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Foliumzuurvoorlichting in de JGZ - Interventieontwikkeling 

Voorwoord 
 
Het Ministerie van VWS verleende in de zomer van 2005 subsidie aan de afdeling Community Genetics van het 
VUmc voor een onderzoek naar pro-actieve voorlichting over periconceptioneel foliumzuurgebruik in de 
jeugdgezondheidszorg (JGZ). De opdracht vloeide voort uit enerzijds de beschikbaarstelling van geoormerkte 
middelen uit de VWS-begroting en anderzijds een door de Task Force Foliumzuur van VWS gecoördineerde 
aanpak om initiatieven die het periconceptioneel foliumzuurgebruik in Nederland kunnen bevorderen, te 
stimuleren en mogelijk te maken. Tegelijk met deze opdracht werden ook opdrachten voor andere initiatieven 
verstrekt. 
 
Aan de aanpak van de Task Force lag ten grondslag het inzicht dat de grootste uitdaging ligt in het vooral meer 
op tijd, dus vaker vóór de zwangerschap, bereiken van de doelgroep en in het in veel sterkere mate überhaupt 
bereiken van de laagopgeleiden en migranten. Het plan om voor de JGZ pro-actieve voorlichting te ontwikkelen, 
komt voort uit de wetenschap dat ongeveer de helft van alle zwangerschappen in Nederland een 2e of volgend 
kind betreft én dat de opkomst bij de consultatiebureaus (CB’s) voor 0-4 jarigen, ook voor laagopgeleiden en 
migranten, boven de 90% ligt. De contacten die de teams van deze CB’s hebben na de geboorte van een kind, 
zouden zij in principe ook kunnen gebruiken om aandacht te vragen voor het gebruik van foliumzuur in een 
eventueel volgende zwangerschap.  
 
Foliumzuurvoorlichting op CB’s voor 0-4 jarigen is als optie niet nieuw, want eerder werden ook deze bureaus, 
net als veel andere hulpverleners en instanties, tijdens algemene campagnes als intermediairen van de 
foliumzuurboodschap benaderd en kregen zij folders en posters toegestuurd. Tot nog toe werd echter geen 
onderzoek gedaan of beleid gemaakt om mondelinge voorlichting als vast onderwerp, bijvoorbeeld in één van de 
periodiek geneeskundige onderzoeken (PGO) in het eerste jaar na de geboorte, in de zorgverlening op te nemen.  
 
Het idee een voorlichtingsinterventie voor de JGZ te ontwikkelen, te evalueren en daarna eventueel te 
implementeren, kwam voort uit het netwerk van onderzoekers die streven naar beter periconceptioneel 
foliumzuurgebruik vanuit een algemeen volksgezondheidbelang en niet primair uit kringen van de JGZ zelf. De 
onderzoekers hebben daarom al in de voorbereiding van de onderzoeksplannen contact gezocht met de 
brancheorganisatie Z-org. Na intern beraad heeft deze organisatie, ook vanuit het belang dat zij hecht aan de 
primaire preventie van aangeboren afwijkingen, zich achter het onderzoek geschaard en de aangesloten 
organisaties opgeroepen medewerking te verlenen. 
 
Het voorliggende rapport bevat het verslag van een actieonderzoek met als doel een voor de JGZ uitvoerbare 
voorlichtingsinterventie te ontwikkelen. De betrokken CB-teams en de onderzoekers concluderen dat dit doel 
bereikt is. Inmiddels is een onderzoek gestart waarin het effect van de interventie op het periconceptioneel 
foliumzuurgebruik wordt geëvalueerd. 
 
Het onderzoeksteam van het VUmc en MediClara Projects, dat een groot deel van de uitvoering van het 
onderzoek verzorgde, laat graag haar dank en waardering uitgaan naar de medewerkers van de CB-teams en 
het management van Carinova en de Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland. Door hun inzet en medewerking 
werd het een leerzaam actieonderzoek in een doelgerichte én prettige samenwerking tussen alle betrokkenen.  
De CB-teams vinden zelf dat ook hun collega CB-teams de voorlichtingsinterventie zouden moeten inbouwen in 
hun dagelijks werk. Het onderzoeksteam hoopt dat Z-org en de collega CB-teams in de systematische rapportage 
van het actieonderzoek een stimulans en praktische aanknopingspunten vinden om met die vraag van hun 
collega’s aan de slag te gaan.  
 
April 2008, 
 

 

Prof.dr. M.C. Cornel, 
Community Genetics VUmc 
Amsterdam 

Dr. D.J. de Smit, 
MediClara Projects BV 
Abcoude 
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Samenvatting 
 
Inleiding- In 2005 verleende het Ministerie van VWS subsidie voor onderzoek naar voorlichting in de 
jeugdgezondheidszorg (JGZ) over periconceptioneel foliumzuurgebruik. Het eerste deel van dit onderzoek is 
gericht op de ontwikkeling van een voorlichtingsinterventie die uitvoerbaar is in de praktijk van de JGZ en 
waarvan verwacht mag worden dat die het foliumzuurgebruik bevordert (effectief is). Als potentieel effectieve 
voorlichtingsinterventie werd op voorhand gedacht aan één of andere vorm van mondelinge voorlichting met een 
vorm van schriftelijke ondersteuning. Die voorlichting zou dan gegeven kunnen worden tijdens één of meer van 
de contacten die moeders in het 1e jaar na de geboorte van elk kind hebben met de medewerkers van de 
consultatiebureaus (CB’s) 0-4 jarigen. Het doel van dit onderzoek was een dergelijke interventie te ontwikkelen 
en ook vast te stellen of deze daadwerkelijk uitvoerbaar is. Ten aanzien van de uitvoerbaarheid werden daarom 
onderzoeksvragen geformuleerd ten aanzien van de belasting voor de CB-teams, de praktische integratie op het 
juiste moment binnen het CB-werk, de acceptatie onder de doelgroep en de overdraagbaarheid naar andere CB-
teams. 
 
Methode - De interventie werd ontwikkeld door middel van een actieonderzoek, waarvoor vier CB-teams werden 
geworven die zich actief achter de doelstelling van dit onderzoek wilden stellen. De opzet van het onderzoek was 
dat in twee of drie cycli van actieonderzoek - waarbij elke cyclus bestond uit de fasen ‘reflectie’, ‘plan maken’, 
‘actie’ en ‘observatie’- de interventie werd ontwikkeld, toegepast en geëvalueerd. Tijdens het onderzoek werden 
kwalitatieve gegevens, in de vorm van overwegingen en conclusies van de deelnemers, en kwantitatieve 
gegevens, in de vorm van registraties van enkele procesparameters, verzameld. De presentatie van het 
onderzoek zoals dat werd uitgevoerd, volgt het verloop van de cycli, waarbij de voortgang en de resultaten aan 
de hand van samenvattende gegevens worden gedocumenteerd. Aan het eind van het onderzoek bepalen de 
CB-teams samen met het onderzoeksteam welke conclusies ten aanzien van de onderzoeksvragen getrokken 
moeten worden.  
 
Voortgang en resultaten van het onderzoek - Het actieonderzoek omvatte twee volledige cycli en een 
afsluitende reflectie stap. De praktische uitvoering kreeg vorm in gezamenlijke werkbijeenkomsten van alle CB-
teams met het onderzoeksteam, afgewisseld met praktijkperioden waarin de CB-teams de interventie toepasten 
en een aantal procesparameters registreerden. De toegepaste interventie bestond uit:  
i) het uitvragen, tijdens het huisbezoek dat de wijkverpleegkundige doet na elke geboorte, van het 

foliumzuurgebruik in de afgelopen zwangerschap; 
ii) mondelinge voorlichting door de CB-arts, ondersteund met een folder, tijdens één van de periodiek 

geneeskundige onderzoeken (PGO’s) in de 3e, 6e of 9e maand; 
iii) follow-up van de voorlichting door de wijkverpleegkundige tijdens het PGO in de 4e of 9e maand. 
De precieze vorm van de interventie varieerde al naar gelang de concrete werkomstandigheden en de eigen 
voorkeuren van de CB-teams. Tijdens het onderzoek werden een nieuwe voorlichtingsfolder ontwikkeld, specifiek 
voor laagopgeleiden en migranten, en een reminder sticker. De folder beviel goed, maar voor de sticker werd 
geen praktische toepassing gevonden. In de eerste cyclus werden gegevens geregistreerd over 121 
huisbezoeken en 101 PGO’s, in de tweede cyclus over 95 huisbezoeken en 108 PGO’s. In deze vier groepen 
contacten werd in 83% tot 97% van de gevallen aandacht geschonken aan foliumzuur. De CB-artsen gaven in 
93% tot 100% van de gevallen voorlichting aan de moeders die in de voorgaande zwangerschap niet de volledige 
aanbevolen periode foliumzuur hadden gebruikt. Het juist gebruik van foliumzuur in de doelgroep van deze CB’s 
was 30%, wat een percentage is dat vaker wordt gevonden onder laagopgeleiden. In de reflectiestappen tijdens 
de 2e en 3e werkbijeenkomst concludeerden de CB-teams, op grond van hun eigen ervaringen en de 
procesregistratie, dat de interventie goed uitvoerbaar is. 
 
