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VOORWOORD:
Voor u ligt mijn profielwerkstuk met het onderzoek naar de kennis van een verloskundige over een
tekort van vitamine B12 bij zwangere veganistische vrouwen. De keuze voor het onderwerp Vitamine
B12-tekort komt voort vanuit mijn interesse in het menselijk lichaam. In het bijzonder de interesse in
het ontstaan van nieuw leven, de groei van een foetus in totale afhankelijkheid van zijn moeder tot
het wonder van de geboorte.
Het idee voor dit onderwerp werd in een korte tijd geboren, het komen tot een specifieke
onderzoeksvraag met de bijbehorende deelvragen nam meer tijd in beslag. Mijn grote dank gaat dan
ook speciaal uit naar mevrouw Israëls die een aantal keren met mij rond de tafel heeft gezeten om
dit onderzoek tot een werkend geheel te maken.
Een leerzaam proces, niet alleen naar de kennis van het menselijk lichaam en de uitwerking van
vitamines met in het bijzonder vitamine B12, maar ook het hele aspect van schrijven,
verantwoorden, correcte bronvermelding, het opstellen van een enquête, het uitwerken van een
interview en het vormen van een conclusie op je onderzoek. Een werkstuk is niet zomaar geschreven,
het vraagt toewijding, tijd en motivatie.
Mijn dank gaat uit naar alle hulp die ik hierbij gekregen heb. De morele support vanuit thuis, de tips
van Marijke Biesemaat voor het correcte formuleren van dit werkstuk, de informatie van internist hematoloog Hajo Auwerda en arts Hans Reijnen, mevrouw Israëls voor de nodige feedback en
begeleiding en natuurlijk alle verloskundigen die hun antwoorden op mijn enquête wilden delen.

Eveline Biesemaat, Hattem januari 2017 .
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INLEIDING:
De ontwikkeling van ons lichaam is bijzonder, wonderlijk en verwonderlijk en dit alles ontstaat en
groeit binnenin het lichaam van de vrouw. Eén kleine eicel en nog één kleinere zaadcel zijn in staat
om samen te smelten en zich te vormen tot een uniek persoon met een eigen originele genetische
code.
Een levensstijl met een gezond voedingspatroon bevordert de kans op een goed lopende
zwangerschap. De kans op een goed lopende zwangerschap neemt namelijk toe wanneer het lichaam
gezond is. Het voedingscentrum adviseert om tijdens de zwangerschap gevarieerd te eten, volgens
de schijf van vijf, zodat de benodigde voedingsstoffen aangeboden worden aan de groeiende foetus
(Voedingscentrum, Voedingscentrum eerlijk over eten, 2016). Maar wat als de keuze in levensstijl en
hierdoor het voedingspatroon van de moeder net iets ander ligt?
Veganisten onthouden zich van ieder dierlijk voedselproduct. De noodzakelijke vitamine B12, die
alléén in dierlijke voedselproducten aanwezig is, wordt door de voedingskeuze van de veganist niet
toegediend aan het lichaam. Wat zijn de gevolgen van deze keuze? Hoe liggen dan de kansen op een
gezonde zwangerschap én een gezonde baby? Hebben verloskundigen voldoende kennis over
vitamine B12, zodat zij de juiste zorg en begeleiding kunnen waarborgen aan deze moeders?
Met het oog op mijn vervolgstudie in de verloskunde wil ik weten hoe deze groeiende groep cliënten
het beste geadviseerd kan worden en welk advies de verloskundige op dit moment aanbiedt. Wat is
de functie van vitamine B12 en wat het gevolg is van een tekort van vitamine B12 voor zowel de
moeder als het ongeboren kind. Kunnen misgeboortes en/of fatale gevolgen voor de groei van de
foetus voorkomen worden door informatie over vitamine B12 te verspreiden. Internist en
hematoloog Hajo Auwerda, werkend in het MC Zuiderzee ziekenhuis in Lelystad, behandelt vele
patiënten met een vitamine B12 tekort. Zijn ervaring en kennis over vitamine B12 zijn een
informatiebron voor dit werkstuk. In dit profielwerkstuk doe ik onderzoek naar het gegeven advies
van een verloskundige aan veganistische cliënten. Mijn onderzoeksvraag: ‘Welk advies over vitamine
B12 zou een verloskundige moeten geven aan zwangere veganistische vrouwen en gebeurt dit ook?’
probeer ik te beantwoorden met behulp van de volgende deelvragen:
1) Wat is de functie van vitamine B12 in het lichaam?
2) Welke informatie over vitamine B12 is van noodzakelijk belang voor een zwangere
veganistische vrouw?
3) Welke gevolgen heeft een vitamine B12-tekort voor het ongeboren kind?
4) Welk advies zou door de verloskundige aan een veganistische zwangere vrouw moeten
worden gegeven?
5) Welk advies geeft een verloskundige aan een zwangere veganistische vrouw?
Mijn verwachte uitkomst is dat er te weinig correcte informatie over vitamine B12 bekend is bij
verloskundigen. Hierdoor krijgen zwangere veganistische vrouwen onvoldoende advies over vitamine
B12 voor hun zwangerschap. De verwerkte antwoorden op de deelvragen zullen het onderdeel zijn
van mijn conclusie. Hierin zal ook mijn onderzoeksvraag beantwoordt staan. Als eindproduct van mijn
onderzoek zal de verworven informatie over vitamine B12 worden verwerkt tot een
informatiebrochure. Deze kunnen verloskundigen gebruiken om zwangere veganistische vrouwen te
informeren over vitamine B12 en de gevaren bij een tekort van deze vitamine.
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DEELVRAAG 1: WAT IS DE FUNCTIE VAN VITAMINE B12 IN HET LICHAAM?
In dit hoofdstuk wordt de noodzaak van vitamine B12 uitgelegd, waarom deze vitamine zo belangrijk
voor ons is, welke aanbevolen dagelijkse hoeveelheid nodig is en welke taak zij vervult in ons
lichaam. Ook worden oorzaken weergegeven die een tekort teweeg kunnen brengen. De gevolgen
van een vitamine B12 tekort komen ook in dit hoofdstuk aan de orde.

1.1. Vitamines:
Vitamine B12 is één van de dertien vitamines die het lichaam nodig heeft om goed te kunnen
functioneren. Het lichaam maakt zelf geen of onvoldoende vitamines aan, zij moeten worden
toegediend. Dit gebeurt onder andere door het eten van voedsel. Vitamines zorgen voor een goede
gezondheid en helpen bij groei en herstel van het lichaam. Vitamines zijn chemische verbindingen,
het woord vitamine is een combinatie van het Latijnse woord vita (leven) en amine (stikstof
bevattende verbindingen). Vitamines worden verkregen uit de levende natuur en kunnen door
sommige planten of dieren zelf gemaakt worden. Er zijn vetoplosbare en wateroplosbare vitamines.
De vetoplosbare vitamines, A D, E en K, zitten in het vet van de voedingsmiddelen en kunnen in de
weefsels van het lichaam worden opgeslagen. De overige negen vitamines, B1, B2, B3, B5, B6, B8,
B11, B12 en C zijn wateroplosbaar, deze zijn te vinden in het vocht van het voedselproduct. Het
lichaam kan de wateroplosbare vitamines, met uitzondering van vitamine B12, niet goed opslaan.
Een overschot verlaat het lichaam via de urine. Ongeveer 50 tot 90% van vitamine B12 wordt in de
lever opgeslagen. Vitamine B12 is alleen te vinden in dierlijke voedselproducten zoals melk,
melkproducten, vlees, vleeswaren, vis en eieren (Vitamine Informatie Bureau, 2015).
In het centrum van vitamine B12 zit een spoorelement van metaal: kobalt, vandaar de
wetenschappelijke naam cobalamine. De natuurlijke vormen van vitamine B12 die voorkomen in
onze voeding zijn: methyl-, hydroxy- en S-adenosylcobalamine. Voor supplementen van vitamine B12
wordt cyanocobalamine of hydroxycobalamine gebruikt (Cyanocobalamine, 2016).

1.1.1. Vitamine B12:
Vitamine B12 is noodzakelijk voor het lichaam. Zij draagt bij aan de gezondheid. Wanneer er
onvoldoende vitamine B12 in het lichaam aanwezig is zullen systemen minder goed gaan werken.
Een tekort heeft gevolgen voor de volgende systemen: het zenuwstelsel, het hematologisch systeem
(bloed, beenmerg en bloedstolling), het immuunsysteem, het hart- en vaat stelsel, het
maagdarmstelsel, het bewegingsstelsel (spieren, pezen en botten), de urine wegen en de
geslachtsorganen (Stichting B12 tekort, 2016).
De functie voor het zenuwstelsel: Vitamine B12 zorgt voor een goede werking van myeline. Myeline is
een vetschede rondom de zenuwbanen. Zenuwbanen lopen door het hele lichaam. Myeline helpt om
de signalen vanuit de hersenen door te geven aan de spieren en om de zenuwbanen te beschermen.
Zenuwimpulsen (signalen) worden door myeline sneller doorgestuurd (Dietcetera, 2016).
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De functie voor het hematologisch systeem: Vitamine B12 is een onderdeel van hemoglobine. Rode
bloedcellen bevatten hemoglobine, deze zorgt voor het transport van zuurstof en koolstofdioxide in
het lichaam. Het bloed zorgt ervoor dat alle cellen van zuurstof voorzien worden. Cellen verbranden
moleculen, zoals eiwitten, vetten en koolhydraten met behulp van zuurstof. Koolstofdioxide is een
afvalproduct wat bij het uitademen via de longen wordt uitgescheiden (Dietcetera, 2016).
De functie bij het aanmaken van methionine: Vitamine B12 is betrokken bij de omzetting van
homocysteïne in methionine. Methionine is een aminozuur en is nodig bij de synthese van thymine
(één van de bouwstenen van DNA). Een tekort aan vitamine B12 leidt dan ook tot verstoring van de
DNA-synthese, DNA is terug te vinden in alle lichaamscellen (Dietcetera, 2016).

1.2. De absorptie van vitamine B12 in het lichaam:
Vitamine B12 wordt opgenomen in de darmen, in figuur 2 staat dit overzichtelijk weergegeven. De
vitamine B12, die gebonden is aan dierlijke eiwitten in het voedsel, wordt losgemaakt door het eiwit
pepsine. Een ander eiwit, R-binders genoemd, bindt zich aan vitamine B12 en vervoert het verder
richting de dunne darm. Onderweg koppelt nog een eiwit aan, de Intrinsic Factor die geproduceerd
wordt door de maag, en voert de vitamine mee naar het laatste deel van de dunne darm. De cellen in
de wand van de dunne darm bevatten receptoren die zich aan het vitamine B12-intrinsic factor
complex hechten en trekken deze de bloedbaan in. In de bloedbaan voert een ander eiwit,
transcobalamine II, vitamine B12 naar verschillende delen van het lichaam. Een eventuele overmaat
wordt afgevoerd naar de lever waar het wordt opgeslagen (Pacholok & Stuart, 2011).

Figuur 2: absorptie van vitamine B12 (Stichting Orthokennis, 2016).
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1.3. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine B12:
De Gezondheidsraad heeft de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine B12 voor volwassenen
vastgesteld op 2,8 microgram per dag, zie tabel 1. Een hogere inname van vitamine B12 heeft geen
nadelige effecten maar het Vitamine Informatie Bureau hanteert wel een richtlijn van maximaal vijf
keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid per dag. Deze richtlijn is gebaseerd op de maximaal
veilige bovengrenzen die opgesteld zijn in Nederland, de Europese Unie en de Verenigde Staten
(Vitamine Informatie Bureau, 2015).
Vit B12
Mcg/dag
man

1-3
jaar
0,7

4-8
jaar
1,3

9-13
jaar
2

14-18
jaar
2,8

19-30
jaar
2,8

31-50
jaar
2,8

51-70
jaar
2,8

70->
jaar
2,8

zwanger/
borstvoedend
-

vrouw

0,7

1,3

2

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

3,8

Tabel 1 Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine B12 per dag.

