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Samenvatting 

 

Tussen juni 2008 en juni 2009 hebben de Delftse verloskundigen bij alle zwangeren 

die bij hun in zorg waren vitamine D spiegels bepaald en bij gebleken tekort (< 50 

nmol/L) suppletie geadviseerd en recepten afgegeven voor capsules van 2800 IE 

vitamine D3, om de dag één. Meer dan de helft van de zwangeren gaf toestemming 

tot het gebruik van hun gegevens ter evaluatie van dit project. Opsporing bleek goed 

uitvoerbaar. Bij ca de helft van de zwangeren bleek suppletie nodig. Advisering lukte 

vermoedelijk minder goed. Hoewel het grootste deel van de vrouwen die vitamine D 

nodig hadden ook een recept kregen, gebruikte slechts een kleine minderheid de 

aangeboden suppletie ook echt gedurende het grootste deel van de zwangerschap. 

Effecten van suppletie werden (behalve een mogelijk gunstig effect op de kans op 

dysmaturiteit) niet vastgesteld. 
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Inleiding 

Wereldwijd wordt vitamine D gebrek gezien als een veel voorkomend probleem bij 

zwangere vrouwen. Ook in de regio Den Haag is dit vastgesteld (Van de Meer 2006).  

 

Het bekendste en goed gedocumenteerde nadelig effect van vitamine D gebrek op 

het kind is de, vrij zeldzame, botziekte rachitis. Daarnaast is er een duidelijke 

correlatie tussen vitamine D gebrek en allerlei andere belangrijke 

gezondheidsproblemen die aanwijzing vormen dat vitamine D tekort juist in de 

zwangerschap een bedreiging is voor de gezondheid van het kind (bijlage 1).  

 

Het nuttig effect van suppletie van vitamine D bij zwangeren met een tekort is niet 

onomstreden, maar diverse onderzoeken hiernaar wijzen in deze richting (bijlage 1). 

Bewijsvoering door middel van gerandomiseerde klinische trials stuiten op enkele 

moeilijk te overwinnen problemen: 

1. Interventiestudies bij zwangeren kennen hoge medisch-ethische drempels. 

2. De beoogde effecten zijn gedeeltelijk pas na vele jaren meetbaar. 

3. Vitamine D ‘intake’ is moeilijk te reguleren omdat deze met voeding, met vrij 

verkrijgbare preparaten en door middel van zonlichtexpositie beïnvloed wordt. 

Daarnaast is therapietrouw juist bij het gebruik van preventief bedoelde 

(vitamine)preparaten een probleem. Interventiegroep en controlegroep zullen 

om deze redenen niet goed contrasteren.  

4. Sponsoring vanuit de farmaceutische industrie voor onderzoek is vrijwel 

uitgesloten, gezien de zeer lage kosten (zeer geringe winstmarges) van 

vitamine D preparaten. 

Gezien bovenstaande overwegingen is in overleg met de Delftse verloskundigen en 

het Fonds Achterstandswijken besloten deze  bewijsvoering niet af te wachten, maar 

te proberen vitamine D tekort bij zwangeren terug te dringen door vroegtijdige 

opsporing en interventie bij de zwangeren die in zorg zijn bij de verloskundigen.  Het 

succes hiervan wordt in een aantal meetbare stappen bepaald: 

1. Wordt een eventueel vitamine D tekort (tijdig) opgespoord bij zwangere 

vrouwen? 

2. Wordt aan zwangeren met een gevonden tekort voorlichting en suppletie 

aangeboden? 

3. Passen de zwangeren de opgedane kennis toe en gebruiken zij de hun 

aangeboden suppletie? 
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4. Wordt daadwerkelijk een hogere vitamine D spiegel bereikt? 

5. Zijn er effecten van deze wijze van vitamine D suppletie op de gezondheid 

van moeder of kind?  

Daarnaast is een poging gedaan om te beoordelen of er meetbare effecten op 

bevalling en groei van het kind vast te stellen zijn. 

 

Dit rapport bevat eerst een feitelijke beschrijving van het project en de daarbij 

gevonden gegevens (deel I), daarna een beschouwing hierover (deel II) en tenslotte 

aanbevelingen (deel III). 
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DEEL I 

Opzet project 

De verloskundigenzorg in Delft wordt geleverd vanuit één ziekenhuis (Reinier de 

Graaf Gasthuis) en drie verloskundigenpraktijken met ieder 3 à 4 verloskundigen. 

Deze praktijken verschillen aanzienlijk in aantallen begeleide bevallingen en in 

populatie wat betreft sociaal economische status (SES) en etniciteit. Deze 

verloskundigen werden gedurende één jaar begeleid bij het verbeteren van hun zorg 

wat betreft vitamine D suppletie en achteraf werden metingen gedaan om te bepalen 

in hoeverre de doelstellingen van het project gehaald zijn.  

Interventie 

In de verloskundige praktijken werden bij alle zwangeren in het kader van de 12e 

weeksscreening ook de vitamine D spiegel bepaald. Bij een gevonden tekort 

(25(OH)D <50 nmol/L) werd voorlichting gegeven over vitamine D en suppletie door 

middel van een voorschrift voor om de dag een capsule à 2800 IE aangeboden 

(bijlage 2). De bedoeling was om deze suppletie tot aan de bevalling voort te zetten 

en in geval dat een tijd borstvoeding gegeven zou worden, ook gedurende die 

periode deze suppletie via receptuur van de huisarts voort te zetten. 

Om deze werkwijze te faciliteren zijn nieuwe labaanvraagformulieren ontwikkeld, 

voorlichtingsbrieven in meerdere talen ter beschikking gesteld en receptblokken met 

voorgedrukte standaardrecepten gedrukt. Herhaalde praktijkbezoeken door de 

projectleider moesten helpen belemmeringen voor deze nieuwe werkwijze weg te 

nemen. Daarnaast werden de Delftse huisartsen enkele malen door middel van een 

mailing en een berichtje in de nieuwsbrief van de Eerstelijns 

Ondersteuningsorganisatie (ELO), op de hoogte gehouden van inhoud en voortgang 

van het project. Op de website www.vitaminedelft.org was informatie voor zowel 

hulpverleners als zwangeren in meerdere talen beschikbaar. 