Conclusie- De CB-teams en het onderzoeksteam komen gezamenlijk tot de conclusie, dat de ontwikkelde 
interventie, die bestaat uit i) het uitvragen van foliumzuurgebruik bij het huisbezoek en ii) mondelinge voorlichting 
door de CB-arts tijdens één van de PGO’s die iii) ondersteund wordt met een voor de doelgroep specifieke folder, 
in de praktijk van de JGZ goed uitvoerbaar is en bevelen aan dat ook andere CB-teams deze interventie gaan 
toepassen. 
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1 Inleiding 
 

1.1 Probleemstelling 
Het gebruik van 0,4 tot 0,5 mg extra foliumzuur van vier weken voor tot acht weken na de conceptie leidt tot een 
verlaging van de kans op het ontstaan van neuralebuisdefecten. Sinds 1993 geven de gezondheidsautoriteiten 
het advies dat alle vrouwen met kinderwens en zwangeren dit extra foliumzuur nemen in de vorm van 
supplementen. Uit de (voornamelijk) observationele onderzoeken die sinds die tijd zijn uitgevoerd, blijkt dat onder 
de lager opgeleiden en migranten (gerelateerd aan onvoldoende taalbeheersing 1) deze extra consumptie 
aanzienlijk lager is dan onder hoger opgeleiden. De kwantitatieve analyses van de verschillen tussen (adequate) 
gebruikers en niet (adequate) gebruikers laten herhaald zien, dat vooral de kennis over het bestaan, de werking 
en het gebruik van foliumzuur en het tijdstip waarop die kennis ontstaat (voor of tijdens de zwangerschap), de 
belangrijkste onafhankelijke voorspellers zijn voor (adequaat) gebruik. Na correctie voor de kennis over 
foliumzuur is er geen apart effect meer van opleiding en arbeidsparticipatie. Verder heeft slechts een kleine groep 
vrouwen dusdanige bezwaren tegen het gebruik, dat zij, goed op de hoogte van de werking van foliumzuur, 
afzien van consumptie van de supplementen. De resultaten van diverse kwalitatieve studies geven inzicht in de 
uiteenlopende attitudes en overwegingen ten aanzien van het gebruik van extra foliumzuur 2. Hiervan kan gebruik 
gemaakt worden bij de ontwikkeling van diverse voorlichtingsmaterialen (folders, websites, posters) en er kan op 
geanticipeerd worden in mondelinge voorlichtingssituaties. Een andere belangrijke, maar moeilijk beïnvloedbare 
voorspeller van (adequaat) gebruik, die uit de analyses naar voren komt is of de zwangerschap 'wel/of niet 
gepland' is. Bij de interpretatie van deze bevinding moeten we er mee rekening houden dat a) deze vraag in alle 
onderzoeken retrospectief beantwoord werd (bij 1e of 2e prenatale consult) en b) de operationalisatie van het 
begrip 'gepland' in de vragenlijsten zeer beperkt is. Vanuit het oogpunt van prospectieve beïnvloeding van 
gebruik is vooral relevant of een vrouw zich bewust is dat ze, al dan niet op korte termijn of in een bepaalde 
periode, zwanger kan worden en dus de facto wel zou kunnen besluiten de supplementen te gebruiken. Die optie 
van 'bewust zijn van'' is niet in de operationalisatie meegenomen. 
Vanuit het belang van enerzijds een absolute toename van adequaat foliumzuurgebruik onder vrouwen die 
zwanger worden en anderzijds een verkleining van de sociaal economische gezondheidsverschillen in 
Nederland, rijst de voorlichtingskundige vraag hoe (onder meer) de lager opgeleiden op tijd met een effectieve 
(=toename kennis en daaropvolgend adequaat gebruik) voorlichtingsinterventie bereikt kunnen worden. De 
toepassing van een aantal algemene inzichten uit de GVO op de 'casus' foliumzuur levert een onderbouwde 
verwachting op dat mondelinge voorlichting door gezondheidszorgprofessionals aan lager opgeleide vrouwen die 
op het CB 0-4 jarige komen voor controles van eerder geboren kinderen, effectief zou kunnen zijn. De 
overwegingen hierachter zijn: in het algemeen is mondelinge voorlichting met schriftelijke ondersteuning sterk 
dan alleen mondelinge voorlichting; de leesvaardigheid (gerelateerd aan zelf lezen/zoeken van informatie in 
bladen en op Internet) van een belangrijk deel van de lager opgeleiden is zeer beperkt (15% functioneel 
analfabeten in Nederland); de professional als 'important other'  is in het ASE-model een element van de 
subjective/social norm; ongeveer de helft van alle kinderen die geboren worden zijn 2e, 3e etc kind en de moeders 
daarvan kunnen via het CB voor de conceptie van deze kinderen bereikt worden; vrouwen staan in deze periode 
open voor informatie en voor het doorlopen van de stages of change tot aan het  feitelijk gebruik van extra 
foliumzuur; er bestaan geen grote belemmeringen voor het praktisch gebruik van foliumzuur. Op grond van deze 
gunstige uitgangssituatie zou een relatief eenvoudige interventie effectief kunnen zijn.  
Op grond van bovenstaande overwegingen is het de moeite waard te onderzoeken of een gerichte 
voorlichtingsinterventie op het CB daadwerkelijk effectief is. Met het oog op onderzoek naar de effectiviteit en het 
belang van een haalbare uitrol van een bewezen effectieve interventie, moet de interventie qua uitvoerbaarheid 
voldoen aan de eisen die ten aanzien van die uitvoerbaarheid uit de CB-setting voortvloeien. Daarmee is het 
eerste onderzoeksdoel: de ontwikkeling van een naar verwachting effectieve en in de CB-setting uitvoerbare 
interventie. 
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1.2 Onderzoeksdoel en -vragen 
Het doel van dit onderzoek is een in de CB- praktijk goed uitvoerbare en naar verwachting effectieve interventie. 
Ten aanzien van de beoogde effectiviteit was daarom een uitgangspunt bij de interventie dat deze tenminste zou 
moeten bestaan uit een mondelinge voorlichting, ondersteund met een of andere vorm van schriftelijke 
informatie/ondersteuning die de cliënt mee zou krijgen en op een moment dat tijdig genoeg is om kennis en 
gedrag voorafgaand aan een volgende conceptie te beïnvloeden.  
Ten aanzien van de uitvoerbaarheid en haalbaarheid konden op voorhand in elk geval vragen de volgende 
vragen gesteld worden: 

- is de belasting die de uitvoering interventie oplevert voor het CB-team aanvaardbaar; 
- is de interventie op het juiste moment praktisch in te passen; 
- wordt de interventie door de doelgroep geaccepteerd; 
- is de interventie met aanvaardbare belasting ook bij andere CB's in te voeren en te onderhouden; 
- zijn andere CB-teams (naar verwachting) gemotiveerd en/of met aanvaardbare inspanning te motiveren 

om deze interventie toe te passen? 
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2 De onderzoeksopzet  
 

2.1 Algemene aanpak 
Als methode werd gekozen voor een actieonderzoek. De rode draad in de gekozen methode is dat de 
onderzoekers en de actoren, degenen die het resultaat van het onderzoek als doeners en direct 
belanghebbenden aangaat, vanuit een gedeeld doel, met gezamenlijke verantwoordelijkheid, in gezamenlijkheid 
en met inbreng van elks expertise werken aan de ontwikkeling van de praktijk en de kennis daarover 3 4.   
Vanuit deze aanpak, waarbij in dit geval door beleidsmakers en onderzoekers het initiatief werd genomen, moest 
gezocht worden naar CB-teams die het doel deelden en zelf actief mee wilden werken aan de ontwikkeling en het 
beproeven van een uitvoerbare interventie. Vanuit het onderzoeksteam werd hierbij op voorhand ingebracht, dat 
het streefde naar een interventie van minimaal een mondelinge interventie (door CB-arts of wijkverpleegkundige) 
met enige vorm van schriftelijke ondersteuning (folder en/of sticker). 
 