Tabel 2 geeft een voorbeeld overzicht met
het aantal microgram vitamine B12 per
portie. Het Institute of Medicine stelt dat
een kleine hoeveelheid van 2 tot 4
microgram per dag voldoende zou moeten
zijn om genoeg vitamine B12 binnen te
krijgen (Vitamine Informatie Bureau, 2015).

Vitamine B12 per portie

Microgram

1 glas halfvolle melk (150 ml)

0,6

1 schaaltje halfvolle yoghurt (200 ml)

1

1 stukje rundvlees (gaar, 75 gram)

2,5

1 stukje varkensvlees (gaar, 75 gram)

0,8

1 stukje kabeljauw (gaar, 100 gram)

2,0

1 ei (50 gram)

0,6

Tabel 2 Aantal microgram vitamine B12 per portie.

1.4. De gevolgen van een vitamine B12-tekort:
Wanneer het lichaam te weinig van een bepaald soort vitamine binnenkrijgt, neemt de voorraad
ervan af en ontstaan er tekorten. Na verloop van tijd kunnen er zelfs ziekten ontstaan. Hoe verder de
voorraden in het lichaam afnemen, hoe ernstiger de gevolgen.
‘’In Nederland heeft ongeveer 5 tot 10 procent van de totale bevolking en ongeveer 25% van
de bevolking ouder dan 65 jaar een vitamine B12-tekort. Vroeger werd verondersteld dat
vitamine B12-deficiëntie iets was dat vele jaren nodig had om zich te ontwikkelen en alleen
tot uitdrukking kwam bij veganisten en sommige strikte vegetariërs, of bij mensen met
pernicieuze anemie’’ (Wiersinga, Rooij de, Huijmans, Fischer, & Hoekstra, 2005).
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Een tekort aan vitamine B12 leidt bijna altijd tot een pernicieuze anemie, dit is een bepaald soort
bloedarmoede die vaak ontstaat bij een verminderde werking van het maagslijmvlies. Verder is er
een lange lijst met klachten die kunnen duiden op vitamine B12 tekort. Deze zijn door arts Hans
Reijnen gecategoriseerd in zijn boek: Vitamine B12-tekort, oorzaak van vele chronische klachten.
Hieronder staan een aantal van de meest voorkomende klachten weergegeven. De A-criteria wijzen
het sterkst in de richting van een vitamine B12-tekort, de B-criteria komen minder vaak voor
(Reijnen2, 2011):
Diagnostische A-criteria, meest voorkomend:
- Moeheid, alle vormen van het Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS)
- cognitieve hersenfunctiestoornissen: (concentratiezwakte, geheugenzwakte en/of
woordvindingsstoornis)
- allergische klachten: boven of onder de oppervlakte (die terugkeren na homeopathische en/of
biofysische behandeling), of het optreden van auto-immuun problemen
- falende afweer: recidiverende infectieziekten, slecht genezende wondjes, ontstekingen (tot
abcesvorming toe) tandvleesproblemen (parodontitis, bloedend tandvlees)
- het herhaalt optreden van bloedarmoede in de voorgeschiedenis, ook microcytair (slecht op
ijzersuppletatie reagerend)
- krachtvermindering in benen en armen
- zindelijkheidsproblemen door slecht functionerende zenuwen: het slecht of niet kunnen ophouden
van de urine en/of de ontlasting
- snel ontstaan of progressie van hart-vaatlijden door homocysteïnemie
- erg veel geestdrift bij een slecht functionerend lichaam (het lichaam is als een blok aan het been)
Lange ziekte geschiedenissen veel dokters gehad zonder (blijvend) resultaat.
- dementie
- psychose
- autisme

Diagnostische B criteria, minder voorkomend:
- Haaruitval, slijmvliesproblemen (mond, tong, slokdarm en maag)
- gevoelsstoornissen: doofheid, tintelingen of prikkelingen in handen, voeten en/of tong
- trekkingen in de spieren (kan ook magnesiumtekort zijn)
- onder functie van de zintuigen: reuk, smaak, gehoor en het zien
- verlies van eetlust, (anorexia) met toenemend verlies van lichaamsgewicht (cachexie)
- subfertiliteit (verlaagde vruchtbaarheid) zowel bij mannen als bij vrouwen
- miskramen en andere problemen rond het krijgen van nageslacht, cervixinsufficiëntie (de
baarmoeder houdt geen stand), solutio placentae (loslatende moederkoek), omstrengeling door de
navelstreng enz.
- depressiviteit en/of depersonalisatie: de patiënt is heel langzaam steeds minder zichzelf. Hij glijdt af
in verwardheid, onverschilligheid, apathie en afwezigheid. Depersonalisatie wordt hier in een andere
betekenis gebruikt dan in psychiatrie.
- optische neuritis (ontsteking of degeneratie van de nervus opticus, de grote oogzenuw)
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1.5. Verschillende oorzaken die vitamine B12-tekort kunnen veroorzaken:
Pernicieuze anemie:
Door de gevolgen van een auto-immuun ziekte van het maagslijmvlies produceert de maag geen of
bijna geen ‘Intrinsic Factor.’ Dit is een eiwit dat zich koppelt aan de vitamine B12 en het vervoert
naar de dunne darm zodat de vitamine kan worden opgenomen in het lichaam. Vanwege een tekort
aan Intrinsic Factor kan vitamine B12 niet worden opgenomen en ontstaat er op deze manier een
vorm van bloedarmoede.
Infectie met de Helicobacter pylori-bacterie:
Een infectie met deze bacterie heeft vaak een maagontsteking tot gevolg. De slijmvlieslaag aan de
binnenkant van de maag is dan veel dunner dan normaal, waardoor minder Intrinsic Factor door de
maag wordt geproduceerd. Vanwege een tekort hieraan kan vitamine B12 dus niet opgenomen
worden.
Maagoperatie:
Waarbij (een groot deel) van de maag verwijderd wordt. Het maagslijmvlies produceert dan niet
voldoende Intrinsic Factor, waardoor vitamine B12 niet goed wordt opgenomen.
Verminderde maagzuurproductie:
De productie van maagzuur kan afnemen, dit is het meest voorkomend bij oudere mensen. Hierdoor
kan vitamine B12 minder goed opgenomen worden. Ouderen hebben daardoor vaker een vitamine
B12 tekort.
Operatie laatste deel dunne darm:
Vitamine B12 wordt in het laatste deel van de dunne darm, het ileum, opgenomen in het lichaam.
Wanneer het laatste deel van de dunne darm operatief verwijderd is of niet goed functioneert, kan
een vitamine B12-tekort ontstaan.
Bacteriële overgroei in de dunne darm:
Hierdoor wordt vitamine B12 minder goed opgenomen door het lichaam.
Medicijngebruik.
In zeldzame gevallen kan een vitamine B12 tekort ontstaan als gevolg van medicijngebruik.
Een verminderde inname van vitamine B12
Dit komt vooral voor bij alcoholisten en bij veganisten/vegetariërs (mensen die geen dierlijke
producten/vlees eten) (Stichting B12 tekort, 2016) (MaagLeverDarmStichting, 2016).
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1.6. Het aantonen van vitamine B12-tekort:
Een arts kan aan de hand van voorkomende symptomen niet vast stellen of er sprake is van een
vitamine B12-tekort. Dat komt omdat veel symptomen lijken op die van verschillende andere ziekten.
Wel wordt het bloed getest op andere waardes d.m.v. de MMA-, de homocysteïne en de holoTC-test.
Een verhoogde waarde van MMA (methylmalonzuur) en Homcysteïne, kan een indicatie geven naar
een vitamine B12 tekort. Een holoTC-test meet de hoeveelheid actieve vitamine B12.
Bij een ernstig vitamine B12-tekort komen alle drie de testresultaten overeen. Het serum B12 niveau
is laag en de MMA- en homocysteïne-waarden zijn verhoogd (Pacholok & Stuart, 2011).

Normaalwaarden vitamine B12 bij bloedonderzoek, ondergrens, in Nederland (Ditmarsch, 2016):
B12 ondergrens
In pmol/L

5 jaar
en
jonger

6 t/m
10 jaar

11 t/m
14 jaar

15 t/m
19 jaar

volwassenen bejaarden

Man

400

350

300

250

140

258

Vrouw

400

350

300

250

140

258

Zwanger/
borstvoedend

185

Tabel 3 Normaalwaarden vitamine B12.

Samenvatting op deelvraag 1: Wat is de functie van vitamine B12 in het lichaam?
Vitamine B12 heeft meerdere essentiële functies voor het lichaam. Op het zenuwstelsel, het
hematologisch systeem (bloed, beenmerg en bloedstolling), het immuunsysteem, het hart- en vaat
stelsel, het maagdarmstelsel, het bewegingsstelsel (spieren, pezen en botten), de urine wegen en de
geslachtsorganen (Stichting B12 tekort, 2016). Er kan worden geconcludeerd dat het lichaam niet
zonder vitamine B12 kan. Wanneer iemand tot de doelgroep van veganisten behoord moet deze
persoon zeker op de hoogte zijn van de noodzaak van vitamine B12 en van de gevolgen van een
deficiëntie. Veganisten vormen door hun keuze voor een veganistische levensstijl een groot risico
voor hun gezondheid wanneer zij deze vitamine niet aanvullen.
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DEELVRAAG 2: WELKE INFORMATIE OVER VITAMINE B12 IS VAN NOODZAKELIJK BELANG VOOR
EEN ZWANGERE VEGANISTISCHE VROUW?
Dit hoofdstuk geeft een uitleg over het ontstaan van een zwangerschap en een introductie tot het
veganisme. Ook wordt er dieper ingegaan op het gegeven waarom vitamine B12 zo belangrijk is voor
een veganistische vrouw.

2.1.Het ontstaan van een zwangerschap:
Iedere menstruatie is het begin van een nieuwe, ongeveer vier weken lange, menstruatiecyclus. De
hypofyse is een kleine hormoonproducerende klier die via de zenuwen in verbinding staat met het
onderste deel van de hersenen. Deze klier scheidt een follikel stimulerend hormoon (FSH) af dat
inwerkt op één van de eierstokken, waardoor zich een celklompje ontwikkelt dat een eitje bevat. Dit
wordt de Graafse follikel genoemd.
Meestal is er een klein groepje eicellen in één van de eierstokken die het beste en snelste op de
hormoonsignalen reageert. De Graafse follikel scheidt tijdens de eerste helft van de
menstruatiecyclus steeds grotere hoeveelheden oestrogeen uit. Door dit hormoon wordt het
baarmoederslijmvlies dikker. Een paar dagen voor de eisprong begint een eiblaasje in een van de
eierstokken flink te groeien. De eicel in het blaasje wordt naar één kant geschoven terwijl de rest van
het blaasje zich vult met vocht. Dan gaat het blaasje langzaam naar de buitenkant van de eierstok,
halverwege de cyclus komt het eitje vrij uit de follikel in de eierstok. De ontwikkeling van een eitje,
(een ovum) in de eierstok, wordt oögenese genoemd en het vrijkomen heet: ovulatie.
De cellen van de lege follikel ontwikkelen
zich tot een massa, het corpus luteum, dat
progesteron begint af te scheiden. Dit is een
hormoon dat nodig is voor het in stand
houden van het baarmoederslijmvlies zodat
het een zwangerschap kan huishouden. Een
vrijgekomen eitje wordt in de eileider
opgevangen en naar de baarmoeder
gevoerd. In de eileider kan het sperma
tegenkomen.
Figuur 3
De rijpe eicel die klaar is om bevrucht te
worden, heeft een dwarsdoorsnede van 10
mm en is dus voor het oog bijna onzichtbaar. In de kern ligt het erfelijk materiaal van de vrouw. De
eicel wordt beschermd door een sterke, moeilijk doordringbare wand, de eischaal. Hier moeten de
zaadcellen doorheen vóór ze de kans hebben binnen te dringen in de eigenlijke cel.
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Na de samensmelting met het spermatozoön van de man begint de bevruchte eicel
zich te delen en te vermenigvuldigen totdat een volgroeid kindje is gevormd.
Tijdens de eerste paar delingen zijn de dochtercellen van het bevruchte eitje
kleiner dan de moedercel. Ze worden samengepakt tot een rond bolletje, een
morula. Het bevruchte eitje bestaat dan uit 25-30 cellen, zie figuur 4.
Figuur 4

De cellen van de morula blijven zich delen tot zich een holle bol heeft
gevormd die uit een enkele laag cellen bestaat, een blastula of ook wel
blastocyste genoemd, zie figuur 5. Deze heeft al 70-100 cellen. Eerst heeft
elke cel in de blastula het vermogen om elk deel van een toekomstig
volgroeid mens te worden. Maar al snel vormen de cellen aan één kant
een wat dikkere laag, waarvan de binnenste cellen zich ontwikkelen tot
het embryo.
Figuur 5

De andere cellen vormen de trofoblast, een laagje cellen wat om het embryo is gevormd en waarmee
het embryo zich later in de baarmoederwand innestelt. Als de trofoblast een week of twee na de
bevruchting is ingenesteld, vormt deze de placenta en de dooierzak, waar het groeiende embryo zich
mee voedt. De trofoblast produceert ook het hormoon: hCG (=humaan Chorion Gonadotrofine). Dit
hormoon geeft via het bloed aan de eierstokken en de hypofyse door dat de vrouw in verwachting is
en dat de eisprong voorlopig stopgezet kan worden. Ook zorgt het hierdoor voor de productie van
het hormoon progesteron, deze zorgt ervoor dat het baarmoederslijmvlies in stand blijft.