Bij alle zwangere vrouwen in de verloskundigenpraktijken werd toestemming 

gevraagd om de routinematig verzamelde informatie over hun bevalling, 

bloedonderzoek en medicijngebruik bij verloskundigen, ziekenhuis, apotheken en 

laboratorium in te zien. Daarbij werd ook toestemming gevraagd om groeigegevens 

van hun kinderen gedurende het eerste jaar bij het CJG in te zien en enkele vragen 

bij intake bij verloskundige en bij de één-jaars controle bij het CJG te beantwoorden 

(bijlage 3 en 4).  
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Metingen 

Uit de registratie van de verloskundigen werden NAW-gegevens, lengte, gewicht, 

pariteit, datum intake en voorschrift vitamine D recept opgehaald. Ook 

zwangerschapsuitkomsten, zwangerschapsduur, gewicht, geslacht kind, APGAR-

score, bevallingswijze en complicaties werden genoteerd. Door middel van een  

vragenlijst (bijlage 3) is de scholingsgraad en etniciteit van de zwangeren bepaald. 

Bij de apotheken werd van alle zwangeren met een vitamine D tekort de datum en 

hoeveelheid van opgehaalde vitamine D recepten overgenomen. 

Van het ziekenhuislaboratorium, waar alle zwangeren in Delft hun 12e 

weeksscreening laten verrichten, kon per hulpverlener achterhaald worden bij 

hoeveel vrouwen bloed was onderzocht, bij hoeveel daarvan ook vitamine D was 

bepaald en de gevonden waarden. Van de zwangeren die toestemming hadden 

verleend konden deze waarden op naam en bepalingsdatum genoteerd worden. 

Bij het CJG werden van de kinderen van de moeders die toestemming hadden 

gegeven lengte en gewicht omstreeks de 14e maand achterhaald. In een vragenlijst 

rapporteerden de moeders over hun therapietrouw. 

Bij een kleine groep zwangeren werd navelstrengbloed afgenomen in 2 episoden 

(zomer en winter) om de vitamine D status van hun kind te bepalen. 

 

Resultaten 

Alle metingen betreffen de periode 1-6-2008 tot 1-6-2009. Waar het zinvol wordt 

geacht zijn analyses uitgesplitst naar verloskundigenpraktijk. 

Omschrijving van de populatie 

Het bepalen van het totaal aantal zwangeren in Delft en van de selectie die hierin is 

opgetreden bij het vragen en verkrijgen van toestemming bij de verloskundigen bleek 

op onverwachte en niet opgeloste moeilijkheden te stuiten: geen van alle registraties 

bleek compleet te zijn, het SSDZ gaf op 2 verschillende wijzen feedback, waarbij van 

95 bepalingen die door verloskundigen zijn aangevraagd geen nadere gegevens te 

achterhalen waren. Door geringe verschillen in meetperioden kunnen de gegeven 

aantallen in de tabellen iets verschillen. 

Bij het SSDZ werd bij 2241 zwangeren een 12e weeksscreening gedaan, waarvan 

922 voor de Delftse verloskundigen. Bij 863 (93,6%) van deze zwangeren werd ook 

vitamine D meebepaald. Van 825 daarvan is ook een uitslag bekend via de SSDZ. 

Bij de verloskundigen werd bij 526 zwangeren toestemming gevraagd (en bij 512 

zwangeren verkregen) voor het inzien van hun gegevens ten behoeve van dit project. 

Bij het SSDZ waren 23 van deze vrouwen niet bekend. De totale groep zwangeren 
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bij de Delftse verloskundigen bedraagt dus tenminste 922 + 23 = 943 vrouwen. 

Daarbij komen mogelijk nog de zwangeren die in beide registraties niet naar voren 

komen, vermoedelijk een verwaarloosbaar aantal. 

 

Tabel 1: Verdeling zwangeren naar hulpverlening en registratiewijze 

Bij Gynaecologen                         
N=1319 

                          

   Bij verloskundigen    N=848+95 
N=336+95     N=489             N=23 

   ? 
N=? 

 
            Registratie alleen bij SSDZ 

Registratie 
bij SSDZ 
en vlk 

Registratie 
alleen bij 
vlk 

 
De meeste gegevens zijn verzameld over de 512 vrouwen die bij de verloskundigen 

toestemming hebben verleend voor het verwerken daarvan, voortaan ‘de 

onderzoeksgroep’ genoemd. Over de selectie die bij de vorming van deze groep is 

opgetreden valt het volgende op te merken. In de onderzoeksgroep zijn wat jongere 

vrouwen opgenomen, relatief wat vaker in de wintertijd en wat vaker met een 

vitamine D tekort dan in de totale groep zwangeren die bij de verloskundigen kwam 

(tabel 4). De groep vrouwen die bij de gynaecologen kwam en de groep vrouwen die 

geen toestemming gaven voor gebruik van hun gegevens betroffen beide relatief 

kleine aantallen (tabel 2 en 3). Tussen de verloskundigenpraktijken bestonden 

aanzienlijke verschillen in de mate waarin deelname aan het project gevraagd is en 

in het vóórkomen van risicofactoren voor vitamine D gebrek (tabel 5). 