2.2 Methode 
De opzet van het actieonderzoek was als volgt: 
 
Opzet 
De opzet bestond uit het doelgericht een aantal keren doorlopen van de cyclus: 'reflectie- plan maken- actie- 
observatie' (zie Figuur 1). De fasen ‘reflectie’ en ‘plan maken’ werden doorlopen op gezamenlijke 
werkbijeenkomsten: de fasen ‘actie’ en ‘observatie’ werden in de praktijk van het CB-werk van de deelnemers 
ingebed. Vooraf werd rekening gehouden met een minimum van twee en een maximum van drie cycli voordat het 
doel bereikt zou zijn. 
 
 
 
Figuur 1 - Fasen per cyclus van het actieonderzoek 
 

 
 
 
Gegevens en gegevensverzameling 
In de actie en observatie fase van de cycli werden kwantitatieve gegevens verzameld over de mate waarin de 
door de CB-teams gekozen interventie(s) werden toegepast. In de reflectie stappen werden, aan de hand van de 
kwantitatieve gegevens en de kwalitatieve ervaringen, standpunten bepaald over de uitvoerbaarheid van de  
 
Presentatie van de 'resultaten' en analyse 

Plan 

Actie Reflectie 

Observatie 
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De opzet van het onderzoek is een actieonderzoek gericht op de ontwikkeling van een uitvoerbare en naar 
verwachting effectieve foliumzuurvoorlichtingsinterventie voor de JGZ. De evidence voor de conclusies die uit het 
actieonderzoek getrokken worden, bestaat deels uit de kwalitatieve en op de praktijkervaring gebaseerde 
onderbouwde keuzes van de actoren en deels uit de objectieve observaties die in de cycli van het actieonderzoek 
verzameld worden. Deze evidence wordt in dit rapport inzichtelijk gemaakt door de onderbouwing van die keuzes 
samenvattend1 te beschrijven en de kwantitatieve gegevens in de context van de voortgang te presenteren. Deze 
beschrijving volgt de opbouw van het actieonderzoek zoals het feitelijk is uitgevoerd, waarmee ook inzicht 
gegeven wordt of de methode van het actieonderzoek adequaat is toegepast.  
In actieonderzoek is analyse een voortgaand proces dat uitmondt in conclusies, die onderbouwd zijn door de 
ervaring, de metingen en de afwegingen van de actoren in samenspraak met het onderzoeksteam. Die 
conclusies staan als zodanig beschreven en vormen de afsluiting van de analyse en discussie. 
 
Na afloop van het actieonderzoek heeft het onderzoeksteam de gegevens over het foliumzuurgebruik nog 
samengevoegd ten behoeve van het inzicht in de kenmerken van deze CB-populatie. Deze toevoeging komt dus 
uitsluitend voor rekening van de onderzoekers. 

2.3 Werving van deelnemers 
CB's voor de deelname werden pragmatisch gezocht op geleide van netwerkrelaties en belangstelling en 
bereidheid om mee te doen. Daarbij werd wel actief gezocht naar CB-teams die vanuit eigen overtuiging in 
samenwerking met de onderzoekers wilden werken aan een gedeeld doel, namelijk "beter periconceptioneel 
foliumzuurgebruik onder lager opgeleiden en migranten door actieve inzet van de JGZ".  De voorbereiding van de 
werving en de werving zelf vonden plaats in de periode augustus 2005- januari 2006. 
 
Omdat het idee van foliumzuurvoorlichting in de JGZ niet uit het JGZ-veld zelf voortkwam, hebben de 
onderzoekers van meet af aan contact gezocht met de landelijke organisaties in deze sector. In overleg met de 
directie van Z-org is de aanpak van het onderzoek (interventieontwikkeling en effectiviteitsonderzoek) voorgelegd 
aan de Raad van Advies van Z-org, die na interne beraadslaging zich achter het belang en de aanpak van het 
onderzoek schaarde. Deze ondersteuning is vervolgens door Z-org omgezet in een oproep (in november 2005) 2 
aan het management van de aangesloten organisaties om medewerking te verlenen aan het onderzoek en zich 
hiervoor ook aan te melden. De oproep heeft, in combinatie met actieve oproepen bij andere gelegenheden, 
geleid tot contacten met een aantal jeugdartsen. In de follow-up van deze contacten zijn uiteindelijk twee 
thuiszorgorganisaties bereid gevonden die elk met twee CB-teams aan het actieonderzoek mee wilden doen. 
 

                                                           
1 Het onderzoeksteam heeft van bijeenkomsten en telefonische contacten verslagen gemaakt die als bron voor deze 
samenvattingen dienen. Deze verslagen zijn onderdeel van het onderzoeksarchief, maar omdat ze niet anoniem en 
gedetailleerd zijn, niet als bijlagen in dit rapport opgenomen. Voor onderzoekers en ontwikkelaars die op basis van dit 
rapport verder werken aan foliumzuurinterventies in de JGZ, is dit archiefmateriaal toegankelijk. 
2 Zie bijlage I.  
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3 Uitvoering en resultaten 
 

3.1 Globaal overzicht van de uitvoering van het acti eonderzoek 
Het verloop van het actieonderzoek wordt beschreven aan de hand van de fasen per cyclus. In de praktijk vallen 
niet alle gebeurtenissen per fase in een cyclus ook in de tijd volledig na elkaar. Omwille van het overzicht en de 
interpretatie zijn de gebeurtenissen zoveel mogelijk geplaatst in de fase waarin die het beste past. Het 
actieonderzoek werd uitgevoerd in de periode maart-oktober 2006. 
  
 
 
Schema 1 – Uitvoering van het actieonderzoek naar gebeurtenissen en verloop in de tijd 
Moment of 
periode 

Gebeurtenissen Actieonderzoek 
Cyclus_Fase 

# 

wk 1 1e werkbijeenkomst (2 uur) Voorbereiding V 
  1_Reflectie 1_R 
  1_Plan maken 1_P-1 
wk 1-3 Intern overleg CB-teams 1_Plan maken 1_P-2 
wk 6-8 Tussentijds werkoverleg  1_Plan maken 1_P-3 
wk 4-13 Uitvoering plan en registreren in CB-werk 1_Actie 1_A 
  1_Observatie 1_O 
wk 14 2e werkbijeenkomst met CB- verpleegkundigen (2 uur) 2_Reflectie 2_R-1 
  2_Plan maken 2_P-1 
wk 15 2e werkoverleg met CB-artsen (1 uur) 2_Reflectie vervolg 2_R-2 
  2_Plan maken vervolg 2_P-2 
wk 16-30 Uitvoering plan en registreren in CB-werk 2_Actie 2_A 
  2_Observatie 2_O 
wk 31 3e werkbijeenkomst (2,5 uur) 3_Reflectie 3_R 
  3_Plan maken 3_P 
wk 32-? Voortzetting van interventieactiviteiten 3_Actie 3_A 
    
 
 

3.2 Beschrijving van het praktische verloop en de r esultaten van het actieonderzoek 
 

3.2.1 Voorbereiding en eerste cyclus 

Hieronder volgt een beschrijving van het praktische verloop van het actieonderzoek voor elk van de stappen 
zoals vermeld in Schema 1. Per stap worden de belangrijkste feiten van de uitvoering weergegeven. Voor het 
eventueel raadplegen van diverse details zijn feitelijke verslagen van een aantal gebeurtenissen bijgevoegd.  
 
 

V Voorbereiding 1e Werkbijeenkomst 
 
De deelnemende CB-teams hadden op basis van schriftelijke wervende informatie en na intern overleg en met 
goedkeuring van het management van de organisatie, besloten mee te doen aan het actieonderzoek. 
Voorafgaand aan de eigenlijke start van het actieonderzoek bracht het onderzoeksteam de deelnemers nader op 
de hoogte van relevante achtergrondinformatie over foliumzuur en de aanpak van het actieonderzoek. Het 
eigenlijke actieonderzoek start bij de Reflectiefase in de 1e cyclus. 
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Uitvoering 
 Door middel van een presentatie 3 met toelichting kregen de deelnemers van het onderzoeksteam de 
onderstaande informatie. 
Informatie over foliumzuur: 
- de aandoening neuralebuisdefect (aan de hand van video); 
- de preventieve effecten van periconceptioneel foliumzuurgebruik; 
- de geschiedenis van de foliumzuurvoorlichting in Nederland. 
Informatie over methode van actieonderzoek (ACTIVER)  
- belang en praktische aanpak van planmatig cyclisch werken; 
- idem van eigen besluitvorming en aansturing door uitvoerders van de interventie. 
 

 
1_R Cyclus1_Reflectie 1e Werkbijeenkomst 

 
Uitvoering  
In de eerste reflectiefase bepaalden de deelnemers expliciet wat hun motivatie was om aan het project mee te 
doen en welk doel zij op het oog hadden en zij gingen na welke eerdere ervaringen met projecten en pro-actief 
voorlichten relevant zouden kunnen zijn voor de aanpak van de foliumzuurvoorlichting.  
 