Voordat het embryo zich innestelt, moet het eerst zijn
schaal zien kwijt te raken, zie figuur 6. De blastula tuimelt
rond in de baarmoeder, op zoek naar een goede nestelplek.
De moederkoekcellen van het embryo hebben de
eigenschap om diep in het slijmvlies te kunnen
binnendringen. Hier begint een intensieve uitwisseling van
belangrijke chemische substanties, voedingsstoffen en
Figuur 6
zuren. Een aantal cellen vormen bloedvaten die contact
maken met adertjes in de baarmoederwand. Via het bloed van de moeder krijgt het embryo
vervolgens alle voeding en zuurstof die het nodig heeft. Ook worden afvalstoffen afgevoerd die
geproduceerd worden bij de stofwisseling. Dit gebeuren is ongeveer op de 23ste dag na het begin van
de menstruatie maar het embryo is pas ruim een week oud. Het menselijke organisme in het
ontwikkelingsstadium, tussen de tijd van de innesteling in de baarmoederwand en het eind van de
achtste week van het leven, wordt embryo genoemd. Vanaf de achtste week heet het ontwikkelende
wezentje: foetus (Nilsson & Hamberger, 2003).
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2.2. Introductie tot het veganisme in Nederland:
‘’Het veganisme is een levensstijl waarbij men geen dierlijke producten nuttigt en ook geen
andere producten koopt of gebruikt waarbij sprake is van dierlijk leed. Een veganist eet dus
geen vlees, vis, eieren, zuivel en honing en koopt bijvoorbeeld geen kleding van leer of
verzorgingsproducten die getest zijn op dieren.’’ (Wenjie Chen, 2015)
Volgens de Nederlandse Vereniging voor Veganisme wordt het aantal veganisten in Nederland
geschat op 70.000 en zij verwachten dat dit aantal toe zal nemen. Het aantal leden van de vereniging
staat nu op 2000 mensen (Velzen, 2016). Het CBS heeft geen gegevens over veganisten. Wel heeft
het Sociaal Cultureel Planbureau een publicatie uitgegeven met het onderwerp: kiezen bij de kassa.
Hieruit blijkt dat steeds meer Nederlanders bewustere keuzes maken, ook in de keuze voor
voedselproducten (Schyns, 2016). Een andere goede indicatie dat veganisme en de interesse
hiervoor stijgt, is het aantal zoekopdrachten in Nederland op het zoekwoord ‘vegan’ (Trends, 2016).
Verschillende writerblogs van jonge mensen met een, zoals zij het noemen, vegan lifestyle, zijn erg in
opkomst. Een grote inspiratie hiervoor is Merel Wildschut (29 jaar) met haar blog: ‘de groene
meisjes.’ Haar website is uitgeroepen tot Beste Vegan Blog van Nederland in 2015 en zij inspireert
velen met haar ideeën over een veganistische levensstijl. Alleen al op Facebook zijn 54.529 volgers
(Wildschut, 2016).
Merel von Carlsburg en Tessa Moorman, twee diëtisten en oprichters van The Green Happiness
hebben als doel om anderen te inspireren om gezonder te eten zonder vleesproducten. Van hun
boek: ‘Your 50 day’s of green happiness’ zijn al meer dan 25.000 exemplaren verkocht (Carlsberg von
& Moorman, 2016).
In Groningen is zojuist de derde supermarkt in Nederland
geopend die volledig veganistisch is. De Albert Hein deelt
mee dat hun Vegan assortiment fors is toegenomen. De
verkoop van verse plantaardige zuivel, zoals sojamelk is sinds
2012 met 90% toegenomen.

Figuur 7: Vegan kaas

PETA Nederland (People for the Ethical Treatment of Animals) geeft advies over veganisme en alle
aspecten van een veganistische levensstijl. Via hun website www.peta.nl is een veganistisch
starterspakket te verkrijgen die helpt bij het starten van een veganistisch voedingspatroon (PETA,
2016).
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Het is opmerkelijk dat bij de voedingsstijl van een veganist geen enkel dierlijk voedingsproduct
gebruikt wordt. Juist deze voedingsproducten bevatten de nodige vitamines voor het lichaam. Vlees
bevat verschillende voedingsstoffen voor het lichaam:
- Vitamine B1 voor de verbranding van koolhydraten en een goede werking van het hart en
zenuwstelsel
- Vitamine B12 voor onder andere de aanmaak van rode bloedlichamen en een goede werking van
het zenuwstelsel
- Eiwitten voor de bouw van lichaamscellen
- IJzer voor het transport van zuurstof door je bloed

2.3. Welke informatie is van noodzakelijk belang voor de moeder:
Veganisten, die helemaal geen dierlijke voedselproducten tot zich nemen kunnen eiwitten, ijzer en
vitamine B1 wel halen uit andere plantaardige bronnen maar zij creëren een grote kans op een tekort
aan vitamine B12. De gevolgen van een tekort, ook al eerder genoemd in paragraaf 1.4 - bladzijde 9,
kunnen een grote impact hebben op het leven van de (aanstaande) moeder.
Verder kan een ijzer tekort bij de moeder leiden tot een kortere zwangerschapsduur. IJzer zit vooral
in rund-en lamsvlees. Veganisten hebben sneller de kans om een ijzertekort te ontwikkelen.
IJzertekort is te herkennen aan vermoeidheid, bleke huid, rusteloze benen en snel buiten adem zijn.
IJzer is te vinden in volkorenbrood, broccoli en sperziebonen. Vitamine C bevordert de opname van
ijzer uit plantaardige bronnen. Door bij elke maaltijd groente en/of fruit te eten neemt het lichaam
ijzer gemakkelijker op (Voedingscentrum, 2016). Een gezonde levensstijl, met daarin een gezond
voedingspatroon, bevordert de kans op een goed verlopende zwangerschap. IJzer, vitamine B11 en
vitamine B12 dragen bij aan een positieve ontwikkeling voor de foetus. Een tekort hiervan leidt tot
schadelijke gevolgen voor de foetus. Deze vitamines zijn van levensbelang voor de foetus en moeten
in juiste dosering toegediend te worden.
Hans Reijnen, arts en schrijver van het boek: ‘Vitamine B12-tekort, oorzaak van vele chronische
klachten ’ en internist Hajo Auwerda geven antwoord en advies op de hieronder gestelde vragen:
Welk advies zou u geven aan een zwangere veganistische vrouw die absoluut geen dierlijke
voedingsproducten tot zich wil nemen?
‘’Er zijn twee opties:
A: ‘Normale Dosering’: gebruik op zijn minst 1x daags 2 zuigtabletten van het merk Now
Foods: B‐12 Actief zuigtabletten, liefst vanaf 3 maanden voor de zwangerschap. Hierin zit
Methylcobalamine (MB12) 500 mcg, Adensoylcobalamine (AB12) 500 mcg en 200 mcg
Foliumzuur per tabletje. Dan is er veel minder kans op problemen.
B: Megadosering: Maar laat b.v. van Sanacore (vitamineb12nu.nl) MB12 10.000 mcg 1x1 en
AB12 10.000 mcg 1x1 en Foliumzuur 800 mcg 1x3 gebruiken als de patiënte HSP is en/of
bekend is met B12 tekort (nu of in het verleden)’’ (Reijnen1, 2016).
‘’kijk als ze geen klachten heeft dan kan ze dat met een tablet voldoen maar dan zou ik
gewoon hydroxocobalamine tabletten doen. En dan het liefst in een dosering van minimaal
1000 microgram per dag’’ (Auwerda2, 2016).
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Raadt u deze vrouw een voedingssupplement aan of is er een andere mogelijkheid tot het verkrijgen
van vitamine B12?
‘’Voedingssupplement als orale zuigtablet is de eenvoudigste en prima oplossing’’
(Reijnen1, 2016).
‘’hydroxocobalamine tabletten en dan het liefst in een dosering van minimaal 1000
microgram per dag’’ (Auwerda2, 2016).
Zijn er extra risico's voor het ongeboren kind wanneer de moeder veganist is tijdens haar
zwangerschap?
‘’Jazeker, het kan tot aangeboren schade leiden en/of tot ziekteverschijnselen bij zowel
moeder als kind’’ (Reijnen1, 2016).
‘’Ik denk ook dat het voor de ontwikkeling van het kind, cruciaal is. B12 speelt namelijk een
belangrijke rol in het aanmaken van DNA en het weefsel’’ (Auwerda2, 2016).

Samenvatting op deelvraag 2: Welke informatie over vitamine B12 is van noodzakelijk belang voor
een zwangere veganistische vrouw?
Te lezen viel dat veganisme in opkomst is in Nederland. Veel jonge mensen vinden het leuk om
anderen te inspireren en delen hun voedingsstijl via social-media, zo ook veel jonge veganisten. Bij
de voedingsstijl van een veganist wordt geen enkel dierlijk voedingsproduct gebruikt. Juist in dierlijke
voedingsproducten zit vitamine B12. Veganisten lopen, door hun levensstijl, een grote kans op een
tekort aan vitamine B12. Een tekort kan leiden op schade en/of ziekte verschijnselen bij zowel de
moeder als haar ongeboren kind. Een aanvulling op vitamine B12 door middel van een
voedingssupplement is een goede oplossing. Aangeraden wordt een hydroxocobalamine tablet van
minimaal 1000 microgram per dag.
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DEELVRAAG 3: WELKE GEVOLGEN HEEFT EEN VITAMINE B12-TEKORT VOOR HET ONGEBOREN
KIND?
Waar in het vorige hoofdstuk werd gekeken naar de gevolgen van een B12-tekort voor de moeder
wordt in dit hoofdstuk wordt gekeken naar de gevolgen voor het ongeboren kind. Eest wordt het
eerste trimester van een zwangerschap beschreven. Er wordt beschreven hoe de foetus zich
ontwikkelt en welke voedingsstoffen hierin een aandeel hebben. Ten slotte wordt er stil gestaan bij
de gevolgen van een vitamine B12 tekort bij een foetus.