 

Tabel 2: Contrast gynaecoloog / verloskundige wat betreft leeftijd en vitamine D spiegel 

 <50 
nmol/L 

% >50 
nmol/L 

% <28jr % 28-
32jr 

% 32-
35jr 

% >35jr % 

Gyn, 
zomer 

  19 17.1   82 82.9 

Gyn, 
winter 

    7 41.1   10 58.9 

    7 5.9   14 11.9   34 28.0 63 53.4 

OG, 
zomer 

117 48.5 124 51.5 

OG, 
winter 

156 57.6 115 42.4 

133 26.0 199 38.9 112 21.9 68 13.3 
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Tabel 3: Contrast wel / geen toestemming verleend wat betreft leeftijd en geschatte etniciteit 

 Scholing 
HBO / univ 
% 

Etniciteit % 
Kaukasisch 

<28jr 
% 

28-32jr 
% 

32-35jr 
% 

>35jr 
% 

Wel toestemming 
gegeven   N=512 

  53.7 74.5 26.0 38.9 21.9 13.3 

Geen toestemming 
gegeven   N=14 

  40.0 60 53.8 23.1 0 23.1 

 

Tabel 4: Contrast wel / geen toestemming gevraagd wat betreft leeftijd en geschatte etniciteit; 

vergelijking vit D spiegels. 

 Vit D 
<50nmol
/L (%) 

12
e
 wk 

screening 
april-okt;   
(%) 

Etniciteit 
Kaukasis
ch(gesch
at %)  

<28jr 
(%) 

28-32jr 
(%) 

32-35jr 
(%) 

>35jr 
(%) 

Wel toestemming 
gevraagd   N=525 

  53.7 47.1 74.0 26.7 38.5 21.3 13.5 

Geen 
toestemming 
gevraagd   N=336 

  33.0 56.2 79.5 15.8 30.1 34.0 20.0 

 

Tabel 5: Herkomst ‘Onderzoeksgroep’ en verdeling risicofactoren vitamine D tekort naar 

verloskundigenpraktijk. 

 Toestemming 
gegeven 

Toestemming 
geweigerd 

Allochtoon Scholing 
<HAVO 

A.W. 

A 253  (63.3%)     6 111 (43.8) 60 (23.7) 53 (20.9) 

B 207  (70.9%)     7   30 (14.5) 19 (9.2) 10 (4.8) 

C   52  (21.5%)     1     9 (17.9)   6 (11.5)   3 (5.8)  

totaal 512  (55.5%)   14 150 (29.3) 85 (16.6) 66 (12.9) 
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Metingen 

 

1. Wordt een eventueel vitamine D tekort (tijdig) opgespoord bij zwangere vrouwen? 

 

In de onderzoeksperiode (juni 2008 tot juni 2009) werd bij 93,6% van de zwangeren 

die hun controles bij de verloskundigen begonnen de vitamine D spiegel bepaald. In 

hoeverre hier selectie is toegepast door de verloskundigen of door de zwangeren zelf 

is niet achterhaald. 

Hoewel er aanzienlijke verschillen in de drie verloskundige praktijken zijn wat betreft 

de kans om vitamine D tekort te vinden, hebben alle praktijken gedurende  het 

projectjaar bij het overgrote deel van de  zwangeren vitamine D laten bepalen:  

 

Tabel 6: Vergelijking verloskundigenpraktijken 

 

Deze bepalingen kwamen gemiddeld bij 51.1% onder de 50 nmol/L uit, in de 

wintermaanden (jan-april en okt-dec) wat vaker dan in de zomermaanden, maar ook 

dan nog bij >46%. De gemiddelde vitamine D spiegel was ‘s zomers  62.7 nmol/L, ‘s 

winters 50.0 nmol/L. Ernstig vitamine D tekort (< 25nmol/L) werd bij 17.6% van de 

zwangeren gevonden. 

In de verschillende verloskundigenpraktijken waren de totaal gevonden percentages 

zwangeren met verlaagd vitamine D enigszins uiteenlopend, conform de verdeling 

van de gemeten risicofactoren in hun praktijkpopulatie (A=54.8%, B=44.7%, 

C=46.3%). 

 Zwangeren in zorg 12
e
 wks + vit D bepaling 12

e
 wks - vit D bepaling 

A 400 378 (94.5%)   22 

B 292 272 (93.2%)   10 

C 241 213 (88.0%)   28 

tot 923 863 (93.6%)   60  
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Figuur 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie: Vitamine D tekort wordt met deze werkwijze goed opgespoord. 

 

2a. Wordt aan zwangeren met een gevonden tekort voorlichting gegeven? 

Deze vraag is in dit project niet geëvalueerd. Verondersteld wordt dat het schriftelijke 

voorlichtingsmateriaal weinig gebruikt is.  Dit wordt gesuggereerd omdoor de 

verloskundigenpraktijken wel nieuwe receptblokjes gevraagd werden, maar geen 

nieuwe patiëntbrieven. In hoeverre mondelinge voorlichting en het gebruik van de 

website effect hebben gesorteerd is niet nagegaan. 

 

2b. Wordt aan zwangeren met een gevonden tekort suppletie aangeboden? 

Om deze vraag te beantwoorden is nagegaan welk deel van de zwangere vrouwen 

die bij de verloskundige een vitamine D tekort bleken te hebben het recept voor 

suppletie bij een apotheek hebben ingeleverd. Het moge duidelijk zijn dat deze 

methode niet kan bepalen in hoeverre suppletie niet is aangeboden dan wel het 

aanbod niet is aangenomen. Een rol heeft mogelijk gespeeld dat gedurende het 

project de eigen bijdrage van de geadviseerde capsules flink heeft gefluctueerd (van 

€ 0,- tot maximaal € 21, - voor twee maanden suppletie). 

Van de zwangeren die voor suppletie in aanmerking kwamen haalden 69.7% hun 

eerste voorschrift bij de apotheek op. De verschillende praktijken verschillen daar 

onderling weinig in. Bij één praktijk werd ook geregistreerd wanneer een recept werd 

meegegeven; als die vrouwen meegerekend worden komt het percentage vrouwen 

aan wie suppletie is aangeboden bij die praktijk boven de 90% uit. 
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Tabel 7: Percentage zwangeren met vitamine D tekort die tenminste één recept bij de 

apotheek ophaalden. 

 Recept opgehaald (%) 

A 63.9 

B 70.4 

C 69.4 

tot 69.7 

 

Conclusie: In hoeverre voorlichting gegeven is is onbekend, vermoedelijk is 

aan > 90% van de vrouwen met vitamine D tekort suppletie aangeboden, 

zekerheid daarover is bij ca 70% verkregen. 