Uitkomst 
De door de deelnemers geformuleerde benoemde motieven en doelen waren praktisch en realistisch en waren 
consistent met het gedeelde doel van het actieonderzoek (zie onder werving).  
 
 

1_P-1 Cyclus1_Plan maken 1e Werkbijeenkomst 
 
Uitvoering 
Aan de hand van een aantal gerichte vragen  werkte elk CB-team op de bijeenkomst een voor de eigen situatie 
uitvoerbare praktische aanpak uit voor de verstrekking van mondelinge voorlichting ondersteund met enige vorm 
van schriftelijke informatie. Vanuit het onderzoeksteam werden vooraf ook voorbeelden van folders en het 
gebruik van de stickers met de boodschap 'Kinderwens? Vraag u apotheek om informatie over foliumzuur’ op de 
verpakking van de anti-conceptiepil ingebracht. De aanpakken die de CB-teams opstelden werden gepresenteerd 
en besproken. 
 
Uitkomst 
De kernelementen van de uitgewerkte aanpakken waren: 

- uitvragen van foliumzuurgebruik afgelopen zwangerschap bij 1e huisbezoek door wijkverpleegkundige; 
- vastlegging bevinding in dossier; 
- afhankelijk van precieze opbouw zuigelingconsulten voorlichting door CB-arts tijdens Periodiek 

Geneeskundig Onderzoek (PGO) ergens tussen de 3e en de 6e maand; 
- zo mogelijk bij later PGO navraag door wijkverpleegkundige of er nog vragen zijn naar aanleiding van de 

voorlichting; 
- nadere verkenning van voorlichtingsmateriaal nodig: bestaand materiaal (met name folder 

Voedingscentrum 4) lijkt voorlopig bruikbaar maar wordt niet optimaal geacht; gebruik stickers in 
groeiboekje nader overwegen; kan expliciet beeldmateriaal over de aandoening open rug bijdragen aan 
aandacht voor het onderwerp en het gebruik van extra foliumzuur? ; 

- afgesproken werd de plannen per CB 'thuis' verder uit te werken. 
 
 

1_P-2 Cyclus1_Plan maken vervolg Intern overleg CB-teams 

                                                           
3 Zie voor een overzicht van de informatie en de agenda van de werkbijeenkomst de print-out van de presentatie in Bijlage II. 
4 Zie Bijlage III. 
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Uitvoering 
Een week na de bijeenkomst ontving elk team per post een verslag en een begeleidende brief. Gevraagd werd 
om het plan aan de hand van het werkformulier af te maken. Daarnaast werd een aantal vragen voorgelegd, 
waarover het onderzoeksteam na twee weken contact zou opnemen. De vragen betroffen:  

- de keus van schriftelijk voorlichtingsmateriaal;  
- hoe de bevinding van het huisbezoek vastgelegd wordt;  
- hoe de verstrekte voorlichting geregistreerd wordt;  
- wanneer de eigenlijke voorlichting start.  

 
Uitkomst 
Bij telefonische navraag door het onderzoeksteam over de afronding van de plannen bleek dat de teams een 
aantal zaken niet zonder aanzienlijke inspanning en snel genoeg zelf kon oplossen, zoals de keuze en 
aanpassing van het voorlichtingsmateriaal en de integratie van de registratie van gegevens over 
foliumzuurgebruik en over voorlichting in het praktische werk. Daarom werd in overleg besloten dat het 
onderzoeksteam voor een tussentijdse werkbespreking de CB-teams op de eigen locatie zou bezoeken en 
praktische steun bij de ontwikkeling van deze zaken zou leveren. 
 
 

1_P-3 Cyclus1_Plan maken vervolg Tussentijds werkoverleg met onderzoeksteam 
 
Uitvoering 
De CB-teams werden op hun eigen bezocht. In het overleg werden de volgende zaken besproken: 
1. de eerste praktische ervaringen met uitvragen gebruik en voorlichting te bespreken; 
2. de uitvoering van de registratie; 
3. een voorstel van het onderzoeksteam voor de inhoud en opzet van een nieuwe voorlichtingsfolder; 
4. het eventuele gebruik van uitgebreider voorlichtingsmateriaal over de aandoening open rug; 
5. voorstel voor het meten van de reacties van de doelgroep op de bemoeienis van de CB-arts met (eventuele) 

toekomstige zwangerschap. 
 
Resultaat 
Ad 1. Het uitvragen van foliumzuurgebruik bij huisbezoek stuit niet op bezwaren of lastige reacties. Wel leidt het 
regelmatig makkelijk tot vragen van de zijde van de cliënt die nog niets of weinig over foliumzuur weet. Ruimte 
geven voor deze vraag en de afhandeling daarvan kost extra tijd. De ene wijkverpleegkundige geeft die ruimte 
wel en de ander beperkt zich tot het uitvragen en de registratie van het gebruik. Beide aanpakken blijken dus 
praktisch uitvoerbaar. 
Ad 2. Ten aanzien van de registratie werden aanvullende praktische afspraken gemaakt. 
Ad 3. Het basisvoorstel voor de nieuwe folder5 leek de teams geschikt voor gebruik op CB. De teams stelden 
voren om niet de dosering te noemen, maar te noemen dat je één tablet per dag moet nemen. Beide doseringen 
noemen, kan verwarrend zijn. En als de folder maar één dosering noemt, worden bepaalde preparaten ten 
onrechte ‘buitengesloten’. Verder bevatten alle vrij verkrijgbare tabletten met alleen foliumzuur 0,4 of 0,5 mg. De 
suggestie van het onderzoeksteam om de benaming 'Vitamine foliumzuur'  in plaats van alleen 'Foliumzuur' 
spreekt de CB-teams aan. De CB-teams zien de folder ook graag in taalversies. Bij voorkeur de tekst in meerdere 
talen in één folder.6   
Ad 4. Een aantal medewerkers van de CB-teams overwoog op de 1e bijeenkomst overwoog om te werken met 
expliciet beeldmateriaal, zoals een afbeelding van een pasgeborene met open rug op een poster of een foto van 
een kind in een rolstoel in de folder. Bij nader inzien, leek het alle medewerkers dat een dergelijke aanpak niet 
zou leiden tot betere acceptatie en ook onnodig confronterend zou kunnen zijn voor moeders/ouders van 
kinderen met aangeboren afwijkingen of onnodige onrust zou kunnen wekken bij aanstaande moeders die geen 
foliumzuur gebruikt hebben.  

                                                           
5 Zie Bijlage IV. 
6 Zie Bijlage V over de ontwikkeling van de folder waarom deze suggesties vooralsnog niet werden overgenomen.  
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Ad 5. De CB-teams leek onderzoek met een vragenlijst waarin naar de mening van de cliënten over de 
voorlichtingsinterventie gevraagd werd, praktisch wel uitvoerbaar. De beste aanpak zou zijn om de vragenlijst na 
het consult op de locatie te laten invullen en daarna in te nemen. Het onderzoeksteam ontwikkelt de vragenlijst 
verder. 
 

1_A Cyclus1_Actie Uitvoering in dagelijks CB-werk 
 
De CB-teams probeerden in deze actiefase de keuzes en afspraken die zij in het 'Plan' hadden vastgelegd, in de 
praktijk toe te passen en uit te voeren. Als schriftelijk voorlichtingsmateriaal beschikten alle teams voor de 
beginfase over de foliumzuurfolder van het Voedingscentrum 7. Vanaf week 11 was de nieuwe folder 8 
beschikbaar.  
 