3.1. Overzicht van week 1 tot en met week 13 , het eerste trimester van de zwangerschap:
Week 1:
De eerste week van de zwangerschap begint al voor de conceptie. Dit komt
omdat een exact tijdstip van de bevruchting lastig te berekenen valt want
spermacellen kunnen meerdere dagen overleven in de baarmoeder. Een
vrouw is het meest vruchtbaar wanneer zij een eisprong heeft, meestal is dit
halverwege haar cyclus. Dat wil niet zeggen dat een vrouw gedurende de
andere weken niet zwanger kan raken. Daarom rekent men 40 weken vanaf
de eerste dag van de laatste menstruatie.
Figuur 8

Week 2:
Uitgaande van een cyclus van 28 dagen is aan het einde van de tweede week
de kans op een eisprong. De rijpe eicel ‘springt’ uit de eierstok en zweeft naar
de eileider. De eicel wacht nu op de bevruchting. Soms zijn er al zaadcellen
aanwezig in de eileider doordat er al geslachtsgemeenschap heeft
plaatsgevonden voor de eisprong. Een bevruchting vindt dan snel plaats. Het
kan ook zo zijn dat de eicel eerder in de eileider aanwezig is dan de
zaadcellen, in dat geval wacht de eicel af totdat de zaadcellen zich aandienen.

Figuur 9

Week 3:
De eicel en de zaadcel zijn in deze week van de zwangerschap met elkaar
versmolten. De cellen beginnen zich te delen en zijn op weg naar de
baarmoeder. Zodra de bevruchtte eicel hier is aangekomen, verandert de
samenstelling van de slijmprop in de baarmoederhals zodat deze
ondoordringbaar wordt en het vruchtje goed beschermd wordt.
Figuur 10

Week 4:
De bevruchtte eicel is een klompje cellen geworden en zal zich vanaf deze
week verder gaan ontwikkelen. Vanaf deze week ontwikkelt de neurale buis.
Uit deze neurale buis ontstaan de hersenen en het ruggenmerg. De baby heet
vanaf nu embryo.

Figuur 11
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Week 5:
Het embryo ontwikkelt zich tot drie lagen. Deze drie lagen vormen later de
organen en weefsels. De bovenste laag wordt het ectoderm genoemd, deze
laag ontwikkelt zich tot het zenuwstelsel en de zintuigen. De middelste laag
(mesoderm) ontwikkelt zich tot de geslachtorganen, de botten, de spieren
(inclusief het hartje), de bloedvaten en de nieren. De onderste laag
(endoderm) ontwikkelt tot het ademhalingsapparaat en het maagdarmkanaal van het kindje. Het embryo is nu zo groot als een sesamzaadje.

Figuur 12

Week 6:
Het embryo ontwikkelt zich nu in een heel snel tempo. De beginselen van de
armen en benen zijn te zien. Er komen vier bobbeltjes uit het lichaam, deze
zullen uitgroeien tot volledige ledematen. Het embryo is nu ongeveer vijf
millimeter groot. Ook het hartje van het embryo begint deze week steviger te
kloppen. Er is ook al sprake van een primitieve bloedsomloop, de basis is
gevormd.
Figuur 13

Week 7:
Daar waar het embryo eerst nog vier bobbeltjes aan het lijfje had, zitten nu
twee armpjes met handjes en vingertjes en twee beentjes met voetjes en
teentjes. Heel klein allemaal, want het embryo is nu 1 centimeter groot. Het
gezichtje van het embryo begint zich ook af te tekenen. Ook wordt nu de
basis gelegd voor het gehoororgaan. Het embryo kan nog niets horen. Daar
moet hij nog veertien weken op wachten. Het hartje heeft nu vier
hartkamers die het bloed goed rond kunnen pompen.
Figuur 14

Week 8:
Deze week begint het geraamte te verbenen, harder te worden en minder
flexibel te zijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kraakbeen en
andere botten. Sommige botten verbenen niet. Kraakbeen zit bijvoorbeeld in
de oorschelp die het emryo deze week ontwikkelt. De ogen ontwikkelen zich
maar er is nog geen iris. Ook beweegt het embryo veel, hij is nu twee
centimeter groot. Vanaf week 8 begint de foetale fase omdat nu alle
lichaamsstructuren aanwezig zijn.
Figuur 15

Week 9:
De botten van de foetus hebben een grote ontwikkeling afgelegd. Ook de
botstructuur van het gezicht. In de kaak beginnen nu twintig kiemen te
ontstaan waar de melktanden uit voort komen. Gemiddeld krijgt een baby
pas tandjes als hij zes maanden oud is. Toch zijn er baby's die geboren
worden met 'witte puntjes' in het midden van hun onderkaak. Dit zijn de
eerste puntjes van de melktandjes. De foetus is nu drie centimeter.
Figuur 16
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Week 10:
Deze week gebeurt er veel in de buik van de foetus. De ingewanden zoals
lever, maag, en nieren ontwikkelingen zich sneller en gaan werken. De
schedel van de foetus is nog steeds transparant. De foetus is bezig met een
groeispurt en groeit twee centimeter per week. Zijn hartje klopt volop. Het
hartje van een ongeboren baby klopt veel sneller dan ons hart, ongeveer 150
slagen per minuut. De foetus is nu 4,5 centimeter lang.
Figuur 17

Week 11:
De foetus ziet er al steeds meer uit als een pasgeboren baby. Zijn hele lijfje
wordt met de dag verfijnder. Deze week staat in het teken van het verder
ontwikkelen van de organen. Hij is nog steeds bezig met een groeispurt.

Figuur 18

Week 12:
De grootste ontwikkeling deze week zijn de reflexen. Binnenkort zullen de
vingertjes van de foetus zich spreiden, z’n teentjes zullen af en toe naar
binnen krullen en de oogspieren zullen gaan bewegen. Ook ontwikkelt de
foetus zijn stembanden en zijn gezichtje wordt verfijnder. Hij heeft zijn
oogjes dag en nacht dicht. Achter zijn oogleden verschijnt een donkere vlek.
Dit wordt later de pupil. De foetus is nu zo'n 7 centimeter.
Figuur 19

Week 13:
De belangrijkste organen en functies van de foetus zijn al ontwikkeld. Veel is
nu aanwezig. Hij moet nu vooral groeien. Deze week krijgt hij zijn
vingerafdrukken, de aderen en organen zijn duidelijk zichtbaar door de
dunne huid en het lichaam komt steeds meer in de juiste verhouding met het
hoofd. De baby is nu al 7,5 centimeter groot. Het hoofdje is erg groot in
verhouding: zo'n anderhalf vingerkootje (Timmerman, 2002) (Nilsson &
Hamberger, 2003) (Lódyssée de la vie, 2007) (Deans, 2012).
Figuur 20

Het tweede trimester loopt vanaf week 14 tot en met week 27. De ontwikkeling van de foetus gaat
door. De zintuigen gaan werken, de foetus maakt onderscheid tussen licht en donker, leert klanken
herkennen en traint zijn spieren.
Het derde en tevens laatste trimester loopt van week 28 tot en met week 37 – 42 (afhankelijk van de
week waarin de baby wordt geboren. De foetus gebruikt het laatste trimester voornamelijk om te
groeien en een vetlaagje op te bouwen. De ogen gaan open en de zintuigen gaan beter werken.
Organen zoals de lever en nieren zijn aan het eind van het derde trimester volledig ontwikkeld. Het
kraakbeen wordt verder omgezet in botten. De schedel blijft nog wat zachter en bestaat uit ‘losse
platen’ zodat deze over elkaar kunnen schuiven tijdens de bevalling (Nilsson & Hamberger, 2003).
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3.2. De invloed van voedingsstoffen en vitaminen:
Alle organen, alle lichaamsdelen, alles waaruit een mens bestaat wordt in de eerste weken
ontwikkeld. Daarom is het zo belangrijk om juist in die periode voorzichtig te zijn met schadelijke
invloeden van buitenaf die de ontwikkeling van de vrucht zouden kunnen benadelen. Te denken valt
aan alcohol, drugs, sigaretten en andere verslavende middelen. Ook moet gelet worden op juiste
voedingsstoffen die bijdragen aan een gezonde ontwikkeling: eiwitten, koolhydraten, voedingsvezels,
vetten, vitaminen, mineralen en vocht.
Eiwitten zorgen voor de opbouw en het herstel van spieren, organen, het zenuwstelsel, botten en
bloed. Koolhydraten leveren energie. Het mineraal ijzer is zeer belangrijk voor de aanmaak van bloed
en de groei van de placenta. Kalk zorgt voor de botopbouw en het gebit van de foetus. Vitaminen
zorgen voor het goed functioneren van het lichaam van de moeder en de foetus (Schiet & Sagasser,
2002).
Foliumzuur (vitamine B11) is ‘het zusje’ van vitamine B12, zij werken nauw samen en hebben elkaar
in het lichaam nodig. Naast vitamine B12 is foliumzuur óók nodig voor de groei en het in stand
houden van het lichaam en voor de aanmaak van rode en witte bloedcellen. Samen met vitamine
B12 is foliumzuur betrokken bij de vorming van purine en pyrimidine, bestanddelen van DNA en RNA
(Stichting B12 tekort, 2016).
Foliumzuur is een vitamine die in de meeste voedingsmiddelen voorkomt. Voornamelijk in
volkorenproducten, groenten en fruit. Foliumzuur is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van de
hersenen en het ruggenmerg van de foetus. Het risico op neuraal-buis defecten wordt door inname
van een supplement met 400 microgram foliumzuur met 50-70% verminderd (Schiet & Sagasser,
2002).
Zoals eerder vernoemd is er voor iedere zwangere vrouw een vitamine B12 advies afgegeven van 3,8
microgram per dag. Vitamine B12 helpt in samenwerking met foliumzuur bij de ontwikkeling van
DNA en RNA. De rol van vitamine B12 bij de aanmaak van rode bloedlichaampjes is belangrijk
aangezien een tekort ertoe kan leiden dat de foetus te weinig zuurstof binnenkrijgt.
Vrouwen met vitamine B12-tekort of een geringe vitamine B12 inname lopen een groter risico
kinderen te krijgen met potentieel ernstige of fatale geboorteafwijkingen. Wanneer een moeder B12tekort heeft, ondervindt de foetus in de baarmoeder schade. Dit kan leiden tot een
ontwikkelingsachterstand op zowel motorisch als cognitief niveau. Een andere veel voorkomende
complicatie is een neuraal-buis defect, een ernstige geboorteafwijking die optreedt als de hersenen
of het ruggenmerg van een kind zich niet op de juiste manier vormen (Stichting B12 tekort, 2016).
Een tekort van zowel vitamine B11 als vitamine B12 zorgen voor dezelfde complicaties. Het belang
van foliumzuur ligt echter voornamelijk voorafgaand aan de zwangerschap en in het eerste trimester.
Ronde de twaalfde week is het ruggenmerg van de foetus volledig gevormd en is de kwetsbare
periode voorbij, vitamine B11 heeft dan geen verdere aanvulling meer op de verdere ontwikkeling.
Voor vitamine B12 ligt het belang voorafgaand aan de zwangerschap en gedurende de gehele
zwangerschap vanwege de rol in onder andere het hematologisch systeem en het immuunsysteem
(zwangerschapsrecepten, 2016).
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Aanvullend advies van geraadpleegde arts Hans Reijnen en Hajo Auwerda: (bijlage: email Hans
Reijnen en interview Hajo Auwerda)
‘’Nog even voor de duidelijkheid: nu is het advies Foliumzuur gebruiken voor alle aanstaande
moeders. Ik leerde vroeger op de uni al: als je een Foliumzuurtekort behandelt terwijl je een
B12 tekort over het hoofd ziet dan help je de patiënt niet alleen niet, maar dan help je haar
zelfs aan lager wal!!! Aangezien naar schatting 10-20% van de mensen B12 tekort heeft
(zonder dat dat in veel gevallen wordt opgemerkt) maak je het in al die gevallen alleen maar
erger. Dus moet je alle aanstaande moeders dus niet alleen Foliumzuur maar ook B12 laten
gebruiken voor de zekerheid (in de twee effectieve vormen). Kan tenslotte ook nooit kwaad’’
(Reijnen1, 2016).
‘’Je hebt foliumzuur nodig voor het aanmaken van zenuwweefsel. Dan denk je in het kader
van openruggetjes en dergelijke, dan adviseren ze de eerste 10/12 weken een foliumzuur
tablet. Maar dat moet je wel doen als je B12 goed is. Dus je moet eigenlijk eerst zorgen dat je
B12 goed is voordat je met foliumzuur start. Ze zijn beiden cruciaal voor het aanmaken een
onderdeel van het DNAgegeven’’ (Auwerda2, 2016) .
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3.3. Neuraal-buis defecten:
De neurale buis ontwikkelt zich in de derde en vierde week van de zwangerschap. Uit de neurale buis
ontstaan de hersenen en het ruggenmerg. Wanneer er iets misgaat met de aanleg van de neurale
buis aan het gedeelte waar de grote hersenen moeten dan ontstaan ontwikkelen deze zich niet
meer. Op deze manier ontstaat Anencefalie. Gaat er iets mis aan de andere kant van de neurale buis
dan sluiten de ruggenwervels niet goed rondom het ruggenmerg. Op deze manier ontstaat Spina
bifida: een gespleten wervelkolom/open rug.
Anencefalie (zonder hersenen) is een aandoening die tijdens de embryonale
ontwikkeling ontstaat. Bij anencefalie sluit de bovenkant van de neurale buis
niet goed. Hierdoor ontwikkelen de hersenen van het embryo verminderd of
helemaal niet. Meestal is de hersenstam wel ontwikkeld maar ontbreken de
grote hersenen, zie figuur 21. Elke vorm van anencefalie is fataal voor de
foetus. Volgroeide baby’s worden meestal stilgeboren of sterven vlak na de
geboorte (Wikipedia, 2014).