 
3. Passen de zwangeren de opgedane kennis toe en gebruiken zij de hun 

aangeboden suppletie? 

 

Hierover zijn in de 14e maandcontroles bij het CJG aan 84 moeders vragen 

voorgelegd (bijlage 3). 

72% van de moeders met vitamine D tekort rapporteerden dat zij regelmatig vitamine 

D hadden gebruikt, waarvan 63% het preparaat dat de verloskundigen hadden 

voorgeschreven. Opvallend is, dat de moeders die geen vitamine D tekort hadden 

nog vaker (77%) aangaven vitamine D gebruikt te hebben (niet op recept en veelal 

een lagere dosis). De gerapporteerde duur van het gebruik varieerde van 1 tot 8 

maanden, gemiddeld 5. Meer dan drie kwart van de moeders gebruikte in de 14e 

maand na hun bevalling zelf geen vitamine D meer, maar bijna alle moeders gaven 

hun kind wel vitamine D (al dan niet in de vorm van ‘opvolgmelk’). Er waren geen 

opvallende verschillen in deze antwoorden tussen de verschillende 

verloskundigenpraktijken. 

Een wat minder gunstig patroon wordt zichtbaar als het gebruik van vitamine D 

beoordeeld wordt aan de hand van de registratie bij de apotheken. Als een start van 

de suppletie vóór de 13e week en een duur van > 5 maanden suppletie als adequaat 

beschouwd wordt is slechts 15.4% van de zwangeren adequaat gesuppleerd 

(gecorrigeerd voor een te laat eerste consult bij de verloskundigen: 19.7%). Hierbij is 

wel een opvallend verschil tussen de verloskundigenpraktijken (tabel 8). 
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Tabel 8: Adequate suppletie tijdens de zwangerschap zoals achteraf gerapporteerd en zoals 

bepaald bij apotheekregistratie. 

 Door moeder gerapporteerd 

als ‘regelmatig gebruik’ (%) 

Adequate suppletie volgens 

apotheek (%) 

Idem, gecorrigeerd 

(%) 

A 81.8 19.3 22.4 

B 68.2 13.9 19.8 

C 66.7   2.8   8.3 

totaal 72.2 15.4 19.7 

 

Deze verschillen in rapportage en apotheekregistratie kunnen mogelijk verklaard 

worden door de behoefte van de moeders om sociaalwenselijke antwoorden te 

geven. Een andere mogelijke verklaring is, dat moeders kozen voor de goedkopere 

(maar te laag gedoseerde) vrij verkrijgbare vitaminepreparaten. 

In 2009 hebben 2 verloskundigen in opleiding, in het kader van een afstudeerscriptie, 

11 zwangeren geïnterviewd om hun opvattingen over vitamine D suppletie in kaart te 

brengen. De belangrijkste bevindingen in het kader van dit project waren, dat het 

inname schema (om de dag een capsule), de wisselende verkrijgbaarheid in de 

apotheek en de kosten van de capsules belemmerend waren voor therapietrouw. 

Daarnaast schoot de kennis over vitamine D tekort, die zou kunnen wijzen op 

onvoldoende voorlichting bij de verloskundigen. 

 

Conclusie: Therapietrouw was slecht te noemen. Hieraan liggen mogelijk het 

innameschema, de kosten en onvoldoende voorlichting ten grondslag. De 

discrepantie tussen de rapportage door moeders en de metingen in de 

apotheek zouden kunnen wijzen op gebruik van (laag-gedoseerde) vrij 

verkrijgbare preparaten. 

 
4. Wordt daadwerkelijk een hogere vitamine D spiegel bereikt? 

Om deze vraag te beantwoorden zijn in de zomer (50) en in de winter (12) van een 

aantal kinderen de vitamine D spiegel in navelstrengbloed bepaald. Deze waarde 

heeft een tamelijk vaste relatie met de vitamine D spiegel van de moeder, namelijk 

ca 66% daarvan. De lichte fysiologische stijging (20%) van de vitamine D spiegel in 

de tweede helft van de zwangerschap is geen verklaring voor de opvallend hoge 

spiegels (allen ruim binnen de veilige marges) die daarbij gevonden werden. Wel 

werden, zoals te verwachten, met suppletie en ‘s zomers grotere toename van 

vitamine D spiegels gevonden dan zonder suppletie of ‘s winters 
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Tabel 9: Navelstrengvitamine D vergeleken met 12
e
 weeksscreening; naar suppletie en 

seizoen (Inclusief spreiding). 

 Met suppletie vlk* (nmol/L) 
N = 12 

Zonder suppletie vlk* (nmol/L) 
N = 50 

Gemiddelde waarde 
Winter 

121.5 (111-132)** 79.2 (34-118)*** 

Gemiddelde waarde 
Zomer 

114.4 (93.0-176.0) 104.0 (22.9-193.0) 

Gemiddelde stijging 
Winter 

  81. 5 (71.7-91.4)**   24.3 (-12.0 – 53.3)*** 

Gemiddelde stijging 
zomer 

  82.9 (18.2-137.2)   51.6 (-12.8 – 156.3) 

< 50 nmol/L (%) Winter 0** 33% 

< 50 nmol/L (%) Zomer 0 6.5% 
 

* met suppletie= > 5 maanden gesuppleerd en gestart voor de 14
e
 week 

** op slechts 2 metingen gebaseerd 

*** 1 uitbijter niet mee beoordeeld: deze vrouw had gedurende de laatste vier maanden van haar 

zwangerschap vermoedelijk dubbele doses suppletie gebruikt (navelstrengvitamine D=196 nmol/L) 

 

Suppletie deed de vitamine D spiegels dus met ca 80 nmol/L stijgen, hetgeen 

onverwacht veel is: een gemiddelde stijging van 35 nmol/L was verwacht (bijlage 2). 