 

1_O Cyclus1_Observatie Registratie gebruik vorige zwangerschap en interventie 
 
Uitvoering 
Tijdens de actiefase legde het team de onderstaande gegevens vast 
Bij huisbezoek door wijkverpleegkundige 
Of foliumzuurgebruik wel/niet werd uitgevraagd 
Of moeder wel/niet foliumzuur gebruikt had en zo ja, in welke periode 
Bij consult CB-arts  
Of foliumzuur als onderwerp tijdens consult besproken werd. 
Of moeder wel/niet foliumzuur gebruikt had en zo ja, in welke periode 
Of en zo ja welke voorlichting (naar vorm en inhoud) werd gegeven. 
Bij vervolgconsult WVK (indoen van toepassing) 
Of patiënt naar aanleiding van informatie van CB-arts nog vragen had 
 
Resultaten 
De kwantitatieve resultaten zijn in bijlage VIII in grafieken weergegeven. De gegevens zijn gebaseerd op 222 
contactregistraties, onderverdeeld in 121 huisbezoeken en 101 PGO's (Bijlage VIII Grafieken 1).  
Het gebruik van foliumzuur in de laatste zwangerschap werd, over alle contacten samen genomen, besproken in 
83% van de huisbezoeken en 84% van de PGO's (ibidem Grafieken 2). In 41 gevallen (93%) gaf de CB-arts aan 
vrouwen die in de laatste zwangerschap niet of niet in de gehele aanbevolen periode extra foliumzuur gebruikten 
tenminste enige vorm van voorlichting. Uit de toelichting bij de registratie blijkt dat de 3 gevallen waarin de CB-
arts geen voorlichting gaf, de vrouw geen kinderwens meer had en geen belangstelling voor de voorlichting meer 
had. De score is dus eigenlijk 100%. In 17 van alle gevallen (38%) was dit uitgebreide mondelinge voorlichting 
waarin de CB-arts het doel en de gebruiksperiode van extra foliumzuur uitlegde en besprak met de cliënt (ibidem 
Grafieken 5). 
Onder de vrouwen waarvan foliumzuurgebruik bekend was (N=152), had 62% in de laatste zwangerschap extra 
foliumzuur gebruikt gedurende een gedeelte of de gehele aanbevolen periode (= enig gebruik) en had 32% extra 
foliumzuur gebruikt in de gehele aanbevolen periode (=juist gebruik) (ibidem Grafieken 3). Het gebruik van 
foliumzuur (alle gebruik en juist gebruik) was veel hoger onder vrouwen met één kind dan onder vrouwen met 
drie of meer kinderen. Voor alle gebruik was dit 76% versus 42%. 
 

                                                           
7 Zie bijlage III. 
8 Zie bijlage IV. 
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3.2.2 Tweede cyclus 
 

2_R-1 Cyclus2_Reflectie 2e werkbijeenkomst met wijkverpleegkundigen 
 
Uitvoering 
Op de tweede werkbijeenkomst waren de wijkverpleegkundigen9 van de deelnemende CB's aanwezig samen met 
het onderzoeksteam. In de reflectie-stap werden eerst aan de hand van een presentatie10 het gedeelde doel van 
het actieonderzoek en de aanpak doorgenomen. Daarna werd aan de hand van de ervaringen van de 
wijkverpleegkundigen en de presentatie van de registratiegegevens de voortgang geëvalueerd t.a.v.: 
1. de praktische uitvoerbaarheid en het tijdsbeslag van de uitvraag- en voorlichtingsactiviteiten; 
2. de reacties van cliënten; 
3. de registratieactiviteten; 
 
Resultaten 
De wijkverpleegkundigen stonden nog steeds achter het doel en de aanpak van het project.  
Ad 1. Het uitvragen van foliumzuurgebruik bij het huisbezoek en de follow-up van de voorlichting (door sommige 
wijkverpleegkundigen bij PGO 4 of 11 maanden) zit voor de wijkverpleegkundigen, die meedoen aan dit project 
volgens eigen zeggen nu goed in de routine. Bij de collega's is dat minder, maar de verwachting is dat dit beter 
wordt. De tijdsbelasting wordt als onproblematisch ervaren, ook als het soms nodig is meer toelichting te geven. 
Wijkverpleegkundigen verwachten voordeel van de herhaalde aandacht, namelijk eerst bij uitvragen door 
wijkverpleegkundigen en later bij voorlichting CB-arts. De wijkverpleegkundigen reiken zelf actief folders uit en 
dat loopt prima. 
Ad 2. De wijkverpleegkundigen ervaren geen enkele weerstand bij het uitvragen van het foliumzuurgebruik. De 
informatie over 'op tijd' beginnen blijkt voor veel vrouwen nieuw te zijn. De wijkverpleegkundigen hebben niet 
gemerkt dat de kosten van foliumzuurtabletten een rol spelen bij het niet of onvolledig gebruik van extra 
foliumzuur. 
Ad 3. De registratie van het gebruik op aparte formulieren is wel belastend. Het gebruik moet dus geïntegreerd in 
het normale dossier kunnen worden vastgelegd.  
 
De wijkverpleegkundigen en het team vinden dat de geregistreerde gegevens laten zien dat de interventie 
inderdaad vaak uitgevoerd is en dat het niveau van foliumzuurgebruik in de doelgroep van deze CB's (rond 32%) 
laat zien dat het de moeite waard is als CB-team hier aandacht aan te besteden. In principe valt er veel te 
winnen.  
De conclusie van de wijkverpleegkundigen en het onderzoeksteam was, dat de interventie goed uitvoerbaar is 
qua inbedding in het dagelijks werk, het tijdsbeslag, de acceptatie onder cliënten en de motivatie bij de 
medewerkers.  
 

2_P-1 Cyclus2_Plan maken 2e werkbijeenkomst met wijkverpleegkundigen 
 
Uitvoering 
In aansluiting op de bevindingen in de reflectie stap werd bekeken welke veranderingen of aanvullingen van de 
uitvraag- en voorlichtingsactiviteiten van in het bijzonder de wijkverpleegkundigen nodig zouden zijn.  
 
Resultaten 
De wijkverpleegkundigen en het onderzoeksteam stelden vast, dat wijzigingen in de aanpak zelf en/of nieuwe 
acties om de uitvoering te ondersteunen, niet nodig waren. 
Het plan (zie punt 5 van 1_P-3) om met een vragenlijst de acceptatie van de interventie onder cliënten te 
onderzoeken, leek de wijkverpleegkundigen en ook het onderzoeksteam gezien de reacties die de 

                                                           
9 Door onverwachte logistieke veranderingen bij de eigen instelling kon geen van de CB-artsen aanwezig zijn bij deze 
bijeenkomst. In overleg werd besloten de bijeenkomst wel doorgang te laten vinden en daarna per instelling apart aanvullend 
werkoverleg met de CB-artsen te houden. Zie 2_R-2 en 2_P-2. 
10 Zie bijlage VI. 
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wijkverpleegkundigen (en volgens hen idem bij de CB-artsen) ervoeren, niet nodig. Een dergelijk onderzoek zou 
waarschijnlijk geen enkele nieuwe informatie opleveren, maar natuurlijk wel een extra belasting betekenen.11 
 

2_R-2 Cyclus2_Reflectie 2e werkbijeenkomst met CB-artsen 
 
Uitvoering 
Tijdens een apart werkoverleg met de CB-artsen van elke instelling afzonderlijk werden dezelfde stappen 
doorgenomen als op de 2e werkbijeenkomst met de wijkverpleegkundigen, namelijk: 
1. de praktische uitvoerbaarheid en het tijdsbeslag van de uitvraag- en voorlichtingsactiviteiten; 
2. de reacties van cliënten; 
3. de registratieactiviteten; 
 
Resultaten 
Ad 1. De CB-artsen stellen dat de voorlichting snel routine is geworden en weinig extra tijd kost. De artsen geven 
de (nieuwe) folder na afloop van het consult mee. Zij gebruikten de folder met de afbeeldingen nog niet als 
hulmiddel bij het uitleggen tijdens het consult. Eén CB-arts geeft aan behoefte te hebben aan 
voorlichtingsmateriaal in diverse talen.  
Ad 2. De CB-artsen ervaren bij cliënten geen weerstand als ze over foliumzuurgebruik in toekomstige 
zwangerschap worden aangesproken. Opvallende ervaringen zijn:  

- het aantal onverwachte/ongeplande zwangerschappen ligt hoger dan je zou verwachten;  
- kennis en gebruik van de cliënt is niet te voorspellen, dus moet iedereen aangesproken worden;  
- veel allochtone moeders staan zeer open voor informatie. 

Ad 3. De registratie van het foliumzuurgebruik en de voorlichtingsinterventie is geen probleem. Volgens één CB-
arts is wellicht een aantal keren de mondelinge uitleg niet geregistreerd. 
 

2_P-2 Cyclus2_Plan maken 2e werkbijeenkomst met CB-artsen 
 
Uitvoering 
In aansluiting op de bevindingen in de reflectie stap bepaalden de CB-artsen in samenspraak met het 
onderzoeksteam welke veranderingen of aanvullingen van de voorlichtingsinterventie nodig zouden zijn. 
 
Resultaten 
De CB-artsen gaan proberen om de voorlichting in het consult te doen aan de hand van de vijf afbeeldingen en 
kernboodschappen in de folder en zullen deze vorm van voorlichtingen registreren. 
De CB-artsen zien diverse mogelijkheden om stickers met de tekst 'Zwanger worden? Slik eerst foliumzuur!' te 
gebruiken om vrouwen, ook die eerder al foliumzuur gebruikten, aan de voorlichtingsboodschap te herinneren. 
Het onderzoeksteam gaat deze sticker (laten) ontwikkelen en beschikbaar stellen aan de CB-teams. 
 

