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Vitamine B9,
nog steeds een groeimarkt
Hoewel de markt voor voedingssupplementen eerder krimpt en de tijd dringt
om haar nieuw leven in te blazen, doet die van de vitamine B, en meer in het
bijzonder die van vitamine B9, het goed. Wat duiding bij de vele essentiële
indicaties van de vitamine B.
Vitamine B9 of foliumzuur is een van de meest prominente vitaminen vanwege zijn belang tijdens de zwangerschap om het
risico op neuralebuisdefecten van de foetus te voorkomen. De
vitamine is ook betrokken bij de celvermenigvuldiging, de synthese van eiwitten, aminozuren en van rode en witte bloedcellen.
V B9 wordt gevonden in donkergroene bladgroenten (vandaar de
naam folaat), in orgaanvlees, granen, asperges, peulvruchten en
sinaasappel.
Suppletie is noodzakelijk tijdens de zwangerschap, maar ook tijdens de weken vóór de conceptie, zowel bij vrouwen als bij mannen, om het risico op misvorming van de foetus te verminderen.
Buiten de zwangerschap wordt het voorgeschreven om de toxiciteit van bepaalde geneesmiddelen (methotrexaat) te verminderen.

kan bijdragen tot de primaire preventie van deze afwijkingen.
Vrouwen kennen het belang van foliumzuur echter te weinig en
gebruiken het dus ook niet. De aanbevelingen voor preventie
zijn moeilijk te implementeren omdat een derde van de vrouwen
hun zwangerschap niet plant, en omdat meer dan 70% van de
vrouwen stopt met het gebruik van anticonceptie zonder overleg met een arts of gynaecoloog. De moeilijkheid ligt uiteraard
in de noodzaak om foliumzuur ten minste vier weken vóór de
conceptie te nemen.
De preventie van NBD moet starten tijdens elke prenatale conceptie door de vrouw te informeren over het belang van periconceptioneel foliumzuur: 400 μg/dag indien er geen bijzonder
risico is en 5 mg/dag indien de vrouw een hoog risico loopt.

HET ADVIES VAN EEN EXPERT
"Neuralebuisdefecten (NBD) zijn een reeks aangeboren afwijkingen die optreden tussen de 21e en 28e dag van de
zwangerschap, meestal wanneer de vrouw ontdekt dat ze
zwanger is. Zodra de diagnose wordt vastgesteld, is ze echter onomkeerbaar en wanneer vrouwen hun zwangerschap
bevestigd zien, is het te laat ", waarschuwt de gynaecologe
Séverine Legros.

Deze ziekte komt door het niet sluiten van een of meer achterste
bogen van een wervel of de schedel rond het centrale zenuwstelsel. De meest voorkomende afwijkingen zijn encefalokele (hersenherniatie buiten de schedel), anencefalie (totale of gedeeltelijke afwezigheid van de schedel en hersenen) en spina bifida (hernia of
externe positie van het ruggenmerg en/of hersenvliezen bij sluiting
van de neurale buis).
Deze aandoeningen zijn meestal niet fataal maar de gevolgen voor
het kind en de toekomstige volwassene zijn tegelijk ernstig medisch, menselijk en maatschappelijk. Het gaat om meerdere functionele en mentale handicaps van verschillende intensiteit afhankelijk
van het niveau van de laesie en de omvang. De meerderheid van
de kinderen zal kampen met invaliderende gevolgen en zal tijdens
het leven talloze chirurgische ingrepen moeten ondergaan.

Eerst en vooral preventie
Het is bewezen dat foliumzuur of beter, een foliumzuurgebrek,
betrokken is bij neurale buisdefecten en dat een inname van
foliumzuur een maand vóór de conceptie en drie maanden later
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HET ADVIES VAN EEN EXPERT
"Er moet de nodige informatie worden verstrekt aan vrouwen
die een zwangerschap wensen en plannen om de preventie
van NBD te bevorderen door de toediening van foliumzuur
reeds vóór de zwangerschap en met voldoende doses,” aldus
nog Dr. Séverine Legros. “In de apotheek zullen we die patienten informeren die bijvoorbeeld met hun anticonceptie stoppen of degenen die een zwangerschapstest komen kopen.”

1 op de 2 vrouwen plant haar
zwangerschap niet en meer dan 70% stopt
met de anticonceptie zonder een arts of
gynaecoloog te raadplegen.
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