Gezien de geringe aantallen winterbevallingen kan de extra stijging mogelijk aan 

seizoensinvloed worden toegeschreven. Ook zou een bepalingsfout nog een 

mogelijke verklaring kunnen zijn: de stijging van niet-gesuppleerde vrouwen is 

anders moeilijk te verklaren.  

 

Conclusie: met suppletie lijkt de vitamine D status van de pasgeborenen in 

Delft goed: niet een navelstrengbepaling kwam onder de 50 nmol/L in deze 

groep. Ook de niet gesuppleerde groep kreeg (waarschijnlijk vooral door 

seizoensinvloed, mogelijk ook door een bijzonderheid in de 

laboratoriumbepaling)  een  stijging, maar bleef met name in de winter in grote 

getale onder de streefwaarde. 

 

5. Zijn er effecten van deze wijze van vitamine D suppletie op de gezondheid 

van moeder of kind?  

Deze vraag is door de opzet van dit project niet goed te beantwoorden. Vele niet 

geregistreerde factoren hebben bijgedragen aan de selectie die uiteindelijk bepaald 

heeft of zwangeren wel of niet voldoende vitamine D hebben gekregen en deze 

factoren zouden goed samen kunnen hangen met de te meten uitkomsten (tabel 9). 

Bovendien zijn niet alle mogelijke of te verwachten gezondheidseffecten gemeten: 

sommige zouden zich pas na jaren kunnen manifesteren (bijlage 1). 
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Toch is voor enkele uitkomsten het verschil gezocht tussen moeders die geen 

suppletie nodig hadden, (goed) gesuppleerde moeders en (vermoedelijk) slecht 

gesuppleerde moeders. Daarbij kwam naar voren dat er weinig verschillen waren 

tussen de vrouwen die de geïndiceerde suppletie wel of niet namen, behalve wat 

betreft dysmaturiteit (tabel 10). Vergelijking van kenmerken van moeders van 

dysmature kinderen met de totale populatie toonde verschillen in vitamine D spiegel, 

eigen suppletie-gebruik en etniciteit (tabel 11). Andere ongunstige 

zwangerschapsuitkomsten waren te zeldzaam om in deze registratie zinvolle 

vergelijkingen te kunnen maken of leverden geen enkel contrast op. 

 

Tabel 9: Achtergrondkenmerken gesuppleerde en niet gesuppleerde groepen, vergeleken 

met zwangeren met voldoende vitamine D bij 12
e
 weeksscreening; percentages. 

 12
e
 wks vit D >50 

nmol/L N=273 (%) 
12

e
 wks vit D <50 

nmol/L met suppl* N= 
39 (%) 

12
e
 wks vit D < 

50nmol/L zonder 
suppl* N=200 (%) 

Nulliparae 25.6 16.7 22.3 

Primiparae 43.6 50.0 34.6 

Allochtoon 7.7 50.0 43.1 

Achterst.wijk 3.7 6.0 13.3 

Scholing<Havo 12.8 17.8 23.3 

Eigen suppletie 58.2 40.4 36.5 
* met suppletie= > 5 mnd gesuppleerd en gestart voor de 14

e
 week 

 

Een groot deel van de zwangeren rapporteerde bij de 12e weeksscreening  al 

vitaminepreparaten te gebruiken. Uit de enquête 14 maanden na de bevalling bleek 

dat dat waarschijnlijk in meerderheid ( ca 60%) preparaten met  400 IE/dg  betrof, de 

rest gebruikte waarschijnlijk slechts 200 IE/dg: beduidend lager dan de in dit project 

geadviseerde 1400 IE/dg. De zwangeren die op eigen initiatief al vitaminepreparaten 

gebruikten waren vaker autochtoon. Zij hadden een wat hogere vitamine D spiegel bij 

de 12e weeksscreening; hieraan zullen vermoedelijk huidskleur en suppletie hebben 

bijgedragen (tabel 12). 
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Tabel 10: Zwangerschapsuitkomsten gesuppleerde en niet-gesuppleerde groepen; 

percentages. 

              
       

12
e
 wks vit D  

> 50 nmol/L  
N= 273  
(%) 

12
e
 wks vit D 

< 50 nmol/L  
met suppl* 
N= 39 
(%) 

12
e
 wks vit D 

< 50nmol/L 
zonder suppl* 
N= 200 
(%) 

 50-75 
nmol/L 

> 75 
nmol/L 

<25 
nmol/L 

25-50 
nmol/L 

<25 
nmol/L 

25-50 
nmol/L 

Prematuur   4.4   7.0   7.6   8.8 5.6 5.7 

Dysmatuur   8.8   7.0   0   0 14.6 5.7 

Sectio 15.1 14.0 23.1 23.5 21.3 10.8 

Vacuum-extr.   7.6   9.7   7.6   5.9   2.2   6.4  

 

Tabel 11: Vergelijking moeders van dysmaturen met de totale groep; percentages 

 Totale 
onderzoeksgroep 
N=512 (%) 

Moeders van  
Dysmaturen 
N=50 (%) 

Moeders met 
Weeënzwakte* 
N=64 (%) 

Sectio 
 
N=89 (%) 

Allochtoon 30 10 21.8 33.7 

Achterst.wijk 10 10 10.9   9.0 

Scholing<Havo 17.5 14 14.3 20.2 

Eigen suppletie 47.5 28 54.8 44.3 

Vit D <25nmol/L 17.4 27.1 12.5 25.3 

25-50 nmol/L 32.7 27.1 37.5 28.7 

50-75 nmol/L 29.3 27.1 29.7 27.6 

>75 nmol/L 20.6 16.7 20.3 18.4 

*gerapporteerd als: niet vorderende ontsluiting, weeënzwakte,bijstimulatie of vacuümextractie. 