2_A Cyclus2_Actie Uitvoering in dagelijks CB-werk 
 
Na de 2e ronde werkbijeenkomsten (wk 15) zetten de CB-teams hun uitvraag- en voorlichtingsactiviteiten voort. 
De sticker 12 was beschikbaar vanaf week 22. De eerste periode van deze actiefase viel in de zomerperiode en 
ging daarom gepaard met veel wisselingen en invallers op de bureaus die aan het onderzoek meedoen. Aan het 
eind van de zomer heeft het onderzoeksteam contact gehad met alle CB-teams om naar de voortgang te 
informeren (WK 25). De voorlichting en registratie bleek in de zomerperiode redelijk goed doorgezet te zijn. 
Besloten werd de registratie tot week en met week 27 voort te zetten.  
 
 

2_O Cyclus2_Observatie Registratie gebruik vorige zwangerschap en interventie 

                                                           
11 Voor de ontwikkeling van de vragenlijst is wel voorwerk verricht, met name ten aanzien van het ontwerp van een 
specifieke attitudeschaal en het gebruik van visuele antwoordschalen om de vragenlijst meer geschikt te maken voor 
laagopgeleiden. Deze werkzaamheden zijn niet apart in dit verslag gerapporteerd en verantwoord. 
12 Zie bijlage VII. 
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Uitvoering 
Tijdens het nabellen werd in week 25 werd gevraagd naar de ervaring met de uitvoering van de uitvraag- en 
voorlichtingsactiviteiten en het gebruik van de folder en de sticker. Gedurende de gehele 2e actiefase werden 
dezelfde gegevens geregistreerd als tijdens de 1e actiefase. 
 
Resultaten 
Bij het nabellen melden alle CB’s dat ze de folder meegeven aan cliënten. Eén CB-arts meldt dat voorlichting 
geven aan de hand van de folder een duidelijk houvast voor het gesprekje biedt. De sticker werd door geen enkel 
van de CB-teams gebruikt. Ze hadden ook geen vastomlijnd plan dat wel te gaan doen.  
 
De uitkomsten van de registratie zijn in Bijlage VIII in grafieken weergegeven. In deze cyclus zijn de gegevens 
gebaseerd op 203 contactregistraties, onderverdeeld in 95 huisbezoeken en 108 PGO's (Bijlage VIII Grafieken 
1).  
Het gebruik van foliumzuur in de laatste zwangerschap werd, over alle contacten samen genomen, besproken in 
96% van de huisbezoeken en 82% van de PGO's (ibidem Grafieken 2). In 40 gevallen (87%) gaf de CB-arts aan 
vrouwen die in de laatste zwangerschap niet of niet in de gehele aanbevolen periode extra foliumzuur gebruikten 
tenminste enige vorm van voorlichting. Uit de toelichting bij de registratie bleek dat in drie gevallen geen 
voorlichting werd gegeven vanwege of een te grote taalbarrière of omdat de vrouw geen voorlichting wilde. De 
interventiescore is dus eigenlijk 93% (43/46). In 17 gevallen (37%) gaf de CB-arts uitgebreide mondelinge 
voorlichting waarin het doel en de gebruiksperiode van extra foliumzuur werden uitgelegd en besproken met de 
cliënt (ibidem Grafieken 5).  
Onder de vrouwen waarvan foliumzuurgebruik bekend was (N=152), had 55% in de laatste zwangerschap extra 
foliumzuur gebruikt gedurende een gedeelte of de gehele aanbevolen periode (= enig gebruik) en had 28% extra 
foliumzuur gebruikt in de gehele aanbevolen periode (=juist gebruik) (ibidem Grafieken 3). Het gebruik van 
foliumzuur (alle gebruik en juist gebruik) was veel hoger onder vrouwen met één kind dan onder vrouwen met 
drie of meer kinderen. Voor alle gebruik was dit 75% versus 41%. 
 
 

3.2.3 Derde cyclus en afronding 
 

3_R Cyclus3_Reflectie 3e werkbijeenkomst met CB-teams 
 
Uitvoering 
Tijdens de 3e werkbijeenkomst werd aan de hand van de eigen ervaring van de CB-teams, de uitkomsten van de 
registratie en een gezamenlijk gesprek tussen CB-teams en onderzoeksteam, toegewerkt naar antwoorden op 
vragen waar het actieonderzoek op was gericht 13. 
 
Resultaten 
De registratie van de huisbezoeken van team C en D was deze cyclus niet volledig als gevolg van een 
reorganisatie. Op CB van team D hebben de voorlichting tijdens het PGO en de registratie daarvan in de 
zomerperiode in verband met veel wisselingen nauwelijks of niet plaatsgevonden. Bij team D zijn ook niet alle 
huisbezoeken geregistreerd, maar volgens de wijkverpleegkundigen wordt wel vrijwel altijd het gebruik 
uitgevraagd. 
Ten aanzien van het uitvragen bij huisbezoek merkt één van de wijkverpleegkundigen op, dat als de taalbarrière 
groot is en het huisbezoek veel tijd kost, dat dan het onderwerp foliumzuur wel eens overgeslagen wordt. Zaken 
die direct spelen, krijgen dan de prioriteit. Foliumzuur komt altijd nog in één van de PGO's aan de orde. Een 
aantal teamleden benadrukt dat een folder meegeven onvoldoende is; mondelinge uitleg is heel vaak echt nodig 
en de folder met iconen is een goed praktisch hulpmiddel. De relatie tussen opleidingsniveau en kennis over 
foliumzuur komt één team, dat ook cliënten uit wijken met hoogopgeleiden heeft, in de praktijk tegen. Cliënten uit 
de ene wijk weten veel over foliumzuur en gebruiken het, cliënten uit andere wijken hebben er nog nooit over 

                                                           
13 Zie Bijlage IX voor de presentatie voor het programma. 
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gehoord. In de praktijk van de voorlichting tijdens PGO blijft de taalbarrière het grootste praktische probleem, 
maar is dan ook niet een specifiek probleem voor de foliumzuurvoorlichting.  
De gegevens uit de registratie laten hetzelfde beeld zien als tijdens de 1e cyclus14. Het uitvragen en voorlichting 
geven lukt in een hoog percentage van de huisbezoeken en de PGO's. Wel is in deze periode de registratie van 
de huisbezoeken bij drie van de vier teams in absolute zin erg laag geweest. Het juiste gebruik van foliumzuur 
blijkt opnieuw laag in de doelgroep. Het minder gebruik onder moeders met meer kinderen vraagt om extra 
aandacht voor deze groep. Een eenduidige verklaring is niet te geven, maar tijdig voorlichten, in PGO 3 of 6 
maanden, is nodig. PGO 11 maanden is voor veel moeders te laat, omdat ze dan alweer zwanger zijn. 
In de bespreking van de concrete vragen over de uitvoering, concluderen de leden van de CB-teams unaniem het 
volgende: 
- de benodigde tijd voor uitvragen of voorlichten is zeer beperkt en goed in het gangbare werk onder te 
brengen; 
- de CB-teams zijn gemotiveerd om deze taak te handhaven; wel geven zij hierbij aan dat voor hen de 
werkbijeenkomsten en de terugkoppeling van de observaties een grote bijdrage aan die motivatie hebben 
geleverd; de resultaten motiveren ook om door te gaan; 
- de mondelinge, zogenaamde uitgebreide voorlichting, is nodig en ook goed te doen; 
- de folder met iconen is voor de laagopgeleiden en migranten zeker geschikt, hoewel de iconen niet voor alle 
migranten meteen duidelijk zijn; de folder biedt ook houvast voor de praktische uitleg; 
- géén van de CB-teams heeft de stickers met de tekst ' Zwanger worden? Slik eerst foliumzuur! 'gebruikt; 
achteraf lijken het groeiboekje en ook de inentingspapieren geen geschikt of aanvaardbaar vehikel om te 
gebruiken; 
- in de gehele periode hebben de CB-teams geen signalen gekregen dat het uitvragen van het gebruik of de 
voorlichting gericht op een eventueel toekomstige zwangerschap op enig bezwaar of weerstand bij cliënten stuit; 
- de CB-teams verwachten dat hun interventies effect op de kennis en het gebruik zullen hebben; zij 
verwachten ook dat het blijvend herhalen van de boodschap bijdraagt aan het effect. 
 
De algemene conclusie van de CB-teams is, dat de voorlichtingsinterventie zoals ontwikkeld en toegepast in de 
twee actiefases, goed uitvoerbaar, acceptabel en naar verwachting effectief is en de moeite waard is om JGZ-
breed ondersteund en ingevoerd te worden. 
 
Voor de toekomst wordt nog genoemd, dat verder bekeken moet worden welk PGO, met name 3 of 6 maanden, 
het meest geschikt is voor de voorlichting en er moeten praktische oplossingen voor de registratie in de dossiers 
ontwikkeld worden. 
 
 

3_P Cyclus3_Plan maken 3e werkbijeenkomst met CB-teams 
 
Uitvoering 
Het onderzoeksteam legde de CB-teams de vraag voor of zij van plan waren de eigen voorlichtingstaken voort te 
zetten. 
 
Resultaten 
Alle CB-teams zijn er voor dat het uitvragen en voorlichting geven organisatiebreed wordt ingevoerd en zij gaan 
vanuit hun eigen positie deze vraag voorleggen aan hun organisatie. Het onderzoeksteam stelt hiervoor alle 
materialen die de teams hierbij kunnen gebruiken, beschikbaar. 
 
 

3.3 Gegevens over foliumzuurgebruik op basis van re gistraties in eerste en tweede 
cyclus 

 

                                                           
14 Zie Bijlage X. 
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De gegevens over het foliumzuurgebruik zoals verzameld in de twee observatierondes zijn samengevoegd 
weergegeven in Tabel 1 en Tabel 2.  Deze gegevens betreffen het foliumzuurgebruik van die cliënten waarbij het 
gebruik is uitgevraagd bij huisbezoek of PGO. Dit betreft 298 van de 425 geregistreerde contacten, waarvan 294 
bruikbaar voor de analyse. Het is niet bekend van welk percentage van alle contacten in de 
actieonderzoekperiode de gevraagde gegevens zijn geregistreerd.  
 
Tabel 1 toont overzicht van het gebruik.  Het percentage ‘enig gebruik’ is 56%; het geschatte percentage ‘juist 
gebruik’ is 30% (Zie Bijlage VIII onder Grafieken 3.b voor de berekeningswijze voor deze schatting). 
 
Tabel 1 – Foliumzuurgebruik voorgaande zwangerschap volgens navraag door CB-arts of 
wijkverpleegkundigen (N=294) 
Foliumzuurgebruik N %15 
Gehele aanbevolen periode 61 21% 
Te laat begonnen 51 17% 
Te vroeg gestopt 2   0% 
Wel gebruikt, maar periode niet bekend 53 18% 
Helemaal niet gebruikt 127 43% 
 
 
 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van het gebruik van foliumzuur naar de rangorde van het laatst 
geboren kind. 
 
Tabel 2 – Foliumzuurgebruik voorgaande zwangerschap naar rangorde kind 
Rangorde kind Foliumzuur gebruikt 
 n % 
1e       (N= 122) 92 75% 
2e       (N=   97) 50 52% 
>= 3e  (N=   41) 17 41% 
 
 

                                                           
15 Door afronding tellen de percentages niet op tot 100%. 
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4 Conclusies, discussie en aanbevelingen 
 

4.1 Conclusies 
 
In het actieonderzoek hebben de CB-teams een werkwijze gekozen, uitgewerkt en aangepast waarover zij zelf op 
het eind oordeelden, dat die goed uitvoerbaar is in de praktijk van het CB-werk. De interventie bestaat uit: 
- uitvragen en vastleggen bij het huisbezoek door de wijkverpleegkundige van het foliumzuurgebruik in de 

laatste zwangerschap; 
- actieve mondelinge voorlichting door de CB-arts op het PGO bij drie of zes maanden aan in elk geval de 

vrouwen die in de laatste zwangerschap niet de gehele aanbevolen periode foliumzuur hebben gebruikt; 
- ondersteuning van deze voorlichting met bijvoorbeeld de folder zoals ontwikkeld in dit onderzoek. 
 
De conclusies van de CB-teams, die gedeeld worden door het onderzoeksteam, betekenen ook, dat de vragen 
die vooraf ten aanzien van de uitvoerbaarheid gesteld  werden, positief beantwoord kunnen worden. Met andere 
woorden 
- is de belasting die de uitvoering interventie oplevert voor het CB-team aanvaardbaar; 
- is de interventie op het juiste moment praktisch in te passen; 
- wordt de interventie door de doelgroep geaccepteerd; 
- is de interventie met aanvaardbare belasting ook bij andere CB's in te voeren en te onderhouden; 
- en zijn andere CB-teams (naar verwachting) gemotiveerd en/of met aanvaardbare inspanning te motiveren 

om deze interventie toe te passen. 
 
De populatie cliënten van de CB’s die meededen, kent een laag percentage (30%) vrouwen die adequaat 
foliumzuur gebruiken en daarmee sluiten de context van de toepassing en de doelgroep van de interventie aan bij 
het doel van dit onderzoek.  
 
Uit het actieonderzoek kan verder geconcludeerd worden, dat: 
- het gebruik van een ‘reminder’ sticker zoals in de apotheken wordt gebruikt, in de context van de CB-zorg 

zeer waarschijnlijk geen geschikte (onderdeel van een) interventie is; 
- taalbarriéres ook voor deze voorlichting, die volgens CB-medewerkers juist mondeling moet zijn, een 

praktische belemmering zijn; 
- de motivering van CB-teams om deze pro-actieve voorlichtingstaak op te pakken, volgens de deelnemers, 

gebaat is bij de inhoudelijke ondersteuning en de terugkoppeling van (proces)resultaten zoals in dit 
actieonderzoek voorzien was. 

 

4.2 Discussie 
 
Generaliseerbaarheid van de conclusies 
Actieonderzoek is een methode waarin op voorhand de inbreng en zeggenschap van de direct betrokkenen bij 
het doel en de aanpak van een onderzoek of ontwikkeling worden zeker gesteld. Hierdoor wordt de kans op een 
resultaat dat voor de betrokkenen praktisch bruikbaar en acceptabel is, groot. Die bruikbaarheid wordt in een 
situatie specifiek onderzoek onderbouwd. Daardoor wordt niet direct het bewijs geleverd, dat het resultaat ook in 
andere situaties bruikbaar en voor de betrokkenen in die situatie acceptabel is. Een positief resultaat maakt dat 
wel aannemelijk, maar het bewijs moet in die andere situatie zelf geleverd worden. Collega’s die in een 
vergelijkbare situatie voor eenzelfde taak staan, kunnen goed gebruik maken van het ‘voorwerk’ van hun 
collega’s. Het kwalitatieve deel van het onderzoeksverslag biedt informatie, ervaringen en onderbouwde 
conclusies, om op voorhand zelf te beoordelen of iets wel of niet in de eigen situatie zou kunnen werken. De 
meting van de kwantitatieve procesparameters (in de observatiefases) geeft daarbij ook een enigermate objectief 
inzicht in de haalbaarheid van de taakuitvoering. Daarbij is van belang dat die parameters valide informatie 
geven. Inherent aan actieonderzoek is dat de meetaanpak zelf ook onderworpen is aan de regels van het 
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actieonderzoek, namelijk dat betrokkenen daar in principe een actieve en sturende rol in spelen. Metingen in 
eerste rondes (of versies van) actieonderzoek zijn daarom, in termen van validiteit, betrouwbaarheid, 
representativiteit en volledigheid meestal verre van perfect. Het is daarom nuttig retrospectief te beoordelen of de 
verzamelde informatie voldoende valide is om sterke conclusies op te baseren. Voor de kwantitatieve gegevens 
die in dit onderzoek verzameld zijn, kan hierover het volgende opgemerkt worden. 
1. Er is geen inzicht hoeveel van de huisbezoeken of PGO-contacten niet zijn geregistreerd. De kans is groot 

dat in niet geregistreerde contacten, de betreffende taak ook niet werd uitgevoerd. Hierdoor wordt de mate 
waarin foliumzuurgebruik werd uitgevraagd en/of voorlichting werd gegeven, waarschijnlijk overschat. Dit 
geldt in de sterkste mate voor het uitvragen van foliumzuurgebruik bij het huisbezoek, omdat die registratie 
voor een aantal bureaus in elk geval in de 2e cyclus tamelijk onvolledig was. Bij de besprekingen van de 
resultaten bleek echter ook, dat er regelmatig gevallen waren waarin de taak wel werd uitgevoerd, maar niet 
werd geregistreerd. Dat compenseert de overschatting weer. Verder zijn in de datasets ook flinke verschillen 
tussen bureaus en per bureau tussen de cycli te zien. Het meeste daarvan wordt veroorzaakt, doordat met 
name in de beginfase en in het vakantieseizoen gedurende aaneengesloten periodes niet werd 
geregistreerd. De geregistreerde gegevens zijn grotendeels afkomstig uit periodes waarin aaneengesloten 
waarschijnlijk redelijk volledig werd geregistreerd. De hoge scores voor de uitvoering van taken (uitvragen en 
voorlichting geven) en de in absolute zin aanzienlijke hoeveelheid geregistreerde contacten, geven samen 
een sterk positieve aanwijzing dat beide taken in de praktijk ook in hoge mate zijn uitgevoerd en/of 
uitvoerbaar zijn. Waarbij die aanwijzing voor de voorlichting in het PGO sterker is dan voor het uitvragen van 
gebruik bij het huisbezoek. 

2. De verdeling van het foliumzuurgebruik in de populatie zoals die gevonden werd, is gebaseerd op de 
contacten waarin het gebruik is uitgevraagd. De redenen van het niet-uitvragen zijn niet bekend. Het is 
daardoor niet uit te sluiten, dat dit bijvoorbeeld systematisch samenhangt met het opleidingsniveau van de 
cliënt. Overigens is aannemelijk dat zowel vanwege een laag opleidingsniveau of taalbarriére niet is 
uitgevraagd (te lastig) als vanwege een (verondersteld) hoog opleidingsniveau (niet nodig, want gebruikt toch 
wel). Hoewel dus enige vertekening mogelijk is, wijzen de gegevens duidelijk uit dat het gebruik van 
foliumzuur onder (subgroepen van) de cliënten van de onderzoeks CB’s dicht ligt bij de 31% die in andere 
onderzoeken in de groepen met het laagste opleidingsniveau gevonden wordt 5.  

 
Hoewel bewijskracht van de kwantitatieve gegevens aan een aantal beperkingen onderhevig is, ondersteunen ze 
wel in positieve zin de conclusies dat de ontwikkelde werkwijze goed uitvoerbaar is bij een doelgroep waarin, 
gerelateerd aan kennis/opleidingsniveau, het periconceptioneel foliumzuurgebruik relatief laag tot zeer laag is.  
 
 
Foliumzuurgebruik naar rangorde kind 
In de gegevens over het gebruik werden in de doelgroep opvallend grote verschillen gevonden naar de rangorde 
van het kind. In eerdere onderzoeken waarin naar rangorde wordt gerapporteerd, werden geen verschillen 
gevonden 6 7. In de gegevens van de meting 2005 van de monitoring van foliumzuurgebruik in Noord-Nederland 5 
wordt wel een verschil gezien: FZ-‘enig gebruik’ van 84% bij 1e zwangerschap en 61% bij 3e of volgende 
zwangerschap (significante OR voor voorspelling van gebruik van 0,08). De onderzoeksgroep in Noord-
Nederland bevat een groter percentage middel- en hoger opgeleiden dan de onderzoeksgroep op de CB’s. Als de 
nu gevonden verschillen in deze specifieke doelgroep (laag opgeleid en relatief laag gebruik) representatief zijn 
voor deze doelgroep, zou hiermee bij de ontwikkeling van interventies rekening gehouden moeten worden. Of de 
verschillen daadwerkelijk representatief zijn, is niet eenvoudig vast te stellen. Ten eerste zouden de gevonden 
verschillen een vertekening kunnen zijn als gevolg van selectiebias. Vooralsnog kunnen de onderzoekers zich 
niet voorstellen hoe dit systematisch ontstaan zou moeten zijn. Ten tweede zou toevalsselectie een rol kunnen 
spelen, maar ook die is niet aannemelijk omdat het verschil in beide perioden gevonden werd. Drie werkelijke 
oorzaken zouden nader verkend kunnen worden. De eerste is, dat binnen deze doelgroep de motivatie voor 
foliumzuurgebruik bij voortgaand kindertal afneemt, terwijl dit bij midden en hoger opgeleiden minder het geval is. 
De tweede oorzaak zou kunnen zijn, dat van de groep vrouwen die nu voor het eerst zwanger werd een hoger 
percentage openstond en/of werd bereikt met voorlichting en/of dat die voorlichting effectiever was en dat 
vrouwen die voor de tweede of derde keer zwanger werden, daar niet van profiteerden. Daarbij is te denken aan 
het toenemende informatieaanbod op internet of de voorlichting in de apotheek die kort voor de 
onderzoeksperiode ook in de onderzoeksgebieden werd geïmplementeerd. En een derde oorzaak zou kunnen 
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zijn dat in de doelgroep een sterke correlatie bestaat tussen opleidingsniveau/kennis en kindertal (kennis is 
namelijk een sterke voorspeller van gebruik). 
 
Afstemming van voorlichtingsactiviteiten met verloskundige. 
De afstemming van de voorlichtingsactiviteiten vanuit de JGZ met voorlichtingsactiviteiten in andere sectoren, 
was geen vooropgezet aandachtspunt van dit onderzoek maar kwam toch een aantal keren aan de orde in de 
contacten met de CB-teams en was ook in de context van contacten met de andere projecten die door de task 
force foliumzuur van VWS werden geinitiëerd, aan de orde. Voor de CB-teams is afstemming op/overdracht van 
de voorlichting en registratie door de verloskundige van praktisch belang. De verloskundige kan in haar dossier 
aantekening hebben van het foliumzuurgebruik aan het begin van de zwangerschap. Deze informatie zou bij de 
overdracht mee kunnen komen·. Standaard zal de verloskundige tijdens het kraambed de moeder zo nodig 
voorlichten over anti-conceptie. Daaraan kan ook informatie over de voorbereiding van een eventuele volgende 
zwangerschap worden gekoppeld, zoals een algemeen preconceptieadvies en of/het gebruik van extra 
foliumzuur. Als in de loop van de CB-zorg de wijkverpleegkundige en/of de CB-arts hier ook nog op terugkomen 
ontstaat een keten van herhaalde boodschappen/benadrukking, waarvan een sterk effect op het gebruik van 
extra foliumzuur verwacht mag worden. Er bestaat in elk geval een sterke samenhang tussen het aantal bronnen 
dat vrouwen noemen voor hun kennis over foliumzuur en de mate waarin ze het ook gebruiken 5. De 
verloskundigen zouden deze afstemming ook zichtbaar kunnen maken door de gezamenlijke vormgeving en 
formulering van de kernboodschap van de ‘ VWS Task force foliumzuurprojecten’ in hun voorlichtingsmaterialen 
te verwerken (zoals in de materialen van het Erfocentrum materiaal en de CB-folder). 
 

4.3 Aanbevelingen 
 
Voer onderzoek naar effectiviteit van de interventie uit 
De invoering op grote schaal van pro-actieve foliumzuurvoorlichting in de CB-zorg, in de vorm zoals ontwikkeld in 
dit actieonderzoek, lijkt qua belastbaarheid voor de JGZ en qua acceptatie onder de doelgroep kansrijk. Daarmee 
is het ook verantwoord en praktisch relevant onderzoek te doen naar de effectiviteit van deze voorlichting. 
Aantoonbare effectiviteit zal bijdragen aan de motivatie van CB teams, als onder meer de betreffende 
koepelorganisaties (Z-org en AJN) in de toekomst zouden adviseren deze voorlichting landelijk in de JGZ te 
integreren. 
 
Besteed tijdig aandacht aan het uit ontwikkelen van de interventie 
Voorafgaand aan, maar deels ook tijdens de eventuele integratie van deze taak in de JGZ, zullen nog praktische 
oplossingen en of standaardisaties ontwikkeld moeten worden voor zaken als de registratie van het 
foliumzuurgebruik en de –voorlichting in de dossiers en ook de ontwikkeling van taalversies van het 
voorlichtingsmateriaal. 
 
Gebruik resultaten en materialen uit actieonderzoek bij het optuigen van een eventueel invoeringsprogramma 
De aanpak en de gebruikte materialen werkten voor de CB-medewerkers stimulerend om de voorlichtingstaak op 
te pakken en voort te zetten. Voor de ondersteuning van andere CB-medewerkers die in de toekomst wellicht 
deze voorlichtingstaak op gaan pakken, kunnen deze aanpak en materialen ‘hergebruikt’ worden, zodat ook zij de 
kans krijgen de taak bewust (wel of niet) zich eigen te maken en de praktische uitvoering af te stemmen op de 
eigen werksituatie. 
 
Zorg voor afstemming met de pro-actieve voorlichting door verloskundigen 
De JGZ volgt, in de zorg zoals de moeder die ervaart, direct op de verloskundige zorg. Afstemming (van de 
herhaling) van de voorlichtingsboodschap tussen verloskundige zorg en JGZ is daarom gewenst en kan ook 
bijdragen aan de versterking van het effect. Als de JGZ kiest voor landelijke invoering van deze voorlichtingstaak 
is afstemming van landelijke richtlijnen van beide sectoren gewenst.  
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