Figuur 21

Spina Bifida (open rug) ontstaat als de neuraal buis niet
sluit. De daaromheen liggende weefsels kunnen dan niet
goed dichtgroeien. De wervelbogen, die de buis aan de
buitenkant moeten omringen, blijven ook open. Spieren,
vetweefsel en huid ter plaatse kunnen ontbreken en het
zenuwweefsel is niet goed ontwikkeld, zie figuur 22. Er zijn
twee vormen, spina bifida occulta en spina bifida aperta.
Een foetus met een Spina Bifida is levensvatbaar maar
heeft wel voor de rest van zijn leven ernstige complicaties:
- er zijn verlammingsverschijnselen aan heupen, benen en
voeten
Figuur 22
- de sluitspieren van het lichaam werken slecht waardoor
en incontinentie ontstaat
- er zijn afwijkingen aan de blaas
- er kan een grote druk van hersenvloeistof in de hersenen ontstaan, hierdoor kan een waterhoofd
ontstaan (Gezondheidsplein, 2016).

Samenvatting op deelvraag 3: Welke gevolgen heeft een vitamine B12-tekort voor het ongeboren
kind?
De foetus is erg kwetsbaar in het eerste trimester van zijn ontwikkeling. Doordat alle organen en alle
lichaamsdelen in de eerste weken worden ontwikkeld is het van belang om in deze periode extra
alert te zijn op toegediende voedingsstoffen. Een tekort aan vitamine B12 en aan vitamine B11, kan
leiden tot een miskraam, een ontwikkelingsachterstand op zowel motorisch als cognitief niveau
en/of (fatale) geboorte afwijkingen.
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DEELVRAAG 4: WELK ADVIES ZOU DOOR DE VERLOSKUNDIGE AAN EEN VEGANISTISCHE ZWANGERE
VROUW GEGEVEN MOETEN WORDEN?
Met alle eerdere verzamelde informatie wordt in dit hoofdstuk een samenvatting gemaakt van het
uiteindelijke advies dat gegeven moet worden aan een veganistische zwangere vrouw. Met de
informatie uit dit hoofdstuk kan een vergelijking worden gemaakt met het antwoord van deelvraag
vijf. Deskundige raadgeving is gedaan door internist/hematoloog Hajo Auwerda en arts Hans Reijnen.
Twee deskundigen in Nederland met een grote onderzoeksgroep van mensen met een vitamine B12tekort.

4.1. Deskundige raadgeving:
Internist Hajo Auwerda, werkend in het Zuiderzee ziekenhuis in Lelystad en specialist in hematologie,
verricht onderzoek naar de effectiviteit van de behandelingen met B12-injecties. Zijn advies en het
advies van Hans Reijnen, arts en schrijver van het boek ‘vitamine B12-tekort, oorzaak van vele
chronische klachten’ worden hieronder vermeld.
Dr.Hajo Auwerda: ‘’Ik vind dat bij alle zwangere vrouwen naar B12 gekeken moet worden. Is die onder
de 200 en pte heeft geen klachten dan zou ik het aanvullen met tabletten ook met het oog op de ontw
van de foetus. Zijn er wel B12 gerelateerde klachten dan zou ik het met injecties aanvullen
(intensiever dan de NHG richtlijn). Er is geen gevaar voor overdosering en het is ook niet toxisch voor
de foetus. Ik heb meerdere zwangere vrouwen begeleid die wekelijks een inj kregen en die hebben
allemaal gezonde kinderen gekregen. Boodschap is: het is niet toxisch. Een ander interessant
onderzoek zou kunnen zijn om bij al die patienten die niet zwanger kunnen worden ook naar B12 te
kijken. Heb nl ook ptn die meerdere fertiliteits klinieken hebben bezocht zonder succes en vervolgens
op B12 spontaan zwanger werden (Auwerda1, 2016).
En dan zegt de omgeving, het is maar een vitamientje maar het is een vitamientje dat op alle weefsels
werkzaam is. Gewoon altijd nemen, het is cruciaal, geen B12 dan ben je gewoon dood, zo simpel is
het. Hedendaags gaan in Nederland mensen dood aan B12 tekort ‘’(Auwerda2, 2016).
Dr. Hans Reijnen: ‘’De adviezen die ik als antwoord gaf op je eerste vraag (zie paragraaf 2.3.) gelden
wat mij betreft niet alleen voor veganistische aanstaande moeders maar voor ALLE AANSTAANDE
MOEDERS. Ik weet maar al te goed dat dit regulier absoluut nog niet zo gezien wordt. Er is hiervoor
dus nog geen dubbelblind wetenschappelijk bewijs. Maar na de behandeling van zo’n 6-7000
patiënten voor B12 tekort ben ik voor mezelf absoluut overtuigd geraakt dat dit het beste is. En dit is
dus ook evidence based, alleen niet (dubbel) blind. Wetenschappelijk gezien noemen we dit: wel
uitgebreide observationele analyse met heel grote onderzoeksgroep. Ik heb al geprobeerd het
wetenschappelijk te laten onderzoeken, maar dan krijg ik te horen dat daar geen geld voor is!!! Neen,
natuurlijk niet, hier kan de farmaceutische industrie niet genoeg aan verdienen. Dit mag je in veel
kringen alleen niet hardop zeggen’’ (Reijnen1, 2016).
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4.2.De noodzakelijke voedingsstoffen:
Gevarieerde voeding is belangrijk. Het advies voor de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor iedere
zwangere vrouw luidt:
- 3,8 microgram vitamine B12, maar beter nog een hydroxocobalamine tablet in een dosering van
minimaal 1000 microgram per dag (Auwerda2, 2016).
- 400 microgram foliumzuur
- 10 microgram vitamine D
- calcium (300-450 milliliter aan melkproducten)
- 1keer per week vis, bij voorkeur vette
- bladgroenten zoals spinazie, andijvie en sla geven voldoende ijzer, volkoren graanproducten ook
- 1,5 tot 2 liter water (Voedingscentrum, Voedingscentrum.nl, 2016).

Samenvatting deelvraag 4: Welk advies zou door de verloskundige aan een veganistische zwangere
vrouw gegeven moeten worden?
Een veganistische vrouw zal moeten overwegen om tijdelijk toch dierlijke voedingsproducten tot zich
te nemen in het belang van haar kind of ervoor te zorgen dat er voldoende aanvulling van vitamine
B12 toegediend wordt. Dit kan d.m.v. een voedingssupplement als orale zuigtablet, met het advies
een hydroxocobalamine tablet van minimaal 1000 microgram per dag. Bovenstaande lijst met
voedingsstoffen is het advies dat een veganistische zwangere vrouw tot zich zou moeten nemen.
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DEELVRAAG 5: WELK ADVIES GEEFT EEN VERLOSKUNDGE AAN EEN ZWANGERE VEGANISTISCHE
VROUW?
De antwoorden op een verstuurde enquête naar 60 verloskundigen praktijken, verdeeld over heel
Nederland, worden in dit hoofdstuk uitgewerkt. De gegevens worden weergegeven in histogrammen
om zo een overzicht te geven van het werkelijk gegeven advies door verloskundigen aan zwangere
veganistische vrouwen.

5.1.Uitwerkingen gehouden enquête:
Op 23 september 2016 zijn de volgende enquêtevragen verstuurd
verloskundigenpraktijken verspreid over heel Nederland, vijf praktijken per provincie:

naar

zestig

- vraagt u standaard bij een intake of een cliënt een afwijkend voedingspatroon heeft?
- welk vitamine advies geeft u aan uw cliënten?
- bent u bekend met vitamine B12 en de gevolgen van een tekort hiervan?
- wanneer geeft u een verwijzing naar een diëtist?
- begeleidt u cliënten die veganist zijn? Zo ja, merkt u iets in de gezondheid van moeder/baby?
- welk advies zou u vanuit uw praktijk meegeven aan een veganistische cliënt?
- heeft u belang bij een brochure, met informatie over vitamine B12, die meegegeven kan worden aan
een veganistische cliënt?
Op 14 oktober en op 16 november 2016 is deze enquête als herinnering nog een keer verzonden.
Van de zestig verloskundigenpraktijken hebben er uiteindelijk vierendertig een respons gegeven,
hiervan zijn er éénendertig bruikbaar voor het beantwoorden van de enquêtevragen. Dit komt neer
op iets meer dan 50% van de ondervraagden. Met deze éénendertig beantwoordde vragen zijn de
onderstaande gegevens onderverdeeld in onderstaande mappen en zo verder uitgewerkt in de
grafieken.
de verloskundige

behandeld WEL
veganistische
cliënten
heeft WEL
voldoende kennis
over vitamine B12

verwijst WEL door
naar een diëtist

behandeld GEEN
veganistische
cliënten
heeft GEEN
voldoende kennis
over vitamine B12

verwijst NIET door
naar een diëtist

verwijst WEL door
naar een diëtist

heeft WEL
voldoende kenns
over vitamine B12

verwijst NIET door
naar een diëtist

verwijst WEL door
naar een diétist

heeft GEEN
voldoende kennis
over vitamine B12

verwijst NIET door
naar een diëtist

verwijst WEL door
naar een diëtist

verwijst NIET door
naar een diëtist

map 1

map 2

map 3

map 4

map 5

map 6

map 7

map 8

wil meer
informatie?

wil meer
informatie?

wil meer
informatie?

wil meer
informatie?

wil meer
informatie?

wil meer
informatie?

wil meer
informatie?

wil meer
informatie?

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee
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Vraag 1: wordt er bij een intake standaard naar een afwijkend voedingspatroon gevraagd:
21 verloskundigen (68%) beantwoordden met: ‘ja’
10 verloskundigen (32%) beantwoordden met: ‘nee’
Vraag 2: welk vitamine advies wordt gegeven:
6 verloskundigen adviseren foliumzuur
15 verloskundigen adviseren foliumzuur in combinatie met vitamine D
8 verloskundigen adviseren standaard een multivitaminetablet
9 verloskundigen adviseren alleen een multivitaminetablet bij een ongezond voedingspatroon
2 verloskundigen adviseren juist geen multivitaminetablet
3 verloskundigen adviseren omega 3 vitaminen
4 verloskundigen adviseren een aanvulling met vitamine B12

vitamine advies overzicht
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Tabel 4
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Vraag 3: Bent u bekend met een vitamine B12 tekort en de gevolgen hiervan:
Ja: 19 verloskundigen
Nee: 2 verloskundigen
Een beetje: 10 verloskundigen

bekend met vitamine B12 en een
tekort hiervan
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ja

Nee

Een beetje

Tabel 5

Vraag 4: wanneer geeft u een verwijzing naar een diëtist?
- op verzoek van de cliënt zelf door 5 verloskundigen
- bij een ongezond eetpatroon van de cliënt door 6 verloskundigen
- bij specifiek vegetarisch- en veganistisch eetpatroon door 3 verloskundigen
- bij afwijkende bloedglucose door 7 verloskundigen
- bij gewichtsproblematiek, te hoog en/of te laag door 15 verloskundigen

verwijzing naar een diëtist
60%
50%
40%
30%

20%
10%
0%

Tabel 6
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Vraag 5: Begeleidt u cliënten die veganist zijn:
Ja: 18 verloskundigen (58%)
Nee: 13 verloskundigen (42%)
In geen van de gevallen, waarbij veganistische cliënten in de verloskundige praktijk voorkomen,
worden opmerkelijke gevolgen bij moeder en kind waargenomen.