 

Tabel 12: Vergelijking vrouwen die wel of niet op eigen initiatief vitamine D gebruikten; 

percentages 

 Met eigen suppletie   
N= 250 (%) 

Zonder eigen suppletie  
N= 265 (%) 

Allochtoon 19.9 31.5 

Achterstandswijk 8.6 11.0 

Scholing<Havo 15.4 19.4 

Vit D 12
e
 week 

<25nmol/L 
10.9 23.3 

Vit D 12
e
 week 

25-50 nmol/L 
29.3 37.3 

Vit D 12
e
 week 

50-75 nmol/L 
35.7 24.1 

Vit D 12
e
 week 

>75 nmol/L 
22.9 15.1 

 
Conclusie: effecten op de gezondheid van moeder en kind zijn nauwelijks 

meetbaar gebleken. Alleen lijkt een omgekeerd verband tussen dysmaturiteit 

en vitamine D spiegel zichtbaar. 
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DEEL II 

Beschouwing 

De uitkomsten van het project laten zien dat het vaststellen van vitamine D tekort 

tijdens de 12e weeksscreening door de verloskundigen een haalbaar doel is: bij > 

90% van de zwangeren die in zorg kwamen van de verloskundigen was een vitamine 

D spiegel bepaald. Selectie op grond van eenvoudig vast te stellen risicofactoren zou 

geen zin gehad hebben: ook de vrouwen zonder enige risicofactor (autochtoon, in de 

zomer geprikt, niet-woonachtig in achterstandswijk, goed geschoold, BMI<25) 

hadden nog 25% kans op een te lage vitamine D spiegel. 

De daaropvolgende advisering is mogelijk tekort geschoten, maar het aanbieden van 

suppletie in de vorm van een (voorgedrukt) recept door de verloskundigen lijkt goed 

uitvoerbaar te zijn. Bij één praktijk was dat in 90% van de gevallen gebeurd. 

Succesvolle suppletie is echter zelden bereikt: hooguit 1 op de 6 zwangeren heeft 

vanaf de 14e week tenminste 5 maanden de voorgeschreven vitamine D gebruikt. 

Daarbij moet aangetekend worden dat bijna de helft van alle zwangeren wel lager 

gedoseerd vitamine D gebruikte, zij het meer in de groep die toch al een voldoende 

vitamine D spiegel had. Uit de beantwoording van vragenlijsten die moeders 14 

maanden na bevalling kregen voorgelegd zou afgeleid kunnen worden dat veel 

zwangeren deze vrij verkrijgbare preparaten namen in plaats van de voorgeschreven 

vitamine D. Uit deze lijsten bleek ook dat vrijwel alle vrouwen na de bevalling stopten 

met het gebruik van vitamine D. Hun kinderen kregen wel (in meerderheid) vitamine 

D suppletie. 

Het effect van de suppletie door de verloskundigen op de bloedspiegel lijkt opvallend 

groot te zijn: in de gesuppleerde groep toonde geen enkele vrouw meer vitamine D 

gebrek. Ook in de niet-gesuppleerde groep stegen de spiegels, waarschijnlijk als 

gevolg van de normale seizoensschommeling,  mogelijk  ook op basis van gebruik 

van vrij verkrijgbare vitaminepreparaten, maar soms in onverklaarde mate. Toch 

bleef van de niet-gesuppleerde groep nog 33% onder de streefwaarde van 50 

nmol/L. 

Effecten van suppletie op gezondheidsparameters van het kind konden met dit 

onderzoek niet worden vastgesteld. Methodologisch was dat al niet mogelijk, maar 

ook bij het zoeken naar correlaties tussen vitamine D spiegels bij de 12e week of bij 

navelstrengbepalingen enerzijds en bevallingsgegevens als weeënzwakte, sectio, 

prematuriteit en dysmaturiteit anderzijds kon geen aanwijzing voor verband 

gevonden worden, behalve mogelijk een beschermend effect van hoog gedoseerde 

vitamine D suppletie op dysmaturiteit. Ook groei in het eerste levensjaar leek niet 
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samen te hangen met vitamine D spiegel bij de 12e week of suppletie. Verband met 

(pre)eclampsie, neonatale stuipen, congenitale afwijkingen of opname op een 

neonatale intensive care kon alleen al vanwege de relatief kleine omvang van de 

onderzochte populatie niet vastgesteld worden. Andere beoogde effecten, die op 

langere termijn vastgesteld zouden kunnen worden (bijvoorbeeld de kans op 

eczeem, astma, Diabetes Mellitus), konden door de beperkte duur van dit project niet 

in beeld komen.  

Nadelige effecten van suppletie of bijwerkingen zijn niet gerapporteerd door de 

verloskundigen. 

 

De gegeven percentages in de tabellen moeten met voorzichtigheid geïnterpreteerd 

worden: soms betreffen ze zeer kleine aantallen. Nauwkeurige statistische toetsing, 

weergave van onzekerheidsmarge, significantie of p waarden zouden slechts 

schijnzekerheid bieden: de selectie van zwangeren voor dit project die in de 

spreekkamers van de verloskundigen heeft plaatsgevonden onttrekt zich bijna aan 

iedere waarneming en maakt de generaliseerbaarheid van de gevonden verbanden 

en frequenties twijfelachtig.  

De waarde van dit project ligt dan ook niet zozeer in het vastleggen van 

epidemiologische gegevens of het vinden van ziektekundige verbanden als wel in het 

vaststellen van haalbaarheid van en belemmerende factoren bij het bestrijden van 

vitamine D tekort bij zwangeren. 

Een belangrijke belemmerende factor bij bestrijding van vitamine D tekort onder 

zwangeren lag in het daadwerkelijk opvolgen van het gegeven advies om extra 

vitamine D te blijven gebruiken in de vorm van het voorschrift van de verloskundige. 

Het inname schema (om de dag 1 capsule) speelde vermoedelijk een rol. Het grote 

aantal vrouwen, dat wel zelfgezochte vitaminepreparaten en niet de voorgeschreven 

preparaten nam, doet vermoeden dat veel zwangeren deze, ten onrechte, als 

onderling uitwisselbaar beschouwden. Het feit dat bijna alle moeders na de bevalling 

stopten met het gebruik van vitamine D suppletie wijst erop, dat zij vooral 

gemotiveerd waren voor het optimaliseren van de gezondheid van hun kinderen, 

maar onvoldoende beseften dat ook hun eigen gezondheid mogelijk gebaat zou 

kunnen zijn met het tegengaan van vitamine D gebrek. 

Bij de verloskundigen zelf lijkt zich de (inter)nationale discussie over het belang van 

vitamine D tekort in de zwangerschap te manifesteren. Na het eerste jaar van het 

project is slechts één van de drie praktijken consequent door blijven gaan met het 

bepalen van vitamine D spiegels in de 12e weeksscreening. De andere twee 
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praktijken zijn hiermee gestopt, mede onder invloed van de beroepsvereniging 

(KNOV), die vitamine-suppletie iha ontraadt en het alleen voor gesluierde donkere 

vrouwen nuttig acht extra vitamine D te gebruiken en geen vitamine D bepaling 

adviseert bij de 12e weeksscreening. 

Ook de gynaecologen hebben zich van meet af aan, aan hun eigen richtlijnen 

gehouden en niet routinematig vitamine D spiegels laten bepalen op grond van de 

gedachtegang dat suppletie bij een gevonden tekort niet ‘evidence-based’ is en dus 

beter achterwege gelaten kan worden. Twee presentaties van de recente 

wetenschappelijke ontwikkelingen hebben hierin nog geen verandering gebracht. 
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DEEL  III 

Aanbevelingen 

1. Eenduidige aanbevelingen rond vitamine D suppletie zijn een voorwaarde voor 

verdere voortzetting en verspreiding van het bestrijden van vitamine D tekort bij 

zwangeren. 

De discussie over grens- en streefwaarden en benodigde dosis mag verdere 

actie op het gebied van suppletie niet langer blokkeren, zodat hierin een tijdelijke 

keuze gemaakt moet worden. Voorstel: suppletie gedurende de gehele 

zwangerschap en lactatie adviseren bij vitamine D spiegels < 50nmol/L. Verdere 

suppletie daarna in overleg met de huisarts. 

2. Voorlichting over vitamine D suppletie in en mogelijk buiten de 

verloskundigenpraktijken behoeft verbetering. Makkelijk en toegankelijk 

voorlichtingsmateriaal kan daarbij van nut zijn. 

3. Een simpeler doseringsschema, gebaseerd op overwegingen van veiligheid en 

effectiviteit en op de beschikbare preparaten moet gekozen worden. Voorstel: 

eenmaal per week twee capsules van 5600 IE. 
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Bijlage 1  

Er is inmiddels een uitgebreide wetenschappelijke literatuur over de relatie tussen 

vitamine D gebrek en ongunstige zwangerschapsuitkomsten. Een recent artikel van 

Hyppönen (Ann Nutr Metab 2011;59:28–31) geeft een genuanceerd overzicht en is 

aan te raden als start voor wie zich wil verdiepen in deze relatie. Wie alleen 

geïntersseerd is in bepaalde aspecten daarvan kan met onderstaand kader wellicht 

zijn voordeel doen. 

 

Associaties vitamine D gebrek met ongunstige zwangerschapsuitkomsten 

 

Preeclampsie vaker bij vrouwen met vit D tekort (Bodnar L.M, Catov J.M et al. 2007; Haugen 

M 2009). 

Kans op sectio cesarea 4x zo groot bij vit D <37.5nmol/L (Merewood A, Mehta S.D et al. 2009) 

Kans op RS infectie in het eerste levensjaar 6x zo groot bij navelstreng vit D<50 nmol/L 

(Belderbos ME 2011). 

Kans om binnen 30 jaar Diabetes type I te krijgen duidelijk kleiner bij kinderen van moeders 

die vitamine D suppletie gebruikten (Hyppönen E, Läärä E et al. 2001; Zipitis C.S and A.K. 

2008). 

Botmassa van 9 jaar oude kinderen positief gecorreleerd met vitamine D spiegels van hun 

moeders laat in de zwangerschap (Javaid M.K, Crozier S.R et al. 2006) 

Ernstig vitamine D gebrek bij moeder vergroot de kans op neonatale stuipen bij kind (Dijkstra 

SH 2005). 
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Bijlage 2 

 

Fysiologische aspecten, grens- en streefwaarden van vitamine D, 

suppletiedoseringen. 

Vitamine D is een hormoon dat onder invloed van zonlicht (alleen in de 

zomermaanden, midden op de dag) door onze huid wordt aangemaakt (90% van 

onze dagelijkse behoefte) of via voeding tot ons komt (10%, ca 80 IE/dg in het 

normale dieet van een zwangere). Dit hormoon heeft, als het eenmaal geactiveerd is 

in de nieren of bij de cellen/organen waar het zijn werk moet doen, niet alleen invloed 

op de calciumhuishouding, maar heeft invloed op allerlei lichaamsprocessen, met 

name ook immunologische processen.  

Een vitamine D tekort manifesteert zich dan ook niet alleen als botziekte (rachitis, 

osteomalacie), maar is met diverse auto-immuunziekten en infectieziekten 

geassocieerd. Ook een verband met spierkracht, hersenontwikkeling en kanker is 

vaak beschreven. 

Vitamine D wordt in het lichaam onder andere opgeslagen als calcidiol (25-OH-D), 

dat een halfwaardetijd van ca 3-4 weken heeft en dat als maat geld voor iemands 

‘vitamine D status’. Deze waarde fluctueert door het jaar (‘s winters ca 20 nmol/L 

lager dan ‘s zomers) maar is per individu door de jaren heen een redelijk constant 

gegeven, totdat de huid, door veroudering, minder goed vitamine D gaat aanmaken. 

Verandering van leefstijl (veel meer binnenshuis of juist buitenshuis doorbrengen) 

heeft wel invloed. 

 

Vitamine D houdende preparaten (bij voorkeur vitamine D3) zijn tot een sterkte van 

400 IE vrij verkrijgbaar, maar de meeste pillen bevatten 200 IE. Omdat een dagdosis 

van 400 IE de calcidiolspiegel slechts ca 10 nmol/L doet stijgen worden vaak hogere 

doses geadviseerd. De 1400 IE/dg uit dit project zou dus een stijging van ca 35 

nmol/L bewerkstelligen. 

 

Langdurig wordt in de medische wereld al gediscussieerd over de waarden van het 

calcidiol die als gewenst, normaal, sub-normaal of tekort worden gezien. De trend 

voor deze waarden is in de loop van de afgelopen 10 jaar opwaarts: de grens tussen 

normaal en tekort was algemeen op 25 nmol/L gesteld, maar de meeste artsen en 

laboratoria hanteren nu 50 nmol/L. Veel wetenschappers vinden dat deze grens naar 

de 75 nmol/L moet worden opgetrokken, enkelen bepleiten 100 nmol/L. 
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In dit project is, om niet te zeer ‘voor de troepen uit te lopen’, een grenswaarde van 

50 nmol/L gehanteerd, waarbij geen rekening werd gehouden met het seizoen. 

Voor zwangeren zou vitamine D gebrek extra nadelig zijn, onder andere omdat hun 

calciumbehoefte duidelijk vergroot is. Gedurende de tweede helft van de 

zwangerschap gaat fysiologisch de calcidiolspiegel dan ook iets (20%) omhoog. Door 

verandering in het metabolisme is er echter wel tweemaal zoveel geactiveerd 

vitamine D in de zwangerschap dan daarbuiten. 

 

Vitamine D gaat via de placenta over naar het kind, zij het dat de navelstreng-

vitamine D spiegel ca 66% bedraagt van de moederlijke spiegel. Na de bevalling is 

het kind afhankelijk van suppletie, tenzij moeder zeer hoge bloedspiegels heeft, te 

bereiken met suppletiedoses van bijvoorbeeld 4000 IE/dg. Dit fysiologische gegeven 

wordt wel gezien als een belangrijk argument om de normaalwaarden voor calcidiol 

en intake belangrijk hoger te stellen dan nu het geval is. Veiligheid daarvan lijkt 

voldoende aangetoond. 



 

Rapportage Project ‘Vitamine D suppletie bij Delftse zwangeren’ 

 

 
 

28 

Bijlage 3 - Vragenlijst bij eerste bezoek aan verloskundige 

 

1. Heeft u de laatste 2 weken (bijna) dagelijks vitamine D of multivitamines 

gebruikt? 

o Ja 

o Nee 

 

2. Wilt u uw hoogst genoten voltooide opleiding omcirkelen? 

Geen---Basisschool---VMBO/MAVO---HAVO/VWO/MBO---HBO/Universiteit 

 

3. Wilt u uw afkomst aankruisen? 

o Europa (oa Nederland; ook: Rusland) 

o Noord-Afrika (oa Marokko, Egypte) 

o Turkije en Midden-Oosten (oa Iran, Afghanistan, Koerdistan, Irak) 

o Zuidelijk Afrika (oa Congo, Ethiopië, ook: Somalië) 

o Verre Oosten (oa India, Pakistan, Vietnam, China Japan, Indonesië) 

o Zuid en Midden Amerika (oa Suriname, Antillen) 

o Anders, met donker huidtype, nl:………….. 

o Anders, met blank huidtype, nl:……………. 
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Bijlage 4 - Vragenlijst 14e maand 

 

Naam moeder: Datum: 
Geboortedatum Moeder: 
Adres + postcode: 
 
Naam kind: 
Lengte: 

Geboortedatum kind: 
Gewicht: 

 
 

1. Hebt u regelmatig vitamine D gebruikt tijdens uw hele zwangerschap? 
o Nee, helemaal niet 
o Nee, onregelmatig 
o Ja 

 
Zo ja, welk preparaat? 

o via recept van verloskundige 
o Gravitamon 
o Ander zelfgezocht preparaat 

 
Zo nee: hoeveel maanden ongeveer? 

o NVT (nl helemaal niet) 
o …... maanden 

 
2. Gebruikt u nog extra vitamine D? 

o  Ja, dagelijks 
o  Ja, onregelmatig 
o  Nee 

 
3. Gebruikt uw kind nu extra vitamine D? 

o Ja, dagelijks 
o Ja, onregelmatig 
o Nee, want hij/zij gebruikt opvolgmelk 
o Nee 

 
4. Gebruikte uw kind vitamine D toen u borstvoeding gaf? 

o Ja 
o Ja. Onregelmatig 
o Nee 
o NVT (ik gaf nooit borstvoeding) 

 
5. Is uw kind vitamine D gaan gebruiken nadat u stopte met de flesvoeding? 

o Ja 
o Ja, onregelmatig 
o Nee, want hij/zij gebruikte opvolgmelk 
o Nee 

 
Ruimte voor opmerkingen: 
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Bijlage 5 - Metingen/registraties, verwerkt in de evaluatie van het project 

 

 Verloskundige registratie 

Toestemming 
Ethniniciteit 
Geb.datum 
Postcode 
Zorgverlener 
Lengte moeder 
Gewicht moeder 
BMI moeder 

scholing 

roken 

alcoholgebruik 

Aantal bevallingen 
LM 
datum 1e consult 
SSDZ-registratie –op-
naam 
datum bloedond. vit.D 
Calcidiolspiegel 
Navelstreng-vit D 
Apotheek-registratie 
1e voorschrift vit D 

2e voorschrift vit D 
3e voorschrift vit D 
4e voorschrift vit D 
 
Registratie JGZ 

geslacht kind 
lengte kind 
geboorte gewicht 
zwangersch.duur 
neonatale stuipen 
(idem, bij 14e mnd: ) 
lengte kind 
gewicht kind 
vit D gebruik kind  
vit D gebruik moeder  

 
Oordeel moeder over eigen vit D gebruik tijdens zwangerschap: 
Ander supplementgebruik tijdens zwangerschap: 
 
SSDZ-registratie niet-op-naam 
Aantallen 12e weeksscreeningen per zorgverlener met/zonder vitamine D bepaling. 
 

 

 

 