Van de 18 verloskundigenpraktijken die veganistische cliënten begeleiden:
- verwijst 23% naar een diëtist
- verwijst 11 % naar een huisarts
- geeft 50 % het advies om extra vitamine preparaten te slikken
- prikt 11% extra op een B12
- geeft 27% van de verloskundigen als reden op dat veganisten zelf goed op de hoogte zijn van hun
voedingspatroon en zij zelf weten hoe dit goed aan te vullen
- geeft 1 praktijk het advies om toch vleesproducten te nemen tijdens de zwangerschap

verloskundigen met veganistische cliënten
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Tabel 7
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Vraag 6: Welk advies zou u uit uw praktijk meegeven aan een veganistische cliënt:
- 13 verloskundigenpraktijken raden aan om extra vitamine B12 te nemen
- 14 verloskundigenpraktijken geven een verwijzing naar een diëtist
- 5 verloskundigenpraktijken laten een extra keer bloedprikken om de B12 waarde te bepalen
- 2 verloskundigenpraktijken geven een verwijzing naar een huisarts
- 3 verloskundigenpraktijken adviseren om het voedingspatroon aan te passen met B12
voedingsstoffen
- 2 verloskundigenpraktijken leggen de kennis over voeding en verantwoording bij de veganist zelf
- 2 verloskundigenpraktijken geven aan onvoldoende kennis en advies te hebben over vitamine B12

advies vanuit alle ondervraagde praktijken
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Tabel 8

Vraag 7: heeft u belang bij een brochure met informatie over vitamine B12:
Wel: 17 verloskundigen
Niet: 10 verloskundigen
Digitale brochure: 2 verloskundigen
Twijfel over het aannemen: 2 verloskundigen

Samenvatting deelvraag 5: Welk advies geeft verloskundige aan een zwangere veganistische vrouw?
Er is geen éénduidige handeling in de werkwijze en het gegeven advies van verloskundigen. Niet
iedere verloskundige vraagt bijvoorbeeld standaard bij een intake naar het voedingspatroon van een
cliënt, het gegeven vitamine advies is niet gelijk en ook wordt er verschillend geantwoord op de
vraag: Welk advies zou u vanuit de praktijk meegeven aan een veganistische cliënt? Hierin is te zien
dat er geen duidelijke richtlijn is wat betreft vitamine B12 advies.
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CONCLUSIE:
Als conclusie op de onderzoeksvraag: ‘Welk advies over vitamine B12 zou een verloskundige moeten
geven aan zwangere veganistische vrouwen en gebeurt dit ook?’ was er de verwachte uitkomst dat
deze tekort zal schieten en dat mede hierdoor de cliënten onvoldoende advies zouden krijgen tijdens
hun zwangerschap.
Terug kijkend naar de uitgewerkte enquête blijkt dat er geen éénduidige handeling is over de
werkwijze van verloskundigen en hun gegeven advies. Niet iedere verloskundige vraagt standaard bij
een intake naar het voedingspatroon van hun cliënt, ook het gegeven vitamine advies is niet gelijk.
Op de vraag: Welk advies zou u uit uw praktijk meegeven aan een veganistische cliënt? wordt
verschillend geantwoord. Hierin is te zien dat er geen duidelijke richtlijn is wat betreft vitamine B12
advies. Wat veelal naar voren kwam in de antwoorden, is dat cliënten met een afwijkend
voedingspatroon zelf goed weten hoe dit patroon eruit ziet en welk effect dit heeft op hun lichaam.
Bij twijfel over de gezondheid, bij een afwijkend voedingspatroon, komt een doorverwijzing naar een
diëtist.
Vitamine B12 is essentieel voor ieder lichaam, een tekort geeft tal van klachten en heeft uiteindelijk
dood tot gevolg. Er kan worden geconcludeerd dat het lichaam niet zonder vitamine B12 kan.
Wanneer iemand tot de doelgroep veganisten behoord moet deze persoon zeker op de hoogte zijn
van de noodzaak van vitamine B12 en van de gevolgen van een deficiëntie. Veganisten vormen door
hun keuze voor een veganistische levensstijl een groot risico voor hun gezondheid wanneer zij deze
vitamine niet aanvullen.
Voor de ontwikkeling van een foetus is zowel vitamine B11 als vitamine B12 nodig, een tekort
hiervan kan leiden tot een miskraam, een ontwikkelingsachterstand op zowel motorisch en cognitief
niveau en/of (fatale) geboorte afwijkingen.
Met de extra ingewonnen informatie van twee specialisten, met kennis op het gebied van vitamine
B12 en hun advies hierover, valt te concluderen dat het advies van een verloskundige zorgvuldiger en
uitgebreider zal moeten zijn op het gebied van vitamine B12.
Om zwangere veganistische vrouwen alert te maken op vitamine B12 is een informatie brochure
ontworpen, zie volgende bladzijde. Een laagdrempelige manier om vitamine B12 bij veganistische
vrouwen te introduceren en advies te geven.
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INFORMATIE BROCHURE:

voorkant:

achterkant:
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DISCUSSIE:
De noodzaak van vitamine B12, wie kan het exact vertellen? Een klein vitamientje met een grote
impact op het menselijk lichaam. Hoe kan het dat er zoveel onduidelijkheid bestaat over de werking
en de gevolgen bij een tekort van deze vitamine. Specialisten die mensen behandelen, met klachten
van een vitamine B12 tekort, lopen op tegen het onbegrip van huisartsen. Huisartsen die het niet
nodig vonden om hun patiënt te laten controleren op hun vitamine B12 gehalte. Met alle gevolgen
van dien voor de patiënt, soms zelfs met de dood tot gevolg. Onnodig omdat een behandeling van
vitamine B12 gemakkelijk en relatief goedkoop is (€ 0,70 per ampul, waarvan 1 tot 2 injecties per
maand vaak volstaan). Dr. Auwerda deelt zijn ervaring: 90% van de specialisten en huisartsen hebben
weinig ervaring met vitamine B12.
Tijdens een zoektocht naar correcte informatie over vitamine B12 valt er meer te vinden over
klachten die kunnen optreden bij een tekort, dan dat er een duidelijke uitleg is over de werking van
de vitamine. Waarschijnlijk komt dit omdat vitamine B12 in ieder lichaam een andere uitwerking
heeft en op veel verschillende fronten in het lichaam actief is.
Om de werking van vitamine B12 goed te kunnen begrijpen is kennis nodig. Biologielessen hebben
hier aan bijgedragen, zo ook het boek ‘’Is het misschien vitamine B12-tekort?’’ Van S.M. Pacholok en
J.M. Stuart. Zij vertellen over hun eigen ervaringen en bevindingen met patiënten die behandeld
werden met vitamine B12. Het interview met dr. Auwerda geeft meer inzicht in de noodzaak van
deze vitamine en een goede behandeling voor mensen met een tekort. Toch is dit profielwerkstuk
beknopt in de uitleg over de werking van vitamine B12. Hoe werken vitamines in het lichaam?
Waarom maakt ons lichaam zelf geen vitamine B12? Hoe werkt het hematologisch systeem? Vragen
die ik niet kan beantwoorden. Dit werkstuk heeft een onderzoek naar het advies dat moet worden
gegeven, gebaseerd op de kennis van specialisten. De kennis van dr. Auwerda en dr. Reijnen, twee
deskundigen in Nederland beiden met een grote groep patiënten met vitamine B12 gerelateerde
klachten.
Voor een uitgebreider antwoord op de deelvragen 1,2 en 3: - wat is de functie van vitamine B12 in
het lichaam?, - welke informatie over vitamine B12 is van noodzakelijk belang voor een zwangere
veganistische vrouw? en - welke gevolgen heeft een vitamine B12-tekort voor het ongeboren kind?,
zouden eventueel meerdere interviews met huisartsen, gynaecologen en diëtisten gehouden kunnen
worden. Zo komen antwoorden uit verschillende hoeken. Hoewel dan nog te betwijfelen valt of de
correcte informatie wordt gegeven, gezien dr. Auwerda’s ervaring met andere specialisten en
huisartsen en hun ervaring met vitamine B12.
Deelvraag 4 en 5: - welk advies zou door een verloskundige aan een veganistische zwangere vrouw
moeten worden gegeven? en – welk advies geeft een verloskundige aan een zwangere veganistische
vrouw? liggen op het vakgebied van de verloskundige. Door middel van enquêtes is het antwoord op
deelvraag vijf geformuleerd. Het geeft echter niet een heel correct beeld omdat maar 50% van de
ondervraagden heeft gereageerd. De uitkomst zou anders zijn wanneer 100% van de verstuurde
enquêtes verwerkt was. De enquêtes zijn tot drie keer toe verzonden. Een duidelijkere introductie
aan het begin van de email met de enquête zou kunnen bijdragen aan meer begrip/welwillendheid
van een verloskundige om te reageren. De vraagstelling had specifieker kunnen zijn. Door
bijvoorbeeld te vragen: wat kunt u vertellen over de noodzaak van vitamine B12? in plaats van: Bent
u bekend met vitamine B12 en de gevolgen van een tekort hiervan? De verloskundige academie had
benaderd kunnen worden, zij hebben informatie over hun onderwijs, ook met betrekking tot
voedingsadvies voor zwangere vrouwen. Wat onderwijzen zij over vitamine B12 op de academie?
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Hoewel te betwijfelen valt of verloskundigen vaak een veganistische cliënt zullen treffen is dit niet
heel uitzonderlijk. Veganisme is steeds meer in opkomst, in het bijzonder onder jongeren. De kans
dat een verloskundige een veganistische vrouw in haar praktijk zal aantreffen neemt, denk ik, toe.
Hier zal zij op voorbereid moeten zijn om zo haar cliënt het juiste advies te kunnen geven.
Dit onderzoek is uitgegaan van vrouwen die bewust kiezen voor een veganistische levensstijl. Zo
bleef het onderzoek afgebakend. Een eventueel vervolg op dit onderzoek zou uitgebreid kunnen
worden naar vegetariërs en het risico dat zij lopen of naar vrouwen die door lichamelijke oorzaken
een vitamine B12-tekort ontwikkelen. Welk advies geeft een verloskundige dan? Is er een verschil?
Een ander vervolg onderzoek zou kunnen zijn dat er gekeken wordt naar richtlijnen over vitamine
B12 in Nederland. Wat zijn de algemene afspraken, waar zijn deze op gebaseerd, volstaan ze? Dit
geeft een breder plaatje over de kennis van vitamine B12 onder medici. Door dit in kaart te brengen
kan worden berekend of er meer aandacht aan vitamine B12 moet worden geschonken.
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- Welk advies zou u geven aan een zwangere veganistische vrouw die absoluut geen dierlijke
voedingsproducten tot zich wil nemen? Er zijn twee opties:

A: ‘Normale Dosering’: gebruik op zijn minst 1x daags 2 zuigtabletten van het merk Now Foods: B-12
Actief zuigtabletten, liefst vanaf 3 maanden voor de zwangerschap. Hierin zit Methylcobalamine
(MB12) 500 mcg, Adensoylcobalamine (AB12) 500 mcg en 200 mcg Foliumzuur per tabletje. Dan is er
veel minder kans op problemen.
B: Megadosering: Maar laat b.v. van Sanacore (vitamineb12nu.nl) MB12 10.000 mcg 1x1 en AB12
10.000 mcg 1x1 en Foliumzuur 800 mcg 1x3 gebruiken als de patiënte HSP is en/of hoog ontwikkelde
oude ziel, of bekend is met B12 tekort (nu of in het verleden).
- Raad u deze vrouw een voedingssupplement aan of is er een andere mogelijkheid tot het verkrijgen van
vitamine b12? Voedingssupplement als orale zuigtablet is de eenvoudigste en prima oplossing.
- Zijn er extra risico's voor het ongeboren kind wanneer de moeder veganist is tijdens haar
zwangerschap? Jazeker, het kan tot aangeboren schade leiden en/of tot ziekteverschijnselen bij zowel
moeder als kind.
- Heeft u wel eens een zwangere vrouw met vitamine b12-tekort begeleid? Zo ja, waren er gevolgen voor
haar en haar ongeboren kind? Ik heb genoeg zwangeren begeleid tijdens hun zwangerschap en heb bij hen
tot nu toe geen problemen gezien die hiermee verband zouden hebben. Helaas, had mijn oudste dochter bij
haar 3e zwangerschap een anencefaal kindje, waarbij ze toen na wikken en wegen een abortus heeft laten
doen omdat het kind naar verwachting hooguit slechts 2 dagen geleefd zou hebben na geboorte. Ze
gebruikte mogelijk onvoldoende Foliumzuur en B12 voor haar zwangerschap. De vraag blijft of het daar aan
gelegen heeft, maar dat is wel mogelijk.
- Tenslotte: Welk advies over de gevaren van vitamine b12-tekort zou u een verloskundige willen meegeven
zodat zij haar begeleiding naar een veganistische vrouw kan optimaliseren? De adviezen die ik als
antwoord gaf op je eerste vraag gelden wat mij betreft niet alleen voor veganistische aanstaande moeders
maar voor ALLE AANSTAANDE MOEDERS. Ik weet maar al te goed dat dit regulier absoluut nog niet zo
gezien wordt. Er is hiervoor dus nog geen dubbelblind wetenschappelijk bewijs. Maar na de behandeling
van zo’n 6-7000 patiënten voor B12 tekort ben ik voor mezelf absoluut overtuigd geraakt dat dit het beste is.
En dit is dus ook evidence based, alleen niet (dubbel) blind. Wetenschappelijk gezien noemen we dit: wel
uitgebreide observationele analyse met heel grote onderzoeksgroep. Ik heb al geprobeerd het
wetenschappelijk te laten onderzoeken, maar dan krijg ik te horen dat daar geen geld voor is!!! Neen,
natuurlijk niet, hier kan de farmaceutische industrie niet genoeg aan verdienen. Dit mag je in veel kringen
alleen niet hardop zeggen.

Nog even voor de duidelijkheid: nu is het advies Foliumzuur gebruiken voor alle aanstaande
moeders. Ik leerde vroeger op de uni al: als je een Foliumzuurtekort behandelt terwijl je een B12
tekort over het hoofd ziet dan help je de patiënt niet alleen niet, maar dan help je haar zelfs aan
lager wal!!! Aangezien naar schatting 10-20% van alle mensen een B12 tekort heeft (zonder dat dat
in veel gevallen wordt opgemerkt) maak je het in al die gevallen alleen maar erger. Dus moet je alle
aanstaande moeders dus niet alleen Foliumzuur maar ook B12 laten gebruiken voor de zekerheid (in
de twee effectieve vormen). Kan tenslotte ook nooit kwaad!
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Bijlage 4

Interview internist - hematoloog Hajo Auwerda

Telefoongesprek met meneer Auwerda op dinsdag 22 november 2016, 11.00u
A = mnr Auwerda E = Eveline
A: Met Auwerda
E: Ja goedemorgen, u spreekt met Eveline Biesemaat. Ik zou u bellen.
A: Ja dat klopt
E: Ik weet niet of het gelegen komt, nu?
A: Ja hoor, ja zeker.
E: Prima, dank u wel
E: Ik had u een aantal mailtjes gestuurd over mijn onderzoek via school. En vandaar dat dit zo tot
stand komt. Uhm, zal ik mijn onderzoek nog kort een keer uitleggen?
A: Ja als je dat wil, ja graag.
E: Ik zit op het moment op de havo en ik wil mij specialiseren straks als verloskundige, dus dat is mijn
vervolgopleiding. En als eindopdracht, ja dan moet je een werkstuk maken met een onderzoek. En
mijn onderzoek is dan: de kennis van verloskundigen over een vitamine B12 tekort bij veganistische
zwangere vrouwen. Ik heb door het hele land enquêtes verstuurd en daar heb ik een aantal reacties
op gekregen. En nou blijkt dat die kennis, nou dat mag wel beter.
A: (lacht) Die zal wel teleurstellend zijn, denk ik.
E: Nou twee durfden toe te geven dat ze eigenlijk helemaal geen kennis hadden over vitamine B12.
En de rest is, ja nou, zegt bekend te zijn maar geeft dan als kennis op: een laag hb, vermoeidheid en
depressief en daar blijft het dan ook wel een beetje bij.
A: oké, hé en je hebt een aantal enquêtes rondgestuurd, hoeveel heb je er rondgestuurd?
E: ik heb er uhm, naar zestig praktijken en daarvan 5 per provincie.
A: ja
E: Dus uh, en daar heeft de helft van gereageerd.
A: oké, dus dat is op zich wel netjes.
E: ja, alleen uit Drenthe heb ik niks ontvangen en voor de rest wel.
A: oké, en wat wil je dan van mij?
E: nou, omdat u zei van: ‘goh ik vind het leuk om met jou hierover van gedachten te wisselen… Ik was
gewoon benieuwd, want u heeft ook zwangere vrouwen begeleid ook?
A: ja, ik heb een aantal zwangere vrouwen gehad met B12 klachten en begeleid daarin en ook
behandeling voorgesteld daarin. En dat is eigenlijk allemaal goed gegaan. Maar B12 kan eigenlijk
helemaal geen kwaad voor het kind, is zelfs goed.
E: ja
A: Tenminste zo sta ik daarin. En uhm, mijn ervaring is dat: bij 90% van specialisten en huisartsen
toch wel weinig ervaring over B12 bezitten. We hebben wel een standpunt opgesteld, een richtlijn
om die zelf netjes te volgen maar die schiet in mijn optiek best wel tekort. Omdat patiënten vaak al
klachten kunnen hebben zonder dat ze bloedarmoede hebben.
E: ja
A: En dat zien zij niet, en geloven zij niet en begrijpen ze niet. Maar het is wel zo.
E:ja
A: Wat ik zie, ik heb heel veel patiënten door het hele land. Ik heb er wel 2000 gezien. Die dus met
allerlei vage klachten komen en al heel veel specialisten hebben gehad en niemand kan er een vinger
achter leggen. En dat bleek een laag normaal B12 te hebben, of zelfs een laag B12 argen,
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bloedarmoede. En dus wordt tegen die mensen gezegd het zit tussen je oren , het is geen B12. Maar
als ik ze ga behandelen, 40% knapt gewoon heel snel heel goed op. 50% gaat langzaam en heeft
gewoon frequent B12 injecties nodig en doet het daar goed op. en uhm, ja ik, ik wil graag een liberaal
B12 beleid in Nederland, want B12 kan gewoon geen kwaad. Overdosering kan niet.
En ik heb ook al een stuk of tien/twaalf patiënten gehad met fertiliteitsproblemen die dan met
vitamine B12 wel spontaan zwanger kunnen worden. Dus ik denk dat het ook op de fertiliteit een
belangrijke rol speelt.
E: ja, en dan praat u over de vrouwen of over man en vrouw?
A: ja, de vrouw, de vrouw.
E: Ja, oké. En u zegt dat de ondergrens bij de 200 zou moeten liggen?
A: Ja 200, 250. Als men klachten heeft en de B12 zit tussen de 200/250 dan moet je gewoon die
mensen behandelen en knappen ze op dan knappen ze op. Knappen ze niet op dan is het geen B12.
E: nee, en zou u die grens bij zwangere vrouwen nog iets hoger leggen dan of niet?
A: uhm, op zich hoeft dat niet maar het is wel bekend dat tijdens de zwangerschap de spiegel daalt.
Dus ik zou zeker ook tijdens de zwangerschap dat goed in de gaten houden.
E: ja
A: ik denk ook dat het voor de ontwikkeling van het kind, cruciaal is. B12 speelt namelijk een
belangrijke rol in uh het aanmaken van DNA en uh het weefsel stel.
E: ja, en uh zou u dan, stel er is geen uh, er zijn geen gerelateerde klachten. Dan kan dat gewoon met
een supplement voldoen?
A: ja dat is het andere punt. Uh het standpunt van de huisartsen zegt dan als B12 laag is dan kan je
starten met tabletten. Mijn ervaring wat tabletten betreft omtrent de klacht is erg teleurstellend. En
wat je wel ziet bij bloeduitslagen is dat je dan de b12 spiegel stijgt, maar die stijgt niet echt veel. Dus
wat veel huisartsen dan doen, dan geven ze maar wat tabletjes en dan controleren ze weer en dan
zien ze dat het b12 gehalte goed gestegen is. En dan zeggen ze dat is niks te klagen en klaar. Mijn
ervaring in injecties dat deze veel beter werken. En veel simpeler zijn. En nogmaals, volstrekt
onschadelijk.
E: en moet dit dan wekelijks, maandelijks?
A: nou kijk, als iemand echt laag zit dan start ik altijd met twee keer per week, 6 weken lang en dan
kijk ik hoe dat gaat en dan probeer ik het heel langzaam af te bouwen. Dan ga ik naar eens in de
week en dan na 2,3 maanden naar eens in de twee weken en dan eens in de drie. En komen de
klachten weer dan ga ik één stapje terug. Een stapje vaker, meer injecteren. En ik pleit eigenlijk voor
een behandeling op geleide van de klachten en niet op geleide van de injecties. Want wat je vaak
ziet is dat als je een injectie krijgt je B12 maanden lang boven de 3000 maar dan zijn de klachten nog
niet weg.
E: nee precies, oké. En is er ook verschil in een hydroxicobalamine en een, ik weet niet of ik het goed
uitspreek hoor, een cyanocobalamine?
A: cyanocobalamine, ja dat klopt. In Nederland hebben we alleen een hydroxicobalamine gelukkig.
Cyanocobalamine, daar zit, welliswaar verschrikkelijk laag, maar er zit wel cyanide in. Daar ben ik
geen voorstander van. En dan heb je ook nog op het internet allerlei sites waar je de actieve vorm
kan kopen. De methyl- en de adelacobalamine, mijn ervaring is erg teleurstellend over die tabletten.
Mijn verklaring is dat, uhm, je geeft de mensen dan de actieve vorm en daarmee sla je wel een
heleboel stappen in het metabolisme over waarvan we eigenlijk ook niet precies weten wat het
effect daarvan is. Ik ben geen voorstander van de actieve vorm. En ik ben ook geen voorstander van
de cyanide vorm.
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E: nee, dus als een verloskundige een veganistische vrouw zou adviseren om extra supplementen te
nemen dan zou u daar… uhm…
A: kijk als ze geen klachten klachten heeft dan kan ze dat met een tablet voldoen maar dan zou ik
gewoon hydroxocobalamine tabletten doen. En dan het liefst in een dosering van minimaal 1000
microgram per dag.
E: ja
A: het enige nadeel is, dat moet ze zelf kopen en dat kost 30/40 euro per maand terwijl de injecties,
die kosten 70 cent per ampul, en in de zwangerschap kan je wel goed volstaan met eens of twee keer
per maand een injectie, en dat wordt weer wel vergoed.
E: oh oké, nou dat is wel interessant. Ehm, even kijken hoor. Oh ja, kunt u misschien toelichten
waarom het alleen slikken van foliumzuur niet voldoende is? Want heel veel verloskundigen zeggen,
bij ijzertekort geven we foliumzuur advies, maar ik las juist dat B12 en B11 heel nauw samenwerken…
A: ja, ja. Je hebt foliumzuur nodig voor het aanmaken van zenuwweefsel. Dan denk je in het kader
van openruggetjes en dergelijke, dan adviseren ze de eerste 10/12 weken een foliumzuur tablet.
Maar dat moet je wel doen als je B12 goed is. Dus je moet eigenlijk eerst zorgen dat je B12 goed is
voordat je met foliumzuur start. Ze zijn beiden cruciaal voor het aanmaken van uh, een onderdeel
van het DNAgegeven.
E: oké ja, en mag ik uw persoonlijke mening over: wat vindt u van het advies om als veganist even
terug te stappen naar vegetariër tijdens de zwangerschap, zou dat voldoende zijn?
A: uhm, ik denk het niet.
E: nee?
A: nee, ik denk het niet. Want de meeste patiënten die ik zie zijn geen veganisten. Ze eten gewoon
normaal vlees en volgends de IenI zou je voldoende hebben aan 100 gram vlees per dag. Maar dan
zie ik nog steeds heel veel mensen die dan des al niet te min te laag zitten. Dus ik denk niet dat dat
het probleem gaat oplossen.
E: nee precies, oke. Nou dan ben ik denk ik wel heel erg geholpen.
A: ik zou het wel heel erg op prijs stellen dat wanneer je klaar bent met je verslag of je deze een keer
toe wilt sturen. Dan wil ik daar ook wel naar kijken, want het is wel interessant.
E: ja dat wil ik wel. Het is wel, moet ik erbij zeggen, havo niveau. Ik ben niet heel erg geleerd of uhm,
ja hoe zeg je dat…
A: maak je daar echt niet druk om want wat je nu ermee doet is in mijn ogen cruciaal.
E: oke, nou dank u wel
A: maak je daar echt niet druk om.
E: is goed, mijn streven is om het in januari af te ronden. Dus dan wil ik het na de vakantie wel
toesturen.
A: ja, als je dat wil, heel graag, zou ik leuk vinden. Ik vindt het met name ook heel interessant om van
jou te horen dat uhm uh, overal in het land eigenlijk weinig ervaring is met B12 op verloskundig
niveau. Terwijl, ja ik blijf er achterstaan dat het cruciaal is, ook voor de ontwikkeling.
E: ja, nou er is er ook één, in Zeeland kreeg ik een reactie en die wilde er niet eens aan, die zegt dat
geeft alleen maar onrust dus ik wil ook geen brochure en ik wil ook niet uhm… Ja, bij mij kwam het
over alsof ze het een beetje onzin vond.
A: ja, nou welkom in de wereld van B12, 99% vindt het onzin
E: oké,
A: jammergenoeg, maar er is al twee keer een nobelprijs uitgereikt op het gebied van B12 de
afgelopen 150 jaar dus, dat is wel heel belangrijk
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E: oh, vooruitgang is er.
A: ja, en het probleem van de richtlijn van de huisarts is die zeggen alleen als je B12 laag is en je hebt
een macro-syterm bloedbeeld, anemie, dan is er een tekort. Maar sinds de oorlog zijn we wat meer,
uhm ja, wat gezonder gaan eten, meer groenten e.d. en daar zit dan meer foliumzuur in. Daardoor
zie ik veel minder macrosyterme bloedbeeld, maar die vlieger gaat echt niet meer op.
E: nee precies, de B11 maskeert het dan een beetje.
A: ja, ja, dan heb je ook nog een ander probleem in de zwangerschap en bij vrouwen vaak ook. En dat
is dat ijzer laag is. IJzer maakt dat je cellen weer kleiner worden dus als je B12 laag is zouden je cellen
groter worden maar door ijzertekort worden ze weer kleiner dus zie je geen afwijkend bloedbeeld.
E: nee precies, oké
A: dus dat maakt dognatie ook lastig
E: nou dat is ingewikkeld
A: als je je erin verdiept dan valt het wel mee
E: uhm, ik denk dat ik voor nu wel goed verder kan.
A: ja
E: mocht ik nog vragen hebben dan mag ik u mailen?
A: Ja, maar mail dan naar m’n prive adres , ik ben de komende twee weken niet aanwezig. Dat is
………..
E: oké, dank u wel. Ja die heb ik. oké
A: en leuk dat je hiermee bezig bent want dit is wel heel belangrijk
E: nou ik moet zeggen, hoe meer ik me er in verdiep hoe meer ik de noodzaak ervan inzie en ook hoe
meer het veganisme in opkomst is, soms denk ik wel eens die jonge meiden, dan denk ik nou: weet
waar je mee bezig bent en ik denk dat dat te vaag voor ze is, te onbekend.
A: ja en dan zegt de omgeving, het is maar een vitamientje maar het is een vitamientje dat op alle
weefsels werkzaam is. Gewoon altijd nemen, het is cruciaal, geen B12 dan ben je gewoon dood, zo
simpel is het. Hedendaags gaan in Nederland mensen dood aan B12 tekort.
E: oke
A: dat is niet iets wat iedereen weet maar dat is echt zo
E: oke, nou mag ik u bedanken voor uw tijd
A: Yes, heel veel succes
E: dank u wel
A: laat van je horen als je wat verder bent of als je vragen hebt ja?
E: ja, dat zal ik doen, oké doeg
A: doeg
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BROCHURE UITVERGROOT ACHTERKANT:
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LOGBOEK:
wanneer:

tijdsduur:

plaats:

week 23
do. 9 juni
2016

180
minuten

thuis

180
minuten

thuis

180
minuten

Leiden

30
minuten
60
minuten

thuis
school

week 24
ma. 13
juni 2016

week 24
za. 18 juni
2016

week 25
wo. 22 juni
2016

bieb

15
minuten

week 26
zo. 26 juni
2016

gedane punten:
- zoeken op het internet
- onderzoeksvraag en
deelvragen opgesteld
- email gestuurd naar
betreffende leerkracht
- onderzoeksvraag en
deelvragen aangepast
- bronnen gezocht
- mindmap gemaakt
- afspraak gemaakt met
docent biologie, mevrouw
Israëls
- museumbezoek aan
Corpus,
‘Reis door het menselijk
lichaam’

opmerkingen/toevoegingen/
resultaten:
voorlopig onderwerp gevonden

lastig om specifiek tot een
hoofdvraag en deelvraag te
komen

verdiepen in het menselijk
lichaam

-diëtisten gemaild met
vragenlijst
- ontmoeting met mevrouw
Israëls
- eerste opzet p.w.s.
besproken
- bestelde informatieboeken
opgehaald

wachten op de vraag of mijn
p.w.s. een literatuuronderzoek
mag zijn
(met een brochure als
uitwerking)

email ontvangen, opzet
onderzoeksvraag gaat lukken,
verdere details komen nog

90
minuten

thuis

- start gemaakt met
informatie
ordenen/verzamelen en
deze verdelen

week 26
di. 28 juni
2016

60
minuten

thuis

- Informatie verzamelen en
verdelen

week 26
wo. 29 juni
2016

180
minuten

thuis

- informatie verzamelen en
inlezen
- informatie verdelen

Totaal

16 uur en
15
minuten
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boek: is het misschien vitamine
B12 tekort?
en het internet

wanneer:

tijdsduur:

plaats:

gedane punten:

opmerkingen/toevoegingen/
resultaten:

week 27
di. 5 juli
2016

180
minuten

thuis

- inlezen en verwerken
- voorlopige
enquêtevragen opgesteld

boek: ‘Een onderzoek
voorbereiden’ en
‘Een onderzoek uitvoeren’
(Heinze Oost)

week 27
wo. 6 juli
2016

60 minuten

school

Afspraak met mevrouw
Israëls

duidelijke uitleg gekregen
over het opzetten van mijn
onderzoeksplan

week 28
zo. 10 juli
2016

180
minuten

thuis

- inlezen en verwerken
- start gemaakt met
introductie voor
onderzoeksplan

week 28
ma. 11 juli
2016
week 28
di. 12 juli
2016

30 minuten

school
en bieb

240
minuten

thuis

- boeken met informatie
opgehaald
- inlezen
- informatie toepassen
op onderzoeksplan

week 28
wo. 13 juli
2016

300
minuten

thuis

- informatie uitschrijven
op onderzoeksplan

week 34
wo. 24
aug. 2016

60 minuten

thuis

- adres gegevens
verzameld
verloskundigenpraktijken

do. 25 aug.
2016

180
minuten

thuis

- voorlopig plan van
aanpak afgemaakt

Verzonden naar mevr
Israëls

week 36
do. 8 sept.
2016

90 minuten

school

afspraak met mevrouw
Israëls

PVA doorgesproken

za. 10
sept. 2016

120minuten

thuis

feedback over PVA
toegepast

week 38
wo. 21
sept. 2016

10 minuten
30 minuten

thuis
school

- email verzonden naar
specialisten in vit B12
- contact moment
mevrouw Israëls

Totaal

24 uur en
30 minuten
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boek: is het misschien
vitamine B12 tekort?
en het internet

start gemaakt met eerste
concept voor plan van
aanpak

goedkeuring PVA

wanneer:

tijdsduur:

plaats:

week 38
vr. 23 sept.
2016

30 min

thuis

enquête verstuurd naar
60 verloskundigen

iedere email persoonlijk verstuurt,
vandaar de tijdsduur

week 39
wo. 28
sept. 2016

120 min

thuis

- binnengekomen
e-mails verwerkt
- start gemaakt met
deelvraag 1

afspraak internist H. Auwerda
gemaakt voor 22 november 2016

za. 1 okt.
2016

120 min

thuis

deelvraag 1 deels
beantwoord

60 minuten

thuis

deelvraag 1 afgerond

60
mintuten

thuis

start gemaakt met
deelvraag 2

60 minuten

thuis

deelvraag 2 afgerond

180
minuten

thuis

start deelvraag 3 en 4

30 minuten

thuis

enquête voor de tweede
keer gemaild

30 minuten

school

afspraak met mevrouw
Israëls

30 minuten

thuis

enquête laatste keer
verzonden

za. 19 nov.
2016

120
minuten

thuis

start rangschikken
enquête op de gegeven
antwoorden

week 48
zo. 20 nov.
2016

240
minuten

thuis

uitwerken enquête

Week 40
ma. 3 okt.
2016
di. 4 okt.
2016
za. 8 okt.
2016
week 41
zo. 9 okt.
2016
vrij. 14 okt.
2016
week 44
do. 27 okt.
2016
week 47
wo. 16
nov. 2016

Totaal

gedane punten:

17 uur

82

opmerkingen/toevoegingen/
resultaten:

deelvraag 4 moet nog een
interview met dr H Auwerda bij.

voortgangsgesprek

verdeeld over histogrammen

wanneer:

tijdsduur:

week 48
di. 22 nov.
2016

15 minuten

thuis

interview internist H.
Auwerda

telefonisch interview (11.00u)

wo. 23
nov. 2016

120
minuten

thuis

uitwerken interview

vanaf opname cassette
uittypen/verwerken

week 49
di. 29 nov.
2016

60 minuten

thuis

interview verwerken in
PWS

1e gedeelte

30 minuten

thuis

interview verwerken in
PWS

2e gedeelte

week 50
di. 13 dec.
2016

90 minuten

thuis

nakijken van tekst, waar
nodig aanpassen

wo. 14
dec. 2016

`
30 minuten

thuis

za. 17 dec
2016

240
minuten

thuis

start gemaakt aan
schrijven van de
conclusie
- conclusie en discussie
beschreven
- toevoegen bijlagen

week 51
ma. 19
dec. 2016

90 minuten

thuis

Afronden PWS

verstuurd per email naar
mevr Israëls

60 minuten

school

Laatste terugkoppeling

Feedback van mevr Israëls

180
minuten

thuis

Ontwerpen brochure

240
Minuten

thuis

Aanpassen feedback
In pws

240
minuten

thuis

Schrijven discussie

Print
Shop

Uitprinten PWS en
inbinden

wo. 30 nov
2016

Week 4
Di 24 jan
2017
Za 28 jan
2017
Week 5
Zo 29 jan
2017
Ma 30 jan
2017
Vrij 4
februari

60 minuten

Totaal

18 uur en
15 minuten

Totaal alle
uren

76 uur

plaats:

gedane punten:

83

opmerkingen/toevoegingen/
resultaten:

