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Abstract
Introduction

Iodine is important for the formation of thyroid hormones. These are important for the
growth, development and metabolism. Iodine deficiency occurs in 38% of the world
population. After the Dutch decision in 2008 to reduce iodine in salt and to add iodine to more
product, the deficiency worsened. Severe or mild maternal iodine deficiency can cause
different degrees of cognitive and neurological impairment in offspring. It is therefore
important to monitor the iodine status in pregnant women. Iodine status is measured in spot
urine samples or 24-hour urine collections and is represented by different parameters. These
parameters all have strengths and limitations. This status is further researched for pregnant
women in the northern part of the Netherlands by the JOZO study. 24-hour urine collection is
complex and frequently collected incorrectly. A second research described in this paper is
therefore the study determining the intra-individual variation of iodine to conclude the effect
of missed urine portions and incorrect time of collection during a 24-hour urine collection.
Materials and methods

De JOZO study collected spot-morning urine samples and 24-hour urine collections from 201
pregnant women in the northern Netherlands. Women using iodine containing medicine,
medication affecting the thyroid gland, medication against hypertension and with pregnancy
complication such as (pre- gestational diabetes mellitus, renal- or thyroid disease and
hypertension were excluded. The women were also asked to fill in a dietary- and intake
questionnaire with personal details. The iodine and creatinine levels were measured with
respectively ICP-MS and immunochemistry. The iodine status was represented by the urine
iodine concentration (UIC), the iodine/creatinine ratio (ICR) and the 24-hour output. The cutoff values for these parameters were 150 µg/L, 150 µg/g and 225 µg/24 hours, respectively.
The Spearman correlation coefficients for the different parameters were calculated to
determine the best parameter to represent the iodine status. In the study determining the intraindividual variation of iodine, 20 healthy volunteers participated. Participants were excluded
due to the use of iodine containing supplements and medication affecting the kidney. They
were asked to collect their urine during 24 hours within nine time slots and fill in a dietary
and activity diary. The iodine and creatinine levels in these samples were analyzed in the
same way as the JOZO study. The intra-individual variation for the iodine status parameters
was calculated.
Results

The JOZO population had median values and percentages beneath the cut-off points of 184,95
µg/day and 69,7% for the 24-hour iodine output, 94,30 µg/L and 88,1% for the UIC and
140,76 µg/g with 57,7% for the ICR for the 24-hour urine collections, respectively. The
values for the spot-morning urine were 126,40 µg/L and 64,3% for the UIC and 113,49 µg/g
with a percentage of 73,4% for the ICR. Every parameter correlated with the 24-hour output.
The coefficients were for the UIC (0,497), the ICR (0,762) for the 24-hour urine collection
and were 0,324 for the UIC and 0,458 for the ICR of the spot-morning urine. The UIC and the
ICR of the spot morning urine correlated with the 24-hour UIC. The correlation coefficients
were 0,492 for the UIC and 0,319 for the ICR. The median values for the intra-individual
variation were 50,07 % for the UIC, 22,24 % for the ICR , 29,04 % for the hourly iodine
output and 15,42 % for the hourly creatinine output.
Conclusion

Pregnant women in the JOZO study were iodine deficient when supplements containing 150
µg were not taken. The second best parameter to determine the iodine status besides the 24-
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hour output was the 24-hour ICR. The least accurate parameter was the 24-hour UIC. Spoturine samples cannot be used to measure iodine status in urine. When using spot-urine
samples, the UIC should be measured. There was a lot of intra-individual variation found for
all the iodine status parameters. It is not possible to correct for missed portions or incorrect
urine collection time. The least variation is found for the ICR. The ICR is also not a stable
parameter, because of the creatinine influence. Creatinine is more than just a correction factor
for urine dilution. Measuring iodine status in urine thus remains difficult.
Keywords

Iodine, iodine status, pregnancy, 24-hour urine collection, spot-morning urine sample, intra
individual variation
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1 Introductie
Jodium is een essentieel spoorelement in het lichaam. Het is een onderdeel van
schildklierhormonen die van belang zijn voor de groei, ontwikkeling en stofwisseling van een
individu. (1) 38 % van de wereld is jodium deficiënt. (2) Een tekort aan jodium kan leiden tot
hypothyreoïdie. De jodium status is in de zwangerschap van belang, omdat ernstige maternale
hypothyreoïdie kan leiden tot cretinisme bij het kind. (1)

1.1 Schildklier en Jodium
Jodium is een onderdeel van de schildklierhormonen thyroxine (T4) en triiodothytonine (T3)
en is de beperkende factor voor de productie hiervan. (3)
De schildklierhormonen spelen zoals eerder genoemd een belangrijke rol in de groei,
ontwikkeling en de stofwisseling door hun functie binnen het energiemetabolisme en het
zuurstof verbruik door cellen. (1) Daarnaast spelen de schildklierhormonen een rol bij de
regulatie van genexpressie in doelweefsels zoals de lever, de hypofyse, de spieren en de
ontwikkelende hersenen. (4)
Jodium wordt uit de bloedbaan als jodide opgenomen in de schildklier door middel van actief
transport met behulp van de natriumjodide symporter (NIS) aan de basolaterale zijde van de
follikel cellen in het schildklier epitheel. (19) Dit eiwit transporteert twee natrium ionen tegen
één jodide ion. (5) Jodide wordt vervolgens door de apicale jodide transporter (AIT) en
pendrine getransporteerd naar het lumen. Thyreoglobuline is aanwezig in het lumen aan de
apicale zijde en zorgt voor aanlevering van tyrosine moleculen. (5) Vervolgens worden
tyrosine moleculen gejodeerd om monoiodotyrosine (MIT) en diiodotyrosine (DIT) te
vormen. Hierna koppelen MIT en DIT aan elkaar en vormen de schildklierhormonen T4 en
T3. T4 en T3 worden hierna losgekoppeld van thyroglobuline en gaan via het golgi apparaat
naar de perifere circulatie. Schildklier peroxidase (TPO) is betrokken bij de vorming van T4
en T3. (6) TPO zorgt voor oxidatie van jodide, koppeling hiervan aan thyreoglobuline en de
koppeling van gejodeerde tyrosine moleculen. (7) De opname van jodium in de schildklier en
de productie van de schildklierhormonen is te zien in Figuur 1.

Figuur 1. Opname van jodium en vorming van schildklierhormonen (8)
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De gevormde schildklierhormonen worden verder gemetaboliseerd door dejodinases D1, D2
en D3. Deze verwijderen jodium van de hormonen en zorgen voor circulerend jodium. Het
vrijgekomen jodium kan dan hergebruikt worden door de schildklier.(6) De activiteit van
dejodinases is te zien in Figuur 2.

Figuur 2. Activiteit van dejodinase enzymen D1,D2 en D3 (9)

De opname van jodium wordt gereguleerd door het schildklier-stimulerend hormoon (TSH)
geproduceerd door de hypofyse en de jodium concentratie in het bloed. (6) Jodium wordt als
vrij T4 en T3 of gebonden aan transporteiwitten getransporteerd in de bloedbaan. De
bindingseiwitten van de schildklier hormonen zijn thyroxine bindend globuline (TBG),
thyroxine bindend prealbumine (TBPA) en thyroxine bindend albumine (TBA). De
ongebonden fractie is het actieve schildklierhormoon en zorgt voor de biologische activiteit.
(10)

1.2 Prevalentie hypothyreoïdie
De prevalentie van hypothyreoïdie in ontwikkelde landen is vier tot 5% van de bevolking en
subklinische hypothyreoïdie is vier tot vijftien % daarvan. (11) In Nederland is de incidentie
van deze aandoening in huisartsenpraktijken tussen 120 en 170 per 100.000 patiënten per jaar.
(12) De helft van deze hypothyreoïdieen is subklinisch. (13)

1.3 Schildklier en schildklier hormonen tijdens de zwangerschap
De schildklierfunctie tijdens de zwangerschap is niet constant en moeilijk te bepalen. Tijdens
de zwangerschap bevindt de vrouw zich in een hyper metabole staat. De spiegels van de
schildklierhormonen gaan hierbij omhoog. (14) Deze verhoging wordt veroorzaakt door een
verdubbelde jodium behoefte in de zwangerschap. (15) Dit heeft te maken met een verhoogde
excretie van jodium, schildklier hormoon productie, transport over de placenta en
schildklierhormoon metabolisme. (16) Om in de verhoogde jodium behoefte te kunnen
voorzien wordt het jodium metabolisme op verschillende manieren aangepast.
Er vindt verhoogde productie van schildklierhormonen plaats. In vroege stadia van de
zwangerschap verhoogt de productie van T4 met ongeveer 50%. Tijdens de zwangerschap
zorgen hoge spiegels van oestrogeen voor een anderhalf keer verhoogde productie van
thyroxine-bindend globuline (TBG). Deze hoge spiegels zorgen voor een verhoogd circulerend
T3 en T4. Er is een verhoogde TSH productie nodig om de schildklier hormonen te kunnen
blijven produceren.
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Naast extra TSH productie wordt de schildklier ook gestimuleerd door de alpha-subunit tot
productie van human chorion gonadotropine (hCG). Dit hormoon bindt aan de TSH receptor.
Dit hormoon is belangrijk tijdens de zwangerschap en wordt geproduceerd vanaf de eerste
dagen in de zwangerschap en piekt op negen tot elf weken zwangerschap. Hierna dalen de
spiegels van dit hormoon tot de 20e week en blijven verder stabiel gedurende de zwangerschap.
Tevens speelt de placenta een belangrijke rol in het jodium metabolisme. De placenta is
belangrijk voor de dejodering van de binnenste ring van T3 en T4. Dit proces zorgt voor de
productie van de inactieve iodothyronines zoals reverse T3 (rT3). rT3 is belangrijk bij de
regulatie van de hoeveelheid actief schildklierhormoon dat in de foetus terecht komt.
Om te kunnen voorzien in de productie van de verhoogde schildklierhormoon spiegels is er
voldoende jodium nodig. In gebieden waar er voldoende jodium aanwezig is begint een
zwangere vrouw met 10-20 mg aan opgeslagen jodium in de schildklier en is zij met voldoende
jodium inname in staat om de hoge spiegels aan schildklier hormoon te verkrijgen. In jodium
deficiënte gebieden daarentegen zijn de urine jodium concentraties (UIC), welke een maat zijn
voor de jodium status, van zwangere vrouwen veel lager. Deze vrouwen hebben aan de hand
van een te laag jodium een verhoogde TSH productie en krijgen hierdoor struma.
Een andere rede voor een hogere jodium behoefte is zoals eerder genoemd verhoging van de
glomerulaire filtratie snelheid (GFR) in de nieren.
Verder verbruiken de foetus en de placenta ook een gedeelte van de hoeveelheid
schildklierhormoon en jodium van de moeder. De ontwikkeling van de schildklier van de foetus
komt pas op gang rond de 12e week van de zwangerschap. De foetale schildklier kan jodium
opnemen vanaf de 20e week. Voor die tijd moet de maternale hoeveelheid T4, de enige vorm
van schildklierhormoon welke alleen in kleine hoeveelheden de placenta kan passeren,
voldoende aanwezig zijn om in de foetale behoefte te voorzien. De foetus beschikt al wel over
foetaal dejodinase welke T4 omzet in het actieve T3. Wanneer de foetale schildklier werkt heeft
deze een hogere turnover dan een volwassene en moet de jodium voorraad die alleen vanuit de
moeder komt voldoende zijn. Na de bevalling blijft het maternale jodium in de moedermelk de
enige bron voor het kind die borstvoeding krijgt. (6,17)
Tijdens de zwangerschap heeft 0,3-0,5 % van de zwangeren kans op hyperthyreoïdie en twee
tot drie % op subklinische hypothyreoïdie. (18)

1.4 Jodium voorziening
De jodium voorziening in Nederland wordt bereikt door inname van voedingsmiddelen.
Jodium zit in zeevis, schaaldieren, zeewier, eieren en melk. Tevens zit jodium verwerkt in
brood door middel van gejodeerd bakkerszout. Verder wordt de jodium hoeveelheid in
dierlijke producten en planten beïnvloed door de bodem waarop zij groeien. Bij een
jodiumrijke bodem komt er meer jodium in deze producten terecht.
De natuurlijke jodiumvoorziening in Nederland is ontoereikend. Om dit probleem op te lossen
wordt er in Nederland jodium toegevoegd aan keukenzout, bakkerszout en vleeswaren.(1)
De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) en het Institute of Medicine (IOM) hebben eisen
opgesteld voor de jodium inname per dag. (6) Deze staan weergegeven in Tabel 1.
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Tabel 1. Eisen voor de jodium inname door WHO en IOM (6)

Sufficiënte inname voor
niet-zwangere volwassene
Sufficiënte inname voor
zwangere vrouwen
Sufficiënte inname voor
lacterende vrouwen

WHO

IOM

150 µg

150 µg

250 µg

220 µg

250 µg

290 µg

Het EU Scientific Committee on Food heeft tevens referentiewaarden voor de jodiuminname
opgesteld die zijn overgenomen door de gezondheidsraad. De minimale jodiuminname moet
100 microgram per dag zijn en een optimale van inname is 150 à 300 microgram jodium per
dag. Verder is de maximale aanvaardbare bovengrens voor jodium gesteld op 600 microgram
per dag voor volwassenen vanaf 18 jaar. (1) De aanbevolen hoeveelheid en bovengrenzen
voor de rest van de leeftijden, de zwangeren en lacterende vrouwen zijn weergegeven in Tabel
2.
Tabel 2. Voedingsnormen en aanvaardbare bovengrens waarden van jodium inname per leeftijdscategorie in microgram
per dag (1)

1.5 Jodium inname in Nederland
In Nederland wordt om een voldoende jodium inname te behouden binnen de bevolking sinds
1928 een streng beleid gevoerd ten aanzien van de jodium inname. In 1928 werd begonnen
met het toevoegen van jodium aan zout dat op recept te verkrijgen was. Vanaf 1963 werd de
toevoeging aan bakkerszout verplicht gesteld. (1) Sinds 2008 is er bepaald dat gejodeerd zout
aan alle voedingsmiddelen mag worden toegevoegd behalve voedingsmiddelen met meer dan
1,2 % vol alcohol. Tezamen met deze aanpassing is het toegestane jodiumgehalte in zout
verlaagd naar maximaal 65 mg/kg voor bakkerszout en 25 mg/kg voor ander gejodeerd zout.
In Nederland is de belangrijkste bron van jodium gejodeerd zout. In 2012 is door het RIVM
waargenomen dat de totale jodiuminname als gevolg van de jodium reductie in 2008 met 2025 % is gedaald. (19) Verdere reductie van de jodiuminname verhoogt het risico op jodium
deficiëntie in de populatie. (20)
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1.6 Jodium deficiëntie
Hypothyreoïdie is zoals eerder benoemd het risico op een jodium tekort. Deze aandoening
heeft een vergroting van de schildklier, ook wel struma genoemd en een mentale achterstand
tot gevolg. (21) Er zijn drie vormen van een jodium tekort, namelijk mild, matig en ernstig.
De wereld gezondheids organisatie (WHO) heeft referentiewaarden opgesteld voor het stellen
van deze diagnose. Deze staan weergegeven in Tabel 3.
Tabel 3. WHO referentiewaarden voor de jodium status (3,5)

Categorie
Referentiewaarden –Normaal
Referentiewaarden- Zwangerschap
Referentiewaarden -Lacterende
vrouwen
Mild jodium tekort- Normaal
Mild jodium tekort -zwangerschap
Matig jodium tekort
Ernstig jodium tekort

UIC in µg/L
100-200
150-250
>100
50-99
< 150
20-49
< 20

1.7 Opname, distributie en excretie van jodium
Jodium komt voor in voeding en voedingssupplementen als organisch jodium, jodide of
jodaat. De absorptie van jodium uit deze bronnen vindt voor 97% plaats in het maagslijmvlies
en het duodenum. (6,22) Jodium wordt in de vorm van jodide door de schildklier opgenomen
met behulp van de NIS transporter. (6) Dit proces hangt af van de jodium inname. Als de
jodium inname sufficiënt is wordt er tussen tien en tachtig % uit het bloed opgenomen. (6)
Het jodium dat niet via actief transport wordt opgenomen in de schildklier wordt voor 90 %
uitgescheiden in de urine en voor een klein deel in de feces. (6)

1.8 Jodium en zwangerschap
Een gemiddelde zwangerschap duurt 40 weken en bestaat uit drie trimesters.(23) De
zwangerschap begint vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. (24) Het eerste trimester
duurt van week één tot en met week 12. Het tweede trimester loopt van week 13 tot en met
week 27. Het derde trimester is tussen week 28 tot week 40 van de zwangerschap. (23)
1.8.1 Placenta
De placenta speelt een belangrijke rol in de jodium voorziening van de foetus. Jodium
transport in de placenta wordt bewerkstelligd door actief transport via NIS en Pendrine. Het
actief transport door NIS wordt gedreven door de natrium gradiënt die gecreëerd wordt door
de Na+/K+-ATPase terwijl het transport van de pendrine anion uitwisselaar wordt veroorzaakt
door een hoge intracellulaire jodide concentratie. Dit laatste wordt veroorzaakt door het
transport van NIS. NIS zorgt voor transport van de maternale circulatie naar de placenta en
pendrine zorgt voor verder transport naar de foetale circulatie. Het transport door NIS wordt
positief beïnvloed door aanwezigheid van het hormoon humaan chorion gonadotropine
(hCG). Deze zorgt voor een verhoogde NIS expressie en jodium opname. Tijdens jodium
deficiëntie wordt de NIS expressie upgereguleerd en wordt gedownreguleerd door hoge jodide
concentraties. Dit suggereert op zelfregulatie van de NIS expressie door jodium. Verder
worden er ook minder NIS receptoren tot expressie gebracht bij een lage zuurstof concentratie
in de placenta. Het onderzoek waaruit de bovenstaande factoren zijn gebleken is uitgevoerd in
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de BeWO cellijn die het meest representatief is voor de placenta. (9) Het jodium transport in
de placenta is weergegeven in Figuur 3.

Figuur 3. Jodium opname en transport in de placenta (9)

Schilklierhormonen worden tevens via de placenta naar de foetus getransporteerd. T3 en T4
kunnen de placenta passeren in het begin van de zwangerschap. De spiegels van de
schildklierhormonen worden gereguleerd door de activiteit van D2 en D3. Er is meer D3
aanwezig in de placenta dan D2 voor bescherming van de foetus tegen een overschot actief
schildklierhormoon. D2 is verantwoordelijk voor de activatie van T4 naar actief T3 terwijl D3
zorgt voor omzetting van T4 naar het inactieve rT3 en T3 naar inactief T2. De spiegels van T4
in de foetus zijn lager dan de spiegels van T3, dit duidt op een actieve omzetting door D3. (9)
Er zijn verschillende tranporters bekend die zorgen voor het transport van schildklier
hormonen, dit zijn de trofoblasten, monocarboxylaat transporters (MCT8 en MCT10), L-type
aminozuur transporters (LAT1 en LAT2) en organische anion transporterende polypeptiden
(OATP1A2 en AOTP14A1). De specifieke rol van deze tranporters is nog niet bekend. Het
transport van schildklierhormonen in de placenta kan beïnvloed worden door het
bindingseiwit transtyretine(TTR). Een hoge TTR concentratie in de placenta zorgt voor een
verhoogde binding van maternaal T4 aan de placenta. Dit fenomeen beschermt het T4 tegen
dejodinases waardoor er meer actief schilklierhormoon door de trofoblasten naar de foetale
circulatie wordt getransporteerd. (9)
1.8.2 Lactatie
De borstklier is efficiënter dan de schildklier in het opnemen van jodium. De opname van
jodium als jodide in de cel vindt aan de basale zijde van het membraan plaats via NIS en
pendrine (PEN). Jodide wordt geoxideerd door een eiwit lactoperoxidase (LPO) en gebonden
aan het eiwit caseïne. Hierna wordt zowel het vrije geoxideerde jodide als de gebonden jodide
geconcentreerd uitgescheiden in de melk. In de borstklier zijn er twee dejodinase enzymen
aanwezig die de schildklier hormoon omzetting van T4 naar T3 reguleren, namelijk D1 en
D2. D1 zorgt voor hogere concentraties van jodium tijdens de zwangerschap en lactatie
terwijl D2 voor lagere maar constante concentratie postpartum zorgt. De jodium huishouding
in de borstklier is weergegeven in Figuur 4 (25)
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Figuur 4. Jodium huishouding tijdens lactatie (25)

1.8.3 Renale jodium regulatie
Jodide dat niet is opgeslagen in de schildklier wordt uitgescheiden via de nieren. Het exacte
transport mechanisme van jodide in de nieren is onbekend. Het lijkt erop dat dit proces
optreedt door glomerulaire filtratie. Daarnaast lijkt er gedeeltelijke tubulaire reabsorptie en
secretie van plasma jodide te zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat er NIS RNA en eiwit tot
expressie komen in de nier tubuli. Dit suggereert naar een rol voor NIS in het renale jodide
transport. Verder onderzoek moet dit echter uitwijzen. (26) Verder is er pendrine expressie in
de nieren aangetoond. De rol hiervan binnen het jodium transport in de nieren is nog niet
bekend. (27)
In de zwangerschap verandert er veel op renaal gebied. Naarmate de zwangerschap vordert
vindt er dilatatie plaats van de tubuli waardoor er meer water kan worden vastgehouden.
Daarnaast verlengen de nieren met één tot anderhalve centimeter. Het volume van de nieren
gaat ook met 30 procent omhoog, dit komt door de groei op vasculair gebied en van het
interstitiële volume. Er vindt geen toename plaats van het aantal nefronen. (28)
Ook de hemodynamica van de nieren verandert. De bloeddruk neemt af doordat er volume
vergroting en vasodilatatie optreden. Dit komt door verandering in de hormonale huishouding
en het RAAS systeem. Progesteron zorgt voor toename van de Renale Plasma Flow (RPF) tot
80% en de glomerulaire Filtratie snelheid (GFR) met 50%. Dit is echter nog niet de volledige
verklaring voor de bloeddruk daling. Het hormoon relaxine wordt tijdens de zwangerschap
geproduceerd door de placenta, corpus luteum en het endometrium. Postpartum is dit
hormoon weer in lagere concentraties aanwezig. Relaxine zorgt voor vasodilatatie. Er is
echter geen correlatie gevonden in gevorderde zwangerschap en postpartum met de
bloeddruk. Tijden de zwangerschap wordt er renine door extrarenale bronnen zoals het
endometrium en de ovaria uitgescheiden. Ook scheidt de placenta oestrogenen uit die een
verhoging teweeg brengen van de angiotensine synthese in de lever. In de zwangerschap is er
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een ongevoeligheid voor angiotensine II waargenomen die samen met de aanwezigheid van
progesteron vasodilatatie en bloeddruk daling veroorzaken. (28)
Aldosteron stijgt tijdens de zwangerschap tot drie tot zes keer de normale hoeveelheid.
Daarnaast zorgt het hormoon hCG voor een toename in de secretie van het anti-diuretisch
hormoon. Deze twee factoren hebben vochtretentie tot 1,6 L en een toename van het
bloedvolume met 30-50% tot gevolg. Daarnaast treedt zoals eerder genoemd een verhoging
op van de GFR. Dit wordt hyperfiltratie genoemd en is het grootst net voor de bevalling. Dit
is nog waar te nemen tot een maand postpartum. De stijging in de GFR wordt veroorzaakt
door het verhoogde plasma volume. Dit zorgt voor een verminderde colloïd osmotische druk.
(28) Door de verhoogde GFR treedt er een verhoogde klaring van jodium op bij zwangeren.
(29)
Tubulaire verandering kunnen daarnaast in zwangeren tot milde proteinurie, glucosurie, lage
serum osmolaliteit en hyponatriemie en hydronefrose leiden. (29)

1.9 Gevolgen door maternaal jodium tekort voor nakomelingen
Maternale jodium deficiëntie heeft gevolgen voor de nakomelingen. De consequenties voor de
nakomelingen zijn afhankelijk van de tijd en ernst van de hypothyreoïdie. Een ernstige jodium
deficiëntie uit zich in het syndroom cretinisme. (17) Cretinisme uit zich in een foetale
hypothyroxinemie, hierbij heeft het kind lage thyroxine serum waarden. Schildklier hormoon
is belangrijk voor de normale neurologische ontwikkeling van de hersenen gedurende de
foetale en vroege postnatale periode. Er ontstaat tevens bij cretinisme irreversibele
hersenschade met een cognitieve achterstand en neurologische deformaties. (30) Cretinisme
wordt verder nog gekenmerkt door dwerggroei, vertraagde of uitgestelde puberteit en
botontwikkeling. Op latere leeftijd kunnen de nakomelingen onvruchtbaar zijn en hebben zij
een groter risico op schildklier kanker. (4) Een mildere vorm van jodium deficiëntie
veroorzaakt daarentegen schildklier dysfunctie, maar de cognitieve of neurologische schade in
de nakomelingen zijn mild. (17,31)

1.10 Bepaling jodium status
De jodium status wordt bepaald in urine omdat 90% van het jodium in de urine wordt
uitgescheiden en het dus een sensitieve marker is . Verder is het een goed geaccepteerde,
kosten efficiënte en makkelijk te verkrijgen manier om een beeld te verkrijgen van de jodium
status binnen een populatie. (16) Daarnaast varieert de jodium concentratie binnen een
individu gedurende de dag en tussen dagen, deze fluctuatie wordt opgeheven op populatie
niveau. Bovenstaande redenen wijzen uit dat de bepaling van de jodium status in de urine een
geschikte manier is om de jodium status in een populatie vast te stellen. (4,21) Bij dit
onderzoek wordt de urine jodium concentratie (UIC) gemeten in 24-uurs urine. De verkregen
waarden mogen alleen op populatie niveau en niet voor diagnose en therapie van individuen
gebruikt worden. (21)
De gouden standaard om de jodium status in urine te bepalen is volgens de WHO de 24-uurs
urine jodium concentratie (UIC) Voor zwangere vrouwen is de afkapgrens voor de jodium
status 150 µg/L. De populatie is insufficiënt bij waarden onder 150 µg/L, sufficiënt tussen
150 en 249 µg/L en heeft een jodium overschot bij een waarde ≥ 500 µg/L. De jodium status
van lacterende vrouwen is sufficiënt bij een mediane UIC van <100 µg/L en sufficiënt bij een
waarde van ≥ 100 µg/L. (21) Een andere parameter voor het weergeven van de jodium status
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is de jodium/creatinine ratio (ICR). De afkapgrens voor zwangeren voor deze parameter is
150 µg/g. (32) Bij gebruik van de ICR wordt gecorrigeerd voor de verdunning van de urine.
Tijdens de zwangerschap wordt er tevens gebruik gemaakt van urine. Bij toepassing van de
afkapgrens van de UIC wordt van een urine volume van 1,5 L uitgegaan. De mediane waarde
voor het urine volume in eerder onderzoek (stoutjesdijk) bij zwangeren ligt echter hoger,
namelijk rond 1,9 L. De UIC onderschat dus de I status bij zwangeren. De afkapgrens van de
UIC is omgerekend tot een 24-uurs jodium output en komt overeen met een waarde van 225
µg/dag. Deze parameter is in dit onderzoek als gouden standaard gebruikt. (33)

1.11 Jodium status in Europa en Nederland
1.11.1 Jodium status in Europa
In Europa zijn er verscheidene studies verricht naar de jodium status in verschillende landen.
In 2004 was het namelijk voorspeld dat twee biljoen mensen in de wereld een jodium
deficiëntie hadden waarvan 20 % in Europa woonachtig was. Uit een onderzoek van 2007 is
gebleken dat van de 40 Europese landen die geïncludeerd waren in deze studie 19 landen een
sufficiënte, 12 een milde jodium deficiëntie en 8 landen een ernstige jodium insufficiëntie
hadden. De resultaten zijn te zien in Figuur 5. (34)

Figuur 5. Jodium deficiëntie in Europa in 2007 (34)

Verder zijn er nog onderzoeken gedaan naar de jodium status in Noorwegen, België,
Denemarken en het verenigd koninkrijk. De resultaten van de studies laten allen een jodium
deficiënte populatie zien. In Noorwegen had een populatie van 119 zwangeren een mediane
UIC van 69 µg/L en 42% van de waarden lagen onder de afkapgrens van de UIC voor een
grotere populatie (n = 61904). In België heeft een onderzoek bij 1311 vrouwen uitgewezen
dat zij voor respectievelijk het eerste en het derde trimester voor de UIC mediane waarden
hadden van 117 µg/L en 131 µg/L. Voor de ICR waren de waarden 103/g en 138 µg/g.
Daarnaast heeft een onderzoek bij 245 zwangeren in Denemarken uitgewezen dat ondanks
84,1 % van de deelnemers een jodium houdend supplement gebruikte er een mediane UIC
was van 109 µg/L. Voor de populatie zonder jodium houdend supplement gebruik lag deze
waarde lager. Als laatste heeft een onderzoek van het verenigd koninkrijk weergegeven dat
100 zwangere vrouwen een mediane UIC van 85 µg/L, een ICR van 122,9 µg/g en een 24uurs output van 151,2 µg/dag hadden. Daarnaast lagen 76 % van de UIC- en 67 % van de ICR
waarden onder de bijbehorende afkapgrenzen. (35–38)
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1.11.2 Jodium status in Nederland
In Nederland zijn verschillende onderzoeken voor en na de jodium reductie in 2008
uitgevoerd waarbij de jodiumstatus is onderzocht.
Generation R Studie

De Generation R Studie is uitgevoerd in een populatie zwangere vrouwen en kinderen in
Rotterdam. Het doel van de studie was om de relatie aan te tonen tussen een jodiumtekort
tijdens de zwangerschap en de cognitieve ontwikkeling bij het kind. Het onderzoek duurde
van 2002 tot 2006. Voor het onderzoek zijn de maternale mediane UIC waarden in een portie
urine en bij het kind de serum concentraties van de TSH en de vrije T4 bepaald. Uit de
resultaten is gebleken dat de zwangeren jodium sufficiënt waren, 30,8% van de vrouwen had
een UIC onder de afkapgrens. (16)
RIVM

Tijdens dit onderzoek van 2007-2010 is de jodiumstatus van kinderen en volwassenen
bepaald. De leeftijd van de deelnemers lag tussen zeven en 69 jaar. De resultaten van dit
onderzoek hebben uitgewezen dat de jodiuminname met 20-25% is gedaald ten opzichte van
de inname voor de jodium reductie. De populatie had een sufficiënte jodium status. (19)
Doetinchem studie

De Doetinchem studie is uitgevoerd bij een populatie van volwassenen tussen 19 en 70 jaar in
de periode van 2006-2015. Uit de resultaten is gebleken dat de jodiuminname van mannen
met 37% en van vrouwen met 33% is afgenomen. De populatie was sufficiënt voor beide
groepen met een mediane inname groter dan 150 µg/dag(mannen=179 µg/dag en
vrouwen=153 µg/dag). De subpopulatie bestaande uit vrouwen in de vruchtbare leeftijd (19 49 jaar) hadden een mediane inname van 151 µg/dag en bleek sufficiënt te zijn voor de
jodium status. Als er zwangeren in deze populatie zitten hebben deze vrouwen met een
afkapgrens van 225 µg/dag een verhoogd risico op een jodium deficiëntie als zij geen jodium
houdende supplementen gebruiken of meer jodium houdende voedingsproducten gebruiken
(39)
ZOOG-MUM studie

De ZOOG-MUM studie die is uitgevoerd in een zwangere populatie tussen 2014 en 2015 is
het meest recente onderzoek wat betreft de jodium status in de zwangerschap in Nederland.
De populatie had een mediane UIC van 102 µg/L en was deficiënt. 83% van de deelnemers
had een UIC onder de afkapgrens en een jodium deficiëntie. (33)
Uit deze studies blijkt dat waarschijnlijk de jodium- en zout reductie van 2008 ervoor heeft
gezorgd dat de jodium status van sufficiëntie naar insufficiëntie is verschoven. (19)
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1.12 Doel van het onderzoek
Om de resultaten van de ZOOG-MUM pilot studie nader te onderzoeken is de JOZO studie
met een grotere populatie opgezet. Er wordt onderzoek gedaan naar de jodium status van
zwangeren middels 24 uurs urine verzamelingen. Het is bekend dat 24-uurs urine verzamelen
tijdrovend is en deelnemers beperkt in hun activiteiten. Ook logistiek is het gebruiken van 24uurs urine onhandig. Daarom wordt niet alleen de 24-uurs urine, maar ook een portie ochtend
urine verzameld om te onderzoeken of de jodium status ook in een portie ochtend urine
gemeten kan worden. In alle verzamelingen wordt onderzocht wat de beste parameter (IUC
of ICR) is om de jodium status te bepalen ten opzichte van de 24-uurs output. Uit onderzoek
blijkt eveneens dat 24-uurs verzamelingen vaak incorrect worden ingeleverd (28,40–42). Er
worden vaak porties gemist en te lang of te kort verzameld. Om deze reden is een onderzoek
uitgevoerd om de intra-individuele variatie van de jodium parameters te bepalen. Hiermee kan
het effect van een gemiste portie en een incorrecte verzamelduur in een 24-uurs urine
weergegeven worden.
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2 Materiaal en methode
2.1

JOZO studie

De JOZO studie is een cross-sectionele, niet WMO plichtige studie die voornamelijk is
uitgevoerd in de provincies Groningen en Drenthe in Nederland.
2.1.1 Rekruteren en deelname
Voor de JOZO studie zijn er 292 zwangere vrouwen uit de provincies Drenthe en Groningen
gerekruteerd tussen februari 2018 en februari 2019. De vrouwen zijn gerekruteerd op
zwangerschaps voorlichtingen, bij verloskundige praktijken, via Moeders voor Moeders en op
zwangerschaps zwem- en gym lessen. Er is gerekruteerd door middel van direct persoonlijk
contact met de zwangeren, via het ophangen van flyers en het uitdelen van informatie
brochures. Alle zwangeren boven de 18 jaar die deel wilden nemen aan het onderzoek werden
geïncludeerd, tenzij zij aan de exclusie criteria voldeden. De exclusie criteria waren
complicaties in de zwangerschap, hypertensie, (zwangerschaps-) diabetes, gebruik van jodium
bevattende medicatie zoals amiodaron en medicatie die de schildklier beïnvloed of medicatie
tegen hoge bloeddruk. Daarnaast mochten er ook geen schildklier- en nieraandoeningen
bekend zijn bij de deelnemende zwangeren. Het gebruik van pijnstillers en antibiotica tijdens
de studie was toegestaan.
Nadat de vrouwen voldeden aan de in- en exclusie criteria en de schriftelijk toestemming
hadden gegeven door een schriftelijk toestemmingsformulier te ondertekenen hebben zij
materiaal ontvangen voor de urine verzameling en verdere documentatie binnen het
onderzoek. Dit materiaal bestond uit een plastic zak met voor het verzamelen van de portie
urine een urine potje en voor het verzamelen van de 24-uurs urine twee bokalen om de urine
in op te vangen. Om het verzamelen van de urine te vergemakkelijken is er tevens een
maatkan bijgeleverd om de urine op te vangen en hierna in de bokalen over te brengen.
Daarnaast is er een enveloppe bijgeleverd met twee kopieën van het toestemmingsformulier,
een intake formulier en instructies voor de urine verzameling. Op het intake formulier is er
uitgevraagd naar persoonlijke informatie, opleiding, zwangerschapsduur, multivitamine
gebruik en algemene gezondheid. Na de zwangere gerekruteerd te hebben werd er een link
met gebruikersnaam en wachtwoord voor de voedingsvragenlijst per e-mail verstuurd. Er
werden vervolgens afspraken gemaakt met de deelneemsters voor een datum waarop de urine
verzameld en opgehaald of ingeleverd kon worden. De urine moest na verzameling binnen
twee dagen geanalyseerd zijn. Er is een samenwerkingsverband aangegaan met Certe
regioposten voor deelneemsters die buiten Groningen gerekruteerd werden. Zij konden de
urine bij de dichtstbijzijnde regiopost inleveren en vervolgens werd deze door Certe naar het
UMCG verstuurd. Er zijn Certe regioposten in Roden, Winschoten, Appingendam,
Hoogezand, Stadskanaal, Winsum en Drachten. De deelneemsters leverden de urine bij de
regiopost in tezamen met een extra formulier voor de administratie van Certe. De set voor de
urine verzameling werd in een plastic tas afgeleverd die voorzien was van een Certe sticker
waarop het aflever adres in het UMCG, de studie naam, de naam van de onderzoeker en de
contact gegevens van de onderzoeksassistenten vermeld stonden.
2.1.2 Urine Verzameling
Er is aan de deelneemsters gevraagd om een portie eerste ochtend urine en een 24-uurs urine
verzameling op te vangen. De instructies voor de verzameling zijn mondeling en schriftelijk
verstrekt door de onderzoeksassistenten. Om logistieke redenen werd er geadviseerd om de
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urine te verzamelen op een dag dat de deelneemster zoveel als mogelijk thuis was. De urine
moest ingeleverd worden in het daarvoor bestemde potje en de bokalen. De urine moest bij
voorkeur één dag voordat de urine opgehaald of afgegeven werd verzameld worden. De urine
verzameling begon met het verzamelen van de eerste ochtend urine in het potje. Hierna werd
er 24-uur lang, tot en met de volgende eerste ochtend urine, urine verzameld in de bokalen.
De deelneemsters bewaarden de urine op een koele plek totdat deze ingeleverd of opgehaald
werd bij de Certe regioposten, in UMCG of bij een andere door de deelneemster voorkeurs
inlever- of ophaallocatie zoals bij de deelneemster thuis. De Data en tijdstippen van de start
en het einde van de verzameling werden genoteerd op het instructie formulier en op de
etiketten van het potje en de bokalen. Daarnaast werden gemiste porties genoteerd. Een 24uurs verzameling met gemiste porties en een totale verzameltijd korter dan 22 uur of langer
dan 26 uur is als een onvolledige 24-uurs urine verzameling gekenmerkt. Deze zijn als dropouts gekenmerkt.
2.1.3 Certe
Certe is een organisatie die zorgdiensten aanbiedt die ondersteuning bieden naast de zorg van
de huisarts. Zij voeren bijvoorbeeld onderzoeken uit in bloed en urine en begeleiden tevens
chronische patiënten. (43) Er is een samenwerking aangegaan met deze organisatie waarbij de
vrouwen bij eerder genoemde regioposten konden inleveren. De trial coördinator van Certe
werd per e-mail één dag van tevoren op de hoogte gesteld dat er urine ingeleverd zou worden
en zorgde ervoor dat deze in het UMCG op de afdeling Projecten en Dienstverlening van het
bijzondere chemie laboratorium terecht kwam. Het vervoer naar het UMCG werd tevens
onder de juiste gecontroleerde temperatuur condities uitgevoerd (maximaal 25 °C).
2.1.4 Codering
Alle deelneemsters werden voorzien van een persoonlijke onderzoeks ID (JOZO ID), deze
bestond uit een Z gevolgd door een volgnummer. Tevens werden de informatie uit de intake
formulieren, de online voedingsvragenlijsten en de file met de contactgegevens van de
deelneemsters vergrendeld met een wachtwoord. Deze toegangscodes waren alleen bekend bij
de hoofd onderzoeker en de onderzoeksassistenten.
Verder werden op het laboratorium zowel de buizen met de urine monsters als de microtubes
voor het twee jaar lang bewaren van de urine monsters in een -80°C vriezer gecodeerd. De
codering van de buizen voor het bepalen van de jodium concentratie in de urine monsters op
het lab van de ziekenhuisapotheek bestond uit een P (Portie) of een V (24-uurs verzameling)
gevolgd door het persoonlijke volgnummer van de deelneemster die gelijk was aan het
nummer in de JOZO ID. De microtubes werden voorzien van een sticker met daarop de JOZO
ID, UP (urine portie) of UV (urine verzameling). Zowel de microtubes met de porties als de
verzamelingen werden in duplo bewaard. De buizen voor analyse die op het algemene
hematologie en chemie laboratorium werden geanalyseerd werden gecodeerd met een barcode
die overeenkwam met de interne ID. Deze ID was verkregen door middel van etiketten uit
GLIMS. De analyses werden uitgevoerd op naam van een testpatiënt.
Deelneemsters die wel gerekruteerd waren maar geen schriftelijke toestemming hadden
verleend werden genoteerd als geen toestemming. De zwangeren die na de toestemming
gestopt zijn met de studie zijn genoteerd als drop-out en diegene die wel de urine verzameld
hadden zonder het intake formulier of de voedingsvragenlijst te hebben ingevuld zijn voor de
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ingeleverde onderdelen wel meegenomen in het onderzoek. Ook de deelneemsters die geen
portie, maar wel een 24-uurs urine hebben ingeleverd zijn meegenomen in het onderzoek.
2.1.5 Monsterverwerking
Het potje met de portie ochtend urine werd eerst tien maal gezwenkt. Hierna werden er onder
vacuüm twee gecodeerde buizen gevuld met 6 mL urine. Deze buizen waren vacutainer Z
(BD,UK plus urine buizen van 6 ml zonder additieven. Éen van de buizen werd vervolgens
bewaard in een afgedekte doos bij -20 °C voordat deze werd geanalyseerd in de ziekenhuis
apotheek. De tweede buis werd na het uitvullen 4 minuten bij 2347 rpm in een Hettich
Centrifuge Rotixa 50 gecentrifugeerd en gebracht naar het algemene hematologie en chemie
laboratorium in het UMCG. Na het uitvullen van de buizen werd tevens de pH van de urine
gemeten met behulp van Merck Millipore pH indicator papier met een bereik van 1-14.
Hierna werden tevens twee gelabelde microtubes gevuld met 1,6 ml urine. Deze werden
bewaard in een afgedekte doos bij -80 °C. De rest van de urine is afgevoerd.
Voor de 24-uurs urine verzameling werd allereerst het urine volume door middel van de
schaalverdeling op de bokalen afgelezen en genoteerd. Als de urine in twee bokalen zat werd
dit in een bekerglas samengevoegd en gemengd tot het homogeen was. Als dit niet het geval
was kon deze stap overgeslagen worden en konden er rechtstreeks uit de bokaal na tien keer
voorzichtig gezwenkt te hebben buizen gevuld worden. Twee gecodeerde buizen werden
gevuld met 6 mL urine. Één buis werd tevens bewaard in een afgesloten doos bij -20 °C
alvorens de jodium analyse in de ziekenhuisapotheek werd uitgevoerd. De tweede buis werd
zoals hierboven genoemd tevens gecentrifugeerd met dezelfde instellingen. De tweede buis
werd hierna ook gebracht naar het algemene hematologie en chemie laboratorium voor
analyse. De pH van de 24-uurs verzameling werd op dezelfde manier als van de portie
gemeten. Vervolgens zijn er ook van de 24-uurs verzamelingen twee microtubes á 1,6 mL
gevuld met urine en opgeslagen in een afgesloten doos bij -80 °C. De rest van de urine is
afgevoerd.
2.1.6 Analyse
De twee buizen (portie en 24-uurs verzameling) die op het algemene hematologie en chemie
laboratorium terechtkwamen werden geopend en geanalyseerd op de Roche Cobas® (Roche,
Almere NL). In de monsters is de creatinine concentratie bepaald. Deze waarden werden
aangegeven in mmol/L en de resultaten konden geëxtraheerd worden uit GLIMS. Creatinine
is gemeten om de concentraties van de gemeten elektrolyten te corrigeren in de ochtend urine.
Ten tweede is de creatinine bepaald om de jodium-creatinine ratio (ICR) te bepalen voor de
urine monsters. De 24-uurs output voor de 24-uurs urine is met behulp van de urine volumes
door GLIMS berekend.
De jodium analyse van de andere twee buizen (portie en 24-uurs verzameling) werd
uitgevoerd met behulp van ICP-MS (Varian 820-MS, USA). De monsters werden ontdooid en
vervolgens gemengd in de Heidolph REAX 2 rotator. Daarna werden de samples
gecentrifugeerd bij 3000 rpm. Als volgende stap werd er 100 µL van elk monster verdund met
een oplossing van stibium (SB31), salpeterzuur (HNO3) en tetramethylammonium hydroxide
(TMAH). Dit laatste werd toegevoegd voor de vluchtigheid van jodium. Als standaard werden
kalium jodide en als interne standaard SB31 gebruikt. De methode werd gevalideerd door
bepaling van de intra- en inter- assay variatie coëfficiënten. De waarden waren respectievelijk
1,96 % en 4,24% voor 25 µg/L en 0,46% en 0.94 % voor 225 µg/L.
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2.1.7 Data opslag
De data van het onderzoek en persoonlijke data van de deelneemsters zijn vergrendeld met
wachtwoorden op de UMCG computers opgeslagen. De schriftelijke
toestemmingsformulieren, de formulieren met de instructies voor de urine verzameling en de
intake formulieren zijn afgesloten in een kast opgeslagen op het kantoor van de
hoofdonderzoeker. Deze formulieren zijn tevens ingescand om verlies van data te voorkomen.
De data van de analyses op het algemene hematologie en chemie laboratorium staan
opgeslagen in GLIMS.
2.1.8 Jodium status
De sufficiëntie van de jodium status werd bepaald aan de hand van de WHO afkapgrenzen.
Een zwangere populatie zoals de JOZO populatie werd sufficiënt verondersteld bij een
mediane waarde van de UIC >150 µg/L. (21) Een populatie kon insufficiënt genoemd worden
als meer dan 50% van de populatie een UIC onder de afkapgrens had.(44) De WHO gebruikt
de 24-uurs UIC als standaard om de jodium status te bepalen. (21) Deze afkapgrens is
gebaseerd op een urine volume van 1,5 L per dag terwijl zwangeren vaak meer urine
produceren. (33) De afkapgrens is om deze reden vertaald naar een afkapgrens voor de jodium
output per dag namelijk 225 µg jodium per dag. (33) Ook zijn voor de 24-uurs urine en de
portie de ICR waarden bepaald.
2.1.9 Data verwerking en Statistische analyse
De data van de deelneemsters is verwerkt met behulp van de programma’s Microsoft office
Excel en IBM SPSS Statistics, versie 23. Met behulp van de UIC en de creatine concentratie
zijn de ICR ratio’s en de 24-uurs output berekend.
Om de statistische analyses in SPSS uit te kunnen voeren zijn de multivitamine supplement
inname en het opleidingsniveau van de deelnemers gecodeerd. Er is met een 0 gecodeerd als
er geen supplement ingenomen werd en een 1 als dit wel het geval was. Daarnaast is tevens
een 0 toegekend aan de supplementen zonder jodium en een 1 voor de supplementen met
jodium. Verder zijn de vrouwen die het basisonderwijs, LBO, LTS, LHWO, VMBO, MAVO,
VMBO-t, MBO-kort, MBO, MTS, MEAO, HAVO, VWO, Atheneum en/of gymnasium
hebben afgerond gecategoriseerd als laag opgeleiden terwijl de deelneemsters die HBO,
HEAO, PABO, HTS, de universiteit en hoger hebben afgerond gecategoriseerd als hoog
opgeleiden. In SPSS is de test op normaliteit van de variabelen (Shapiro -Wilk test)
uitgevoerd. Een P-waarde van <0,05 is significant genoemd. In bijlage 1 zijn de resultaten van
deze test te zien. De variabelen zijn niet normaal verdeeld waardoor er voor de rest van de
statistiek niet-parametrische testen zijn gebruikt. De Spearman’s correlatie test is gebruikt om
de correlatie te toetsen tussen de verschillende parameters. Verder zijn er box-plots en scatter
plots opgesteld om de parameters met elkaar te vergelijken.

2.2

Biologische variatie

2.2.1 Rekruteren

Er zijn voor dit onderzoek 21 laboratorium medewerkers van de afdeling
laboratoriumgeneeskunde in het UMCG gerekruteerd. Het rekruteren van de
gezonde vrijwilligers heeft persoonlijk via direct contact met de potentiële
deelnemers plaatsgevonden. De deelnemers werden gevraagd om 24 uurs urine
verdeeld over negen samples te verzamelen. Er hebben tien mannen en elf
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vrouwen deelgenomen aan het onderzoek, hierdoor was de man/vrouw
verhouding ongeveer 50%. De exclusie criteria waren het gebruik van medicatie
die invloed heeft op de nieren en jodium bevattende supplementen. Er werd
gevraagd om indien mogelijk drie dagen alvorens urine te verzamelen voor het
onderzoek te stoppen met medicatie gebruik.
2.2.2 Urine verzameling
Voor dit onderzoek moesten de deelnemers 24 uur lang alle urine opvangen in bokalen. Deze
werden opgedeeld in negen verschillende samples. De samples overdag waren verdeeld over
twee uren per sample en in de nacht werd er verzameld over acht uur. De eerste ochtend urine
aan het begin van de verzameling moest niet meegenomen worden in de verzameling.
Afhankelijk van het tijdstip waarop de deelnemer opstond werden de deelnemers ingedeeld in
schema’s met tijdslotten beginnend om 7 uur of om 8 uur. De verschillende tijdschema’s en
indeling van de deelnemers op staan weergegeven in bijlage 2 . Het indelen in verschillende
tijdschema’s is uitgevoerd om het innemen van maaltijden zoveel mogelijk in hetzelfde
tijdslot plaats te laten vinden. Het ontbijt viel op deze manier voor beide tijdschema’s in
periode 1, de lunch in periode 3, het avondeten in periode 6 en periode 9 was de verzameling
gedurende de nacht . Dit werd gedaan om de deelnemers met elkaar te kunnen vergelijken. De
verzamelde urine diende tijdens het verzamelen en voor het inleveren koel bewaard te
worden.
2.2.3 Codering
Elke deelnemer kreeg een deelnemer volgnummer (PID) genummerd van één tot en met 21.
De urine samples werden voor analyse en opslag op een vergelijkbare manier gecodeerd als
bij de JOZO studie.
2.2.4 Voeding en sport
De deelnemers zijn gevraagd om een voedings- en activiteiten dagboek bij te houden
gedurende de verzameling. Alle activiteiten, inname van voeding en drank moesten hierin
genoteerd worden met de bijbehorende tijdstippen waarop deze werden uitgevoerd of
ingenomen. De instructie bevatte de informatie dat elke deelnemer iedere twee uur minimaal
200 ml moest drinken en dat inname van walnoten en bananen verboden was.
2.2.5 Monster verwerking
De monsters zijn verwerkt op een vergelijkbare manier als in de JOZO studie die hierboven
beschreven is. Het urinevolume is daarentegen met een maatcilinder afgelezen in plaats van
de schaalverdeling. Van alle monsters zijn er tevens microtubes met urine in duplo bewaard
bij -80 ͦC.
2.2.6 Analyse
De jodium analyse is met dezelfde techniek uitgevoerd in de ziekenhuisapotheek zoals in de
JOZO studie, namelijk met behulp van ICP-MS (Varian 820-MS, USA). De inter- en intraassay variatiecoëfficiënten bedroegen respectievelijk 5,9% en 1,9% voor 40 µg/L en 0,5% en
0,9% voor 225 µg/L.
Het bepalen van de creatinine en andere parameters zoals in het JOZO onderzoek ook is
gemeten zijn tevens op de Roche Cobas® 8000 uitgevoerd. Deze machine maakt gebruik van
een enzymatische assay.
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2.2.7 Data opslag
De data van de jodium analyse en persoonlijke data van de deelnemers is afgeschermd
opgeslagen in Microsoft Office Excel. De data van de andere laboratoriumbepalingen is
opgeslagen in het laboratoriumcomputer programma GLIMS op de UMCG computers. De
Voedings- en activiteiten dagboeken zijn opgeslagen op het kantoor van de
hoofdonderzoeker.
2.2.8 Data verwerking en Statistiek
De data is verwerkt met Microsoft Office Excel en IBM SPPS statistics versie 23. De output
is bepaald door de concentratie van zowel jodium als creatinine te vermenigvuldigen met het
urine volume per monster. De output per uur is voor zowel creatinine als jodium bepaald door
de output te delen door het aantal uur waarin het monster verzameld is (twee of acht uur).
Hiernaast is de ICR uitgerekend door de jodium concentratie in g/L te delen door de
creatinine concentratie in g/L. Vervolgens zijn van de UIC, de ICR, de output per uur en de
creatinine de intra individuele variaties berekend. Dit laatste is gedaan door de standaard
deviatie te delen door het gemiddelde. De intra individuele variatie betreft zowel de
biologische als de analytische variatie, er is namelijk niet gecorrigeerd voor de analytische
variatie. Verder zijn de minima en maxima bepaald van de verschillende parameters. Als
laatste zijn er grafieken gemaakt waarbij de UIC, de ICR, de jodium- en creatine- output per
uur zijn uitgezet per sample en per deelnemer (PID).
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3
3.1

Resultaten
JOZO studie

3.1.1 Studiepopulatie
Er zijn 292 gezonde zwangere vrouwen gerekruteerd voor de JOZO studie. In totaal zijn er 93
vrouwen geëxcludeerd. De exclusie criteria waren het niet verlenen van toestemming, gebruik
van jodium bevattende medicatie zoals amiodaron, een onvolledige 24-uurs urine verzameling
die niet aan de eisen voldoen zoals dit voor een 24-uurs verzameling in hoofdstuk 2 staan
beschreven en een te hoge jodium concentratie (>1000 µg per dag). Het aantal deelnemers in
de definitieve JOZO studiepopulatie na exclusie bedraagt 199 zwangere vrouwen. De
verschillende exclusies met het aantal deelnemers die geëxcludeerd zijn per criterium staan
weergeven in Figuur 6.

Figuur 6. JOZO studie populatie; zwart omlijnde vakken zijn geïncludeerd en groen omlijnde vakken zijn geëxcludeerd

In Tabel 4 staan de karakteristieken van de JOZO populatie weergegeven. De leeftijd van de
zwangere vrouwen had een mediane waarde van 31 jaar waarbij de waarden lagen tussen de
21 en 43 jaar. De mediane waarde met bijbehorend bereik van de BMI van de vrouwen
voorafgaand aan de zwangerschap was 24 (17-51) kg/m2. Verder hadden de vrouwen tussen
de één en zes eerdere zwangerschappen gehad (Gestatie) met een mediane waarde van twee
en hadden zij nul tot drie kinderen voor de zwangerschap (para) met een mediaan van één
waarin zij hebben meegedaan aan het JOZO onderzoek. De deelneemsters hadden tussen hun
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6e en 42ste week van de zwangerschap (gestatie weken) deelgenomen aan het onderzoek.
Daarnaast was het een hoog opgeleide groep waarbij 78,6 % van de deelneemsters hoog
opgeleid was ( HBO of hoger) en 21,4% lager opgeleid. Van de zwangeren had 26,1 %
tijdens deelname aan de studie geen multivitamine supplement, 73,9 % wel een multivitamine
supplement zonder jodium en 52,6 % een supplement met jodium gebruikt.
Tabel 4. Karakteristieken van de JOZO populatie. De data zijn weergegeven als mediaan met bijbehorende range, aantal
(n) of als percentage (n(%)).

Variabele Eenheid
Leeftijd Jaar
BMI voorafgaand aan de zwangerschap kg/m2

Totaal (n = 201)
31 ( 21-43)
24 (17-51)

Gestatie n

2 (1-6)

Para n

1 (0-3)

Gestatie weken Weken

26 (6-42)

Educatie
Hoog n (%)

158 (78,6)

Laag n (%)

43 (21,4)

Multivitamine supplementen
Geen supplementen n (%)

52 (26,1)

Wel supplementen n (%)

147 (73,9)

Jodium houdende supplementen n (%)

101 (52,6)
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3.1.2 Vergelijking jodium parameters
Figuur 7 laat de verschillen tussen de parameters de UIC, de ICR en 24-uurs output zien in de
ochtend urine en de 24-uurs urine. De afkapgrenzen die gehanteerd werden bij zwangere
vrouwen waren voor de UIC 150 µg/L, voor de ICR 150 µg/g en voor de 24-uurs output 225
µg/24 uur. Voor alle parameters waren de mediane waarden onder de bijbehorende
afkapgrenzen. De populatie bleek voor alle jodium parameters deficiënt. De waarden
behorende bij de box plots staan weergegeven in Tabel 5 en de ruwe data staat weergegeven
in bijlage 3.

Figuur 7. Vergelijking UIC en ICR ochtend urine, 24-uurs UIC, ICR en 24-uurs jodium excretie. In de figuur staan de box
plots van de jodiumconcentratie (UIC) en de jodiumcreatinine ratio (ICR) van de 24-uurs en de ochtendurine en de 24-uurs
jodiumexcretie weergegeven. De eenheden van de weergegeven parameters zijn de UIC in µg/L, de ICR in µg/g en de 24uurs jodiumexcretie in µg/24 uur. De percentages in de figuur geven de meetwaarden onder de afkapgrens voor de
verschillende parameters aan. Twee deelneemsters zijn uit SPSS gehaald in verband met een te hoge jodium waarde (>500
µg/L). Een derde deelneemster is voor de duidelijkheid van de figuur uit SPSS gehaald, maar is wel meegenomen in de
analyses van de tabel in tegenstelling tot de andere twee deelneemsters.

Tabel 5 laat zien dat voor de UIC in ochtend portie 64,3% onder de afkapgrens ligt en voor de
ICR is dit 73,4%. Voor de 24-uurs urine ligt voor de UIC 88,1% onder de afkapgrens en voor
de ICR 57,7%. Voor de 24-uurs output ligt 69,7% onder de afkapgrens. Verder is te zien voor
de portie urine de JOZO populatie voor zowel de UIC met de mediaan van 126,40 µg/L als
de ICR met de mediaan 113,49 µg/g insufficiënt was. Daarnaast was de populatie ook voor de
UIC met een mediaan en bereik van 94,30 µg /L (30,90-290,00) en de ICR 140,76 µg /g
(41,71-382,43) in de 24-uurs urine verzameling insufficiënt. Ook de waarden voor de 24-uurs
output met een mediaan van 184,95 µg /dag bleken niet toereikend te zijn voor een sufficiënte
status van jodium. Daarnaast is te zien dat de creatinine concentratie in de portie
ochtendurines 1,07 g/ 24 uur (0,21-3,67) hoger is dan de creatinine concentratie in de 24-uurs
urineverzameling 0,67 9/24 uur (0,21-2,73). Samenvattend is te zien dat net als in Figuur 7
voor alle toegepaste parameters de JOZO populatie een insufficiënte jodium status heeft.
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Tabel 5. UIC, ICR en creatinine concentratie van de ochtendurine en de 24-uurs urine, 24-uurs output.

Variabele
Portie UIC
ICR
Creatinine
concentratie
24 –uurs V urines
UIC
ICR
24-uurs output
(jodiumexcretie)
Creatinine
concentratie

Eenheid

Afkapgrens Mediaan (bereik)

%<
Afkapgrens

µg / L
µg / g
g/L

150
150
-

126,40 (33,50-824,10)
113,49 (36,70 -1374,56)
1,07 (0,21-3,67)

64,3
73,4
-

mL
µg / L
µg / mmol
µg / g

150
150
225

1940 (400-5550)
94,30 (30,90-290,00)
140,76 (41,71-382,43)
184,95 (43,43-404,91)

88,1
57,7
69,7

g/L

-

0,67 (0,21-2,73)

-

3.1.3 Correlatie tussen 24 uurs-output met de UIC en ICR ochtend urine en 24-uurs urine
In de scatter plots van Figuur 8 staan de correlaties tussen de 24-uurs output (excretie) met de
UIC en de ICR van zowel de portie ochtend- als de 24-uurs urine weergegeven. De waarden
vielen voor alle vier de parameters niet allen in het werkelijk positieve of werkelijk negatieve
vak. De parameters waren dus onderling niet uitwisselbaar op individueel niveau.

Figuur 8. 24-uurs jodiumexcretie versus UIC en ICR van de ochtend urine en 24-uurs urine. Weergegeven staat de
correlatie tussen de 24-uurs excretie (output) met de UIC en de ICR van zowel de portie ochtendurine als van de 24-uurs
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urineverzameling. De horizontale lijnen in de grafieken geven de afkapgrens van de jodiumexcretie per 24 uur voor
zwangeren weer, namelijk 225 µg/24 uur. De verticale lijnen daarentegen geven respectievelijk de afkapgrenzen voor de UIC
en de ICR voor zwangeren weer namelijk 150 µg/L en 150 µg/g.

Tabel 6 laat de correlatie coëfficiënten zien voor de UIC en de ICR voor zowel de portie
ochtend- als de 24-uurs urine. Voor alle vier de parameters is er een positieve en significante
(P-waarde ≤ 0,05) correlatie gevonden. De sterkste correlatie, namelijk 0,762 was gevonden
tussen de 24-uurs ICR en de 24-uurs output.
Tabel 6. Spearman correlatiecoëfficiënten en P-waarden voor de correlatie tussen de UIC en ICR van de ochtendurine en
24-uurs urine met de 24-uurs excretie

Variabele
Portie
24-uurs

UIC
ICR
UIC
ICR

Spearman Correlatie
Coëfficiënt
0,324
O,458
0,497
0,762

P-waarde
0,000003
1,2702.10-11
8,5473. 10-13
4,9668. 10-39

3.1.4 Correlatie tussen 24-uurs UIC met de UIC en ICR van de ochtendurine
Figuur 9 laat de correlatie tussen de 24 uurs UIC met de UIC en de ICR van de portie ochtend
urine. de waarden lagen verspreid in alle vier de vakken, namelijk het werkelijk positieve, het
fout positieve, het fout negatieve of het werkelijk positieve vak. De variabelen waren op
individueel niveau niet onderling uitwisselbaar.

Figuur 9. 24-uurs UIC versus UIC en ICR van de ochtend urine. De correlatie tussen de 24-uurs UIC met de UIC en de
ICR van de portie ochtendurine staan weergegeven. De horizontale lijnen in de grafieken geven de afkapgrens van de 24-uurs
UIC weer namelijk 150 µg/L terwijl de verticale lijnen de afkapgrenzen van de UIC en de ICR weergeven, respectievelijk
150 µg/L en 150 µg/g.

In Tabel 7 staan de Spearman correlatiecoëfficiënten die horen bij Figuur 9 weergegeven. De
tabel laat zien dat voor beide variabelen er een positieve en significante (P-waarde ≤ 0,05)
correlatie was gevonden. De beste correlatie werd gevonden tussen de 24-uurs UIC en de UIC
van de portie ochtend urine met een correlatie coëfficiënt van 0,492.
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Tabel 7. Spearman correlatie coëfficiënten en P-waarden behorende bij de correlatie van de 24-uurs UIC met de UIC en
ICR van de ochtend urine

Variabele
Portie

UIC
ICR

Spearman Correlatie
Coëfficiënt
0,492
0,319

P-waarde
1,9873.10-13
0,000005

3.2 Biologische variatie
3.2.1 Studie populatie
Er waren voor deze studie 21 laboratorium medewerkers gerekruteerd. De groep bestond uit
10 mannen en 11 vrouwen. Wegens het gebruik van kelp is er één man geëxcludeerd. Dit
betrof de deelnemer met deelnemer ID (PID) 7.
3.2.2 UIC, ICR, Jodium output per uur en de creatinine output per uur per dag
In Figuur 10, Figuur 11 en Figuur 12 zijn de parameters die de jodium status over de dag
weergeven te zien. De grootste variatie was te zien bij de UIC, de één na grootste variatie was
te zien bij de ICR en de kleinste variatie was waarneembaar bij de output per uur. Figuur 13
laat de inter- en intra individuele variatie van de creatinine output per uur zien. Er was
duidelijk inter- en intra- individuele variatie waarneembaar bij de creatinine output per uur.
Alle drie parameters van de jodium status en de creatinine output per uur varieerden dus
gedurende de dag. Bij de jodium output waren er vier outliers waarneembaar. Voor de
creatinine output per uur was er één outlier waarneembaar. Voor de UIC waren er ook outliers
waarneembaar, echter was dit door de algehele grote variatie niet duidelijk te zien.

Figuur 10. UIC tijdens de tijdslotten van de urine verzameling per deelnemer (PID)
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Figuur 11. Jodium output per uur tijdens de tijdslotten van urine verzameling per deelnemer(PID)

Figuur 12. ICR op de tijdslotten van urine verzameling per deelnemer(PID)

Figuur 13. Creatinine output op de tijdslotten van de urine verzameling per deelnemer (PID)
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3.2.3 24-uurs output jodium en creatinine 24-uurs output
Figuur 14 laat de 24-uurs jodium output per deelnemer zien. 12 deelnemers (60%) hadden een
jodium excretie boven de afkapgrens van de 24-uurs output. Deze populatie was sufficiënt.
Verder was ook te zien dat deelnemer 14 ten opzichte van de andere deelnemers een extreem
hoge 24-uurs-output (398,05 µg/g) had. Er was een grote inter-individuele variatie te zien in
de 24-uurs output van jodium.

Figuur 14. 24-uurs output jodium versus deelnemer volgnummer (PID). Weergeven is de 24-uurs output van jodium in
µg/dag tegen het deelnemer volgnummer (PID) van de 20 deelnemers. De horizontale doorgetrokken lijn in de grafiek geeft
de afkapgrens van de 24-uurs output voor de populatie weer, namelijk 150 µg/dag.

Figuur 15 laat de 24-uurs creatinine output in g/dag per deelnemer (PID) zien. Het viel op dat
voor deelnemer 18 de creatinine in vergelijking met de andere deelnemers veel hoger was,
namelijk 3,14 g/dag. Daarnaast was er een groter inter-individuele variatie te zien in de 24uurs output van creatinine.
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Figuur 15. Urine creatinine output versus deelnemer volgnummer (PID). Weergegeven staat de 24-uurs creatinine output
in µg/dag van de 20 deelnemers uitgezet tegen de deelnemer volgnummers (PID).

3.2.4 Jodium concentratie versus ICR en 24-uurs output
De 24-uurs output is gebruikt als gouden standaard om de jodium status vast te stellen. Bij de
24-uurs output was te zien dat 12 deelnemers (40%) insufficiënt en 8 deelnemers (60 %)
sufficiënt waren met betrekking tot hun jodium status. Dit laatste werd bepaald met een
afkapgrens van 150 µg/ 24 uur. Hierna was er onderzocht of de parameters UIC en ICR de
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jodium status goed hadden voorspeld. Er was aangenomen dat als er ≥ 50% van de waarden
onder de afkapgrens lagen, er een insufficiënte jodium status was. Als dit daarentegen < 50%
was werd de jodium status als sufficiënt beschouwd. Er is onderzocht of de voorspellingen
van de UIC en de ICR met betrekking tot de jodium status correct waren. De jodium
concentratie met een afkapgrens van 100 µg/L had de jodium status van 13 deelnemers
correct en zeven deelnemers incorrect voorspeld. De ICR met een afkapwaarde van 100 µg/g
had 18 deelnemers correct en twee deelnemers incorrect voorspeld. Samengevat had de ICR
de jodium status van meer deelnemers correct voorspeld (n=18) dan de jodium concentratie in
de urine (UIC) (n=13). In bijlage 4 staan de ruwe data van dit onderdeel weergegeven.
3.2.5 ntra-individuele variatie UIC, ICR en Jodium output per uur
In Figuur 16 staat de staafdiagram weergegeven voor de intra individuele variatie van de
UIC, ICR en jodium output per uur. In de diagram is te zien dat de grootste variatie optrad bij
de UIC. Er trad minder variatie op bij de output per uur en de minste variatie leek op te treden
bij de ICR. De parameters die horen bij deze grafiek zijn te zien in Tabel 8. In deze tabel is te
zien dat in overeenstemming met de grafiek de variatie voor de ICR 22,24 % (11,75 -62,17)
was terwijl deze hoger lagen bij respectievelijk de output per uur 29,04% (14,17-64,10) en de
UIC 52,14% (25,26-76,65). Er was een variatie van 15,42 % (6,51-47,44) te zien voor de
creatinine output per uur. Een duidelijke outlier bij de ICR was deelnemer 18, deze had in
vergelijking met de rest van de deelnemers een veel hogere intra individuele variatie, namelijk
62,17 %. Twee outliers voor de jodium output per uur waren deelnemer één en 13, met
waarden van respectievelijk 63,98 % en 64,10%. In bijlage 5 staat de ruwe data van de intra
individuele variaties van de UIC, de ICR en de jodium output per uur en de creatinine output
er uur weergegeven voor elke deelnemer.

Intra individuele variatie jodium concentratie, jodium output
per uur en ICR
90
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Figuur 16. Intra individuele variatie UIC, ICR en jodium output per uur per deelnemer (PID)
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Tabel 8. Intra individuele variatie van de UIC, ICR , de jodium output per uur en de creatinine output per uur

Parameters
Gemiddelde
Mediaan
Standaard
deviatie
Minimum
Maximum

Jodium
concentratie

Jodium Output / ICR
uur
52,14
30,91
50,07
29,04

Creatinine
Output/ uur
25,75
19,39
22,24
15,42

13,79
25,26
76,65

11,50
11,75
62,17

11,92
14,17
64,10

11,28
6,51
47,44
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4

Discussie

Er worden verschillende parameters gebruikt voor het bepalen van de jodium status in urine.
De parameters zijn de UIC, ICR en de 24-uurs output. De WHO heeft een afkapgrens
gedefinieerd voor de UIC in zwangere vrouwen namelijk 150 µg/L en deze correspondeert
met 225 µg/24 uur voor de 24-uurs output uitgaand van 1,5 L urine productie. (21,33) De
jodium status wordt onderschat bij een hogere urine productie dan 1,5 L. Uit een eerdere
studie van E. Stoutjesdijk is gebleken dat 83% van de zwangere vrouwen deficiënt is voor
jodium. (33) Dit is voor een grotere populatie tijdens het JOZO onderzoek nader onderzocht.
De UIC en de ICR zijn gemeten in een portie ochtend urine en in de 24-uurs urine. De 24-uurs
output is tevens bepaald. Alle gemeten parameters wijzen op een jodium deficiëntie in de
populatie. Daarnaast is onderzocht wat de beste parameter is om de jodium status in de urine
te bepalen en of dit in een portie ochtend urine gemeten kan worden. Vanuit logistiek oogpunt
is gebleken dat de jodium status ook uit de 24-uurs ICR bepaald kan worden. Wanneer er
vergeleken wordt met de 24-uurs UIC correleert deze het beter met de UIC dan met de ICR
van de portie ochtend urine. Verder is waargenomen dat het percentage deelnemers onder de
afkapgrens van de UIC veel hoger liggen dan de andere parameters voor de jodiumstatus en
dat deze de minst geschikte methode is om de jodium status te bepalen.
Omdat 24-uurs urine verzameling lastig is en er veel incorrecte verzamelingen worden
ingeleverd is de variatie in de UIC, ICR en de jodium output bepaald in 20 gezonde
deelnemers. De intra- individuele variatie van de UIC , de ICR, de jodium- en de creatinine
output is aanzienlijk. Er is dus geen correctie mogelijk voor gemiste porties en te lange of te
korte verzameltijd. De minste variatie treedt op bij de ICR. Daarnaast heeft bij vergelijking
met de 24-uurs output, de ICR in alle afzonderlijke porties de jodium status beter voorspeld
dan de UIC.

4.1 JOZO onderzoek
4.1.1 Studie populatie
Er zijn voor het JOZO onderzoek 292 vrouwen gerekruteerd. Uiteindelijk hebben 199
deelnemers meegedaan aan het onderzoek. Er zijn vrouwen geëxcludeerd op basis van het
gebruik van jodium bevattende medicatie, geen toestemming te hebben verleend of een
onvolledige 24-uurs verzameling (meer dan 26 uur en minder dan 22 uur verzameling of
porties gemist) te hebben ingeleverd. De onvolledige urine verzameling zou kunnen komen
doordat de deelneemster de instructies niet correct heeft opgevolgd, door omstandigheden niet
in de gelegenheid was om de urine op te vangen of doordat de instructies van de
onderzoeksassistent niet duidelijk zijn overgekomen. Daarnaast zijn ook twee vrouwen na het
onderzoek uitgesloten van deelname. Na het meten kwamen de waarden voor de jodium
excretie namelijk boven 1000 µg per 24 uur uit. De normale jodium waarden voor zwangeren
liggen tussen 100 µg per dag en 500 microgram per dag. (21) De extreem hoge waarden
zouden kunnen komen doordat zij jodium rijk voedsel hebben genuttigd voordat zij de urine
hebben verzameld. Het gebruik van jodium bevattende medicatie zoals amiodaron is
uitgevraagd dus is dit een minder waarschijnlijke verklaring voor de hoge jodium
concentraties. De leeftijd van de deelneemsters heeft een mediaan van 31 jaar. Dit is
gemiddeld hoger dan de leeftijd waarop vrouwen normaal in Nederland hun eerste kind
verwachten. De leeftijd van vrouwen om hun eerste kind te verwachten was in 2017 29,8 jaar,
maar blijft stijgen. (45) De hogere leeftijd voor zwangerschap in deze groep kan komen
doordat er de groep veel hoog opgeleide vrouwen (78,6%) bevat. Hoog opgeleiden zijn op
jongere leeftijd meer carrière gericht en starten later met het krijgen van kinderen. Daarnaast
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zijn er ook vrouwen geïncludeerd waarvan het niet hun eerste kind is, dit is te zien aan de
mediaan van één bij het aantal kinderen voor de huidige zwangerschap (para). De mediane
BMI van de zwangeren voorafgaand aan de zwangerschap ligt tussen de grenzen van een
gezond BMI, namelijk 18 en 25 kg/m2. (46) Het bereik van het BMI is echter 17-51 kg/m2
waaruit blijkt dat er ook zware zwangeren met een ongezond BMI waren.
Samenvattend is de groep hoog opgeleid met een hogere leeftijd voor zwangerschap dan
normaal met een variatie in de BMI.
4.1.2 Jodium status
De jodiumstatus in de zwangerschap is tijdens het JOZO onderzoek in tegenstelling tot de
gouden standaard van de WHO (de 24-uurs UIC) bepaald met de 24-uurs jodium output. In
dit onderzoek is gebleken dat het urine volume van zwangeren namelijk hoger ligt dan 1,5 L
(V=1,9L) en dat de jodium status met de UIC wordt onderschat.
De JOZO populatie heeft een mediane 24-uurs output van 184,95 µg/dag en respectievelijk
een mediane 24-uurs UIC en ICR van 94,30 µg/L en 140,76 µg/g. De mediane UIC en ICR
van de portie ochtend urine zijn respectievelijk 126,40 µg/L en 113,49 µg/g. Tevens is het
percentage deelnemers onder de afkapgrens voor alle parameters bepaald. Voor de 24-uurs
urine zijn de waarden voor de 24-uurs output, de UIC en de ICR respectievelijk 69,7 %,
88,1% en 57,7%. Voor de portie ochtend urine zijn de percentages voor de UIC en de ICR
respectievelijk 64,3% en 73,4%.
De mediane waarden en percentages onder de afkapgrens voor alle parameters van de jodium
status voor zowel de 24-uurs als de portie ochtend urine duiden op jodium deficiëntie in de
JOZO populatie.
Verder blijkt uit bovenstaande resultaten dat de 24-uurs UIC het hoogste percentage
deelnemers onder de afkapgrens had. Dit kan komen doordat er niet is gecorrigeerd voor het
urine volume. Daarnaast is het percentage deelnemers onder de afkapgrens voor de UIC in de
portie ochtend urine lager dan de UIC in de 24-uurs urine. Dit kan verklaard worden doordat
de ochtend urine geconcentreerder is. Dit blijkt uit een hogere creatinine concentratie in de
ochtend urine.
Samengevat blijkt dat de JOZO populatie voor alle jodium parameters deficiënt is en dat de
UIC de enige parameter is die last heeft van de verdunningsfactor.
In Nederland zijn er verschillende studies bekend die de jodium status in populaties hebben
onderzocht. In 2008 is er namelijk een aanpassing geweest in de hoeveelheid jodium van
voedingsmiddelen doordat jodium houdend zout aan meer producten toegevoegd mag worden
en de hoeveelheid jodium in bakkerszout is gereduceerd. (19)
De Generation R studie is een onderzoek bij zwangeren in Rotterdam van 2002-2006 die is
uitgevoerd voordat de jodium reductie had plaatsgevonden. Er is onderzoek gedaan naar de
jodium status in een portie urine. Uit de resultaten van deze studie blijkt dat de populatie een
sufficiënte jodium status heeft. De mediaan van de UIC bedraagt 222,5 µg/L. 30,8% van de
zwangeren heeft een UIC onder de afkapgrens en 11,3 % heeft zelf een overschot aan jodium
met een UIC >500 µg/L. (16)
Onderzoek van het RIVM in een populatie tussen zeven en 69 jaar in Nederland die de jodium
inname tussen 2007 en 2010 heeft geobserveerd, heeft uitgewezen dat ondanks de jodium
reductie de jodiuminname in de populatie met 20-25% is gedaald in vergelijking met voor
2008, maar nog steeds een sufficiënte jodium status had. (19)
Uit de Doetinchem studie van het RIVM tussen 2006 en 2015 waarbij er volwassenen hebben
deelgenomen tussen 19 en 70 jaar blijkt dat bij mannen de jodium inname per dag tussen 2006
en 2015 met 37% bij mannen en met 33 % bij vrouwen is afgenomen. De mediane inname is
voor beide groepen hoger dan de minimale inname van 150 µg/dag. Voor mannen is de
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waarde 179 µg/dag en voor vrouwen 153 µg/dag. De jodiuminname van de populatie is
sufficiënt bevonden. De vrouwen in de vruchtbare leeftijd (19-49 jaar) bleken net sufficiënt
met een mediane waarde van 151 µg/dag. (39) Deze vrouwen lopen vanwege een verhoogde
jodium behoefte tijdens de zwangerschap risico op een jodium deficiëntie als er geen extra
jodium wordt ingenomen. (47)
De ZOOG-MUM studie die uitgevoerd is in 2014-2015 en de jodium status bij 36 zwangere
vrouwen heeft onderzocht heeft uitgewezen dat de populatie een mediane UIC had van 102
µg/L. Ook is de UIC van 83% van de deelneemsters onder de afkapgrens. Zowel de mediaan
als het percentage deelneemsters onder afkapgrens laten zien dat deze populatie zwangere
vrouwen jodium deficiënt is. (33)
De resultaten van het JOZO onderzoek waarbij de zwangere populatie deficiënt is bevonden
komen overeen met de resultaten van de ZOOG-MUM studie. De mediane waarden voor de
UIC en de 24-uurs output van de JOZO studie (mediane UIC = 94,30 µg/L en mediane 24uurs ouput = 184,95 µg/dag) liggen lager dan de mediane waarden in de ZOOG-MUM studie
(mediane UIC =102 µg/L en mediane 24-uurs ouput = 210 µg/dag). Het verschil met de
ZOOG-MUM studie zou verklaard kunnen worden doordat het jodium houdend
supplementgebruik van de JOZO studie in de groep van 75 µg en 150 µg jodium suppletie
lager lag dan bij de ZOOG-MUM studie. Deze data voor de JOZO studie zijn niet
weergegeven maar zijn in een ander verslag over het JOZO onderzoek beschreven. (48)
De resultaten van het JOZO onderzoek komen niet overeen met de resultaten van de
Generation R studie. Dit is te verklaren doordat de Generation R studie voor de jodium
reductie heeft plaatsgevonden. De jodiumreductie heeft geleid tot een jodium deficiëntie in
zwangeren. Er is echter in de Generation R studie geen data bekend over het supplement
gebruik in de populatie.(16)
In Europa zijn tevens vergelijkbare resultaten gevonden met de JOZO studie. In Noorwegen is
er een jodium deficiëntie gevonden bij zwangeren. Tijdens een onderzoek met 61904 vrouwen
had een subpopulatie van 119 vrouwen een mediane UIC van 69 µg/L. (35)
Een andere studie in België heeft 1311 vrouwen onderzocht. Deze populatie had een mediane
UIC in het eerste trimester van 117 µg/L en in het derde trimester van 131 µg/L. Daarnaast
hadden zij een ICR van respectievelijk 103 µg/g en 138 µg/g in het eerste en derde trimester.
Alle bovengenoemde waarden duiden op een jodium deficiëntie. (36)
In Denemarken is er tevens een onderzoek verricht naar de jodium status bij 245 zwangeren.
Uit dit onderzoek blijkt dat 84,1% een jodium supplement gebruikte, maar een mediane UIC
had van 109 µg/L. De UIC van zwangeren zonder supplement lagen nog lager. Deze populatie
is ook jodium deficiënt. (37)
Een onderzoek dat is uitgevoerd in het verenigd koninkrijk bij 100 zwangere vrouwen heeft
uitgewezen dat deze populatie tevens deficiënt is. Dit blijkt uit een mediane UIC van 85 µg/L,
een ICR van 122,9 µg/g en een 24-uurs output van 151,2 µg/dag. Daarnaast zijn 76 % van de
UIC waarden en 67 % van de ICR waarden onder de bijbehorende afkapgrenzen. (38)
Een sufficiënte jodiumstatus bij zwangeren is belangrijk, omdat een ernstige deficiëntie kan
leiden tot cretinisme bij het kind. Dit kan zich onder andere uiten in een verkorte
lichaamslengte, vertraagde botontwikkeling, vertraagde puberteit en mentale retardatie dat
gezien wordt door middel van een verminderde non-verbale IQ en leesvaardigheden.
Daarnaast kan een milde deficiëntie of sub-klinische hypothyreoïdie ook al zorgen voor milde
cognitieve en neurologische deffecten. (17,30) In de Generation R studie is er echter geen
relatie gevonden tussen een jodium insufficiëntie en cognitieve achterstand bij de
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nakomelingen. Dit was waarschijnlijk het geval omdat de lage jodium status niet frequent en
ernstig genoeg waren om de cognitie te beïnvloeden. Dit resultaat is waarschijnlijk het gevolg
van de jodium toevoeging aan bijna alle voedingsmiddelen in Nederland. (15,19)
4.1.3 Invloed van supplement gebruik, zoutinname en voeding op de jodium status
Uit de resultaten van deze studie blijkt dat 26,1% van de vrouwen geen multivitamine
supplement, 73,9% wel een multivitamine supplement en 52,6% van de deelneemsters een
jodium houdend supplement hebben ingenomen tijdens de zwangerschap. Ondanks meer dan
de helft van de deelneemsters een jodium houdend supplement gebruikte tijdens de
zwangerschap heeft de JOZO populatie zoals eerder benoemd een insufficiënte jodium status.
De jodium status in een zwangere kan op drie manieren worden verhoogd. Ten eerste door
inname van meer jodium rijke voedingsmiddelen zoals zuivel, brood en vis. (4) Daarnaast
kunnen er dagelijks jodium bevattende supplementen genuttigd worden tijdens de
zwangerschap. Uit twee eerdere onderzoeken, namelijk van E. Stoutjesdijk en een ander deel
van het JOZO onderzoek is gebleken dat een supplement met 150 microgram jodium
voldoende is voor een sufficiënte jodium status. (33,48) De mediane UIC van de zwangeren
steeg in de ZOOG-MUM studie van 102 µg/L in week 20 van de zwangerschap naar 144
µg/L in week 36, hieruit blijkt dat de populatie nog net insufficiënt is. Als er echter wordt
gekeken naar het percentage van de UIC waarden van de deelneemsters onder de afkapgrens
blijkt dit afgenomen van 83% tot 65% bij suppletie met 150 µg jodium. De mediane 24-uurs
jodium output van 304 µg/ dag ligt tevens boven de afkapgrens van 225 µg/dag en duidt op
een sufficiënte jodium na suppletie met 150 µg jodium. (33) Uit andere data van het JOZO
onderzoek is gebleken dat met een mediane waarde voor de 24-uurs output van 242,6 µg/dag
de deelneemster met 150 µg jodium suppletie een sufficiënte jodium status hadden. (48)
Samenvattend blijkt uit bovengenoemde resultaten dat een supplement met 150 µg jodium
voldoende is voor een sufficiënte jodium status in zwangeren.
Een andere factor die invloed heeft op de jodium status bij zwangeren is het gebruik van
gejodeerd zout. Het toevoegen van jodium aan meer voedingsmiddelen tezamen met de
reductie van het jodium gehalte in bakkerszout hebben in 2008 hebben gezorgd voor een
verlaging van de jodium inname . Dit heeft geleid tot een deficiënte jodium status tijdens de
zwangerschap. (19) Het gebruik van meer jodium houdend zout of de verhoging van het
jodium gehalte in zout zou een optie kunnen zijn het risico te verminderen op een jodium
tekort. Het lost echter niet het hele probleem op aangezien ook vrouwen die langdurig
gejodeerd zout gebruiken ook nier sufficiënt blijken. Het gebruik van gejodeerd zout heeft
tevens alleen effect bij gebruik van minimaal twee jaar voor de zwangerschap. Naast het
gebruik van dit zout moet er dus nog verder gesuppleerd worden tijdens de zwangerschap. (2)
Er is gebleken dat de jodium inname bij zwangeren naar aanleiding van de verhoogde jodium
behoefte verhoogd moet worden. (47) Er is echter geen jodium voedingsadvies gekoppeld aan
zwangerschap. Dit zou naast het gebruik van een jodium houdend supplement met 150 µg
jodium en meer jodium houdend zout een oplossing kunnen zijn voor jodium deficiëntie in
zwangeren.
4.1.4 Vergelijking parameters
De WHO gebruikt als gouden standaard zoals eerder benoemd de 24-uurs UIC. (44) Dit is bij
dit onderzoek zoals eerder uitgelegd niet als gouden standaard gebruikt in verband met het
hogere urine volume (1,9 L) dan waarop de UIC afkapgrens gebaseerd is (1,5 L). De UIC en
de ICR voor de ochtend- en 24-uurs urine zijn hierom vergeleken met de 24-uurs output in
plaats van de UIC. Uit de resultaten blijkt dat de 24-uurs urine hogere correlatie coëfficiënten
heeft voor de UIC (0,497) en de ICR (0,762) met de 24-uurs urine excretie ten opzichte van
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de UIC (0,324)en de ICR (0,458) van de ochtend urine. Uit deze resultaten blijkt dat de
jodium status en dus de 24- uurs excretie het best bepaald kan worden in een 24-uurs
verzameling ten opzichte van een portie ochtend urine. Een nadeel van de 24-uurs urine
verzameling is dat het door deelnemers als belastend wordt ervaren en vaak incorrect wordt
uitgevoerd. Uit eerder onderzoek van Subar et al , de Keyzer et al en K. John et al is gebleken
dat 24-uurs urine verzamelingen niet correct worden uitgevoerd en dat het belang van een
complete 24-uurs urine bij deelnemers die de urine moeten verzamelen niet bekend is. De
percentages incorrect urine verzamelingen van bovengenoemde studies zijn respectievelijk
10%, 11% en 6%. (28,40–42) Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten van het
JOZO onderzoek waarbij 19 vrouwen (9,5%) op basis van een onvolledige 24-uurs
verzameling zijn geëxcludeerd. Daarnaast kan er tevens onderrapportage zijn van gemiste
porties waardoor er een onderschatting is van het aantal onvolledige urine verzamelingen.
Het is tijdrovend om een 24-uurs urine te verzamelen, daarom is de 24-uurs UIC van de WHO
vergeleken met de ICR en UIC van een portie. Uit het onderzoek is gebleken dat de beste
correlatie is gevonden tussen de portie UIC en de 24-uurs UIC met een correlatie coëfficiënt
van 0,492. De significante correlaties geven aan dat de jodium status ook in een portie
ochtend urine gemeten kan worden waarbij de UIC gemeten wordt. De jodium inname
varieert per dag en gedurende de dag. (49) Om deze reden is ook een portie urine minder
betrouwbaar dan een 24-uurs urine. Er kan gecorrigeerd worden voor deze variatie door het
aantal deelnemers van de studie te vergroten. Uit eerder onderzoek is gebleken dat 500
monsters voldoende moeten zijn om met 95% betrouwbaarheid de jodium status in een portie
vast te kunnen stellen. (50)
De beste correlatie is gevonden tussen de 24-uurs output en de 24-uurs ICR met een correlatie
coëfficiënt van 0,762. De beste manier om een jodium status te bepalen naast de 24-uurs
output is dus een 24-uurs ICR. Het voordeel van een 24-uurs ICR is dat het logistiek beter
handelbaar is. De deelnemer moet wel een 24-uurs urine verzameling uitvoeren, maar hoeft
niet alle urine in te leveren. Een homogeen monster van de 24-uurs verzameling is voldoende
voor de meting. Uit bovenstaande resultaten blijkt dat de jodium status toch het beste gemeten
kan worden in een 24-uurs urine verzameling als er wordt vergeleken met een portie urine. Bij
het meten in een portie urine moet de UIC gemeten worden in plaats van de ICR.
De ICR wordt beïnvloed door de urine creatinine concentratie van een individu. De
afkapgrens van de 24-uurs output is zoals eerder genoemd gebaseerd op een creatinine klaring
van één gram per dag. (51) Uit de resultaten blijkt dat de creatine klaring per dag voor deze
populatie hoger ligt met een mediane waarde van 1,31 g/24 uur. Tevens heeft de creatinine
een grote inter- individuele variatie, dit is te zien aan het brede bereik van de creatinine
concentraties namelijk tussen 0,36 en 2,60 g per dag. Daarnaast blijkt er uit de resultaten van
het onderzoek naar de biologische variatie dat er tevens een grote intra-individuele variatie,
namelijk 15,4% van de creatinine output per uur is . Een hogere creatine klaring zorgt in de
berekening voor een lagere ICR en een onderschatting van de jodium status. De afkapgrens
zou dus aangepast moeten worden om de ICR correct te kunnen beoordelen.

4.2 Biologische variatie
In dit onderzoek was 9,5% van de 24-uurs verzamelingen incompleet. Het blijkt dat er vaak
porties gemist worden tijdens een 24-uurs urine verzameling en dat er te lang of te kort
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verzameld wordt. Om het effect hiervan te bepalen is er onderzoek verricht naar de variatie
van de UIC, de ICR en de jodium output in 20 deelnemers.
4.2.1 Jodium en creatine output variatie
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er veel inter- en intra individuele variatie is in de
24-uurs output van zowel jodium als creatinine. Voor jodium liggen de waarden van de 24uurs output voor 12 deelnemers boven de afkapgrens van 150 µg/dag. Het verschil in inname
van jodium bevattende voedingsmiddelen verschilt per individu. (19) De resultaten van deze
populatie zijn in lijn met het RIVM onderzoek waarbij de jodium status sufficiënt is. De
variatie in de jodium status kan verklaard worden door het verschil in inname. De extreem
hoge waarde bij deelnemer 14 zou verklaard kunnen worden door inname van een jodium
rijke maaltijd zoals kelp of vis.
Uit het onderzoek naar de 24-uurs output van creatinine blijkt dat er met een mediane waarde
van 15,42% veel intra individuele variatie te zien is tussen de gezonde vrijwilligers. Dit in
tegenstelling tot de aanname dat de creatinine output in gezonde, goed gevoede vrijwilligers
constant is. Er wordt aangenomen dat de creatinine klaring per dag 1 g per dag is. (51) In de
resultaten is te zien dat 18 deelnemers boven één gram per dag zitten. Daarnaast is te zien dat
deelnemer 18 een extreem hoge waarde heeft in vergelijking met de andere deelnemers. De
creatinine concentratie wordt beïnvloed door intensief sporten, inname van creatinine
supplementen, inname van klaargemaakt vlees of gebruik van medicatie die de invloed
hebben op de nieren en dus op de excretie van creatinine. (52) Deelnemer 18 is waarschijnlijk
een persoon die veel sport of veel inname van vlees heeft. Het effect van de medicatie lijkt
doordat het gebruik van medicatie is uitgevraagd het minst en het effect van de sport het
meest waarschijnlijk. Naast bovengenoemde factoren wordt de creatinine spiegel ook
beïnvloed door leeftijd en geslacht. (32)
4.2.2 Vergelijking parameters
Er is onderzocht of de UIC of de ICR van een portie urine de jodium status (24-uurs output)
correct kunnen voorspellen. De UIC heeft ten opzichte van de resultaten van de 24-uurs
output 13 resultaten goed voorspeld. Daarentegen heeft de ICR 18 resultaten goed voorspeld.
Uit deze resultaten blijkt dat de ICR betrouwbaarder is dan de UIC. Dit kan verklaard worden
doordat er bij de ICR gecorrigeerd wordt voor verdunning met de creatinine concentratie,
terwijl dit voor de UIC niet het geval is. (32) De ICR heeft daarentegen wel een beperkende
factor. De creatinine concentratie fluctueert zoals hierboven beschreven enorm en is
afhankelijk van verschillende factoren. Creatinine is dus meer dan alleen een
verdunningsfactor. Per deelnemer moet dus de invloed van de verschillende factoren op de
creatinine beoordeeld worden om over of onderschatting van de ICR en de jodium status te
beoordelen. Het blijkt dat alle parameters voor de jodiumstatus in de urine voor en nadelen
hebben. Er moet gezocht worden naar een stabiele parameter die de jodium status kan
bepalen.
4.2.3 Intra-individuele variatie jodium parameters
Hierbij is er gekeken naar de intra-individuele variatie van de UIC, de ICR en de jodium
output per uur. De mediane waarden met de bijbehorende bereiken zijn respectievelijk
50,07% (25,26-76,65), 29,04% (14,17-64,10) en 22,24% (11,75-62,17). De grootste variatie is
te zien in de UIC. De op een na grootste variatie is te zien bij de jodium output per uur en de
kleinste variatie is te zien bij de ICR. De ICR laat de kleinste intra-individuele variatie zien.
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Uit deze resultaten blijkt dat de ICR de beste parameter is om de jodium status weer te geven
mits er rekening gehouden wordt met de variatie van de creatinine van een individu bij de
interpretatie van de resultaten.
4.2.4 Inter- en intra-individuele variatie creatinine
De resultaten van het onderzoek laten zien dat er zowel intra- als inter- individuele variatie is
in de creatinine output per uur. De uitschieters in de grafiek kunnen verklaard worden door
eerder genoemde factoren die de creatinine beïnvloeden. Verder is de intra-individuele
variatie van de creatinine berekend. Deze had een mediane waarde met bijbehorende range
van 15,42 % (6,51- 47,44).

4.3 Sterkte en zwakte analyse
4.3.1 JOZO studie
De JOZO studie heeft als positieve punten dat er zowel 24-uurs urine als een portie ochtend
urine door de deelnemers is verzameld en deze met elkaar zijn vergeleken. Daarnaast zijn de
verschillende parameters UIC, UCR en 24-uurs jodium output met elkaar vergeleken om te
bepalen welke de beste weergave van de jodium status geeft. Verder heeft een grote populatie
van 201 vrouwen deelgenomen aan het onderzoek waardoor significante resultaten verkregen
konden worden.
De verbeterpunten binnen de JOZO studie zijn dat het een hoog opgeleide groep en daarmee
misschien een niet representatieve steekproef van de Nederlandse samenleving is. Bij een
hoog opgeleide groep is er waarschijnlijk een overschatting van de jodium status aangezien zij
bewuster zijn van het gebruik van multivitamine supplementen. Bij een laag opgeleide groep
kan er om deze reden een grotere insufficiëntie gevonden worden. Daarnaast is deze groep
ook bewuster van hun zoutinname. Zij gebruiken misschien minder zout waardoor de jodium
status van een populatie lager is. Daarnaast was de rapportage van het gebruik van medicatie
en multivitamine supplementen en de informatie over de volledigheid van de urine
verzameling afhankelijk van de deelneemsters zelf. Hiermee is er een risico op onderschatting
van de jodium status. 150 microgram jodium is veel ten opzichte van de dagelijkse jodium
inname. Het effect van jodium bevattende supplementen zal bij deelnemers die een
supplement met 150 microgram jodium gebruiken sterker zijn dan het effect van jodium uit de
voeding. Er waren een aantal deelneemsters met een onvolledige urine verzameling, hiervoor
kunnen er in het vervolg duidelijkere instructies worden verschaft door bijvoorbeeld de
verzameling met plaatjes te illustreren. Tevens kan er verbetering optreden door aan te geven
wat er niet gedaan moet worden tijdens de urine verzameling zoals porties missen en door het
belang van een complete verzameling uit te leggen.
4.3.2 Biologische variatie
De sterke punten binnen de studie naar de biologische variatie van jodium zijn dat er naast de
variatie van jodium onderzoek is gedaan naar de variatie van de creatinine. daarnaast zijn de
parameters om de jodium status weer te geven, namelijk de UIC, de ICR en de jodium output
met elkaar vergeleken. Tevens zijn er monsters opgeslagen voor eventueel verder onderzoek.
Verder zijn alle deelnemers persoonlijk benaderd en was er een goede logistiek aan het
onderzoek gekoppeld zodat de urine verzameling en afgifte zonder belemmering kon
plaatsvinden.
Tijdens dit onderzoek is er onderrapportage geweest tijdens het invullen van de voedings- en
activiteiten dagboeken. Hierbij is het belangrijk dat er in het vervolg duidelijke instructies
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gegeven worden of dat er een betere template voor de dagboeken wordt ontworpen zodat er
minder informatie ontbreekt. Daarnaast is het van belang om ook de dag vóór de urine
verzameling een voedings- en activiteiten dagboek bij te houden.
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5

Conclusies en aanbevelingen

5.1 Conclusie
Naar aanleiding van de resultaten van de ZOOG-MUM studie is de JOZO studie met een
grotere populatie zwangere vrouwen opgezet. Uit deze studie blijkt dat voor alle parameters
waarin de jodium status wordt weergegeven, namelijk de UIC, de ICR en de 24-uurs output,
de JOZO populatie jodium deficiënt is. De zwangeren met een jodium bevattend
multivitamine supplement van 150 microgram binnen deze populatie blijken een sufficiënte
jodium status te hebben. Het gebruik van jodium houdend zout kan leiden tot een sufficiënte
jodium status. De gouden standaard van de WHO, de 24-uurs UIC met als afkapgrens 150 µg
/L, is vanwege een hogere urine productie dan 1,5 L waarop deze grens is gebaseerd niet een
geschikte manier om de jodium status in zwangeren weer te geven. Een betere weergave is de
voor het urine volume gecorrigeerde 24-uurs jodium output, deze is als gouden standaard in
dit onderzoek gebruikt. Een tweede geschikte manier om de jodium status te bepalen is de 24uurs ICR. Deze parameter geeft een logistiek voordeel ten opzichte van de 24-uurs output.
Ook is gebleken dat de 24-uurs UIC het minst geschikt is om de jodium status in de urine
weer te geven. Een portie urine is niet geschikt om een jodium status te bepalen. Indien er wel
in een portie urine gemeten wordt is het meten van de UIC in vergelijking met de ICR het
meest geschikt. Naar aanleiding van vele onvolledige 24-uurs urine verzamelingen is voor het
belang van een gemiste portie de variatie binnen de dag van de UIC, de ICR en de jodium
output onderzocht. Er is een grote variatie gevonden voor alle parameters. De minste variatie
trad op bij de ICR. Er kan door de variatie binnen de dag niet gecorrigeerd worden voor
gemiste porties. De ICR is tevens geen ideale parameter want het wordt beïnvloed door de
creatinine concentratie. De creatinine concentratie is niet constant en is meer dan alleen een
verdunningsfactor. Het wordt beïnvloed door meerdere factoren zoals leeftijd, geslacht, sport
en voeding en heeft hierdoor gevolgen voor de interpretatie van de ICR. Samenvattend is het
vanwege de voor en nadelen van alle parameters nog steeds lastig om de jodium status in de
urine te bepalen.

5.2 Aanbevelingen
Als vervolgonderzoek op het JOZO onderzoek is het aanbevolen om onderzoek te verrichten
naar het effect van maternale jodium deficiëntie op hun nakomelingen. Verder zou er
onderzocht kunnen worden als de serum thyreoglobuline concentratie een maat kan zijn voor
de jodium status.
Een vervolg op het onderzoek naar de biologische variatie van jodium kan zijn dat er
onderzoek gedaan wordt naar het effect van de voeding en de dagelijkse uitgevoerde
activiteiten als verklaring voor de variatie van de jodium status. Verder kunnen er
referentiewaarden voor factoren die de creatinine beïnvloeden, bijvoorbeeld voor het geslacht
en de leeftijd, worden opgesteld om de ICR betrouwbaar te interpreteren.
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7

Bijlage

7.1 Test op normaliteit van de variabelen
Tabel 9. SPSS tabel Normaliteits test parameter. Kolmogorov-Smirnov en Shapiro-Wilk test

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic

df

Shapiro-Wilk
Sig.

Statistic

df

Sig.

Ochtendurine UIC (µg/L)

,124

197

,000

,759

197

,000

Ochtendurine I/Cr ratio (µg/g)

,206

197

,000

,454

197

,000

Kreatinineconcentratie

,081

197

,003

,920

197

,000

24-uurs urinevolume (mL)

,093

197

,000

,961

197

,000

24-uurs UIC (µg/L)

,099

197

,000

,914

197

,000

24-uurs I/Cr ratio (µg/g)

,090

197

,001

,952

197

,000

Jodiumexcretie (µg/24 uur)

,071

197

,018

,984

197

,027

Kreatinineconcentratie (g/L)

,129

197

,000

,872

197

,000

ochtendportie (g/L)

a. Lilliefors Significance Correction

Tabel 10. Resultaten Normaliteitstest voor de parameters van de portie ochtend- en de 24-uurs urine

Variabele
Portie UIC
ICR
Kreatinine
concentratie
24 – V urines

Shapiro-wilk
Significantie

Normaliteit

1,1672.10-16

Niet normaal verdeeld

3,1316.10-24
7,2718.10-9

Niet normaal verdeeld
Niet normaal verdeeld

0,000031

Niet normaal verdeeld

2,6831.10-9
0,000004
0,026912

Niet normaal verdeeld
Niet normaal verdeeld
Niet normaal verdeeld

7,1768.10-12

Niet normaal verdeeld

uurs
UIC
ICR
24-uurs
output
Kreatinine
concentratie
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7.2 Tijdschema’s en indeling urine verzameling
Tabel 11. Tijdschema's met starttijd 7.00 of 8.00 u

Tijdslot
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tijdschema→ start
7u
7.00-9.00
9.00-11.00
11.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
17.00-19.00
19.00-21.00
21.00-23.00
23.00-7.00

Tijdschema → start 8u
8.00-10.00
10.00-12.00
12.00-14.00
14.00-16.00
16.00-18.00
18.00-20.00
20.00-22.00
22.00-24.00
24.00-8.00

Tabel 12. Indeling tijdschema per deelnemer(PID)

PID (deelnemer code)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tijdschema start 7/8 u
7
8
7
7
7
8
Niet van toepassing
7
8
8
8
7
7
8
8
8
7
7
7
7
7
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7.3 Vergelijking parameters
Tabel 13. SPPS resultaten voor vergelijking parameters

Statistics
Ochtenduri

24-uurs

Ochtenduri

ne I/Cr

Kreatinineconcent

24-uurs

24-uurs

I/Cr

Jodiumexcr

ne UIC

ratio

ratie ochtendportie

urinevolu

UIC

ratio

etie (µg/24

Kreatinineconcent

(µg/L)

(µg/g)

(g/L)

me (mL)

(µg/L)

(µg/g)

uur)

ratie (g/L)

N Valid

197

197

197

199

199

199

199

199

Missi

2

2

2

0

0

0

0

0

143,5898

134,8910

1,1688

2112,36

100,93

148,05

191,3211

,7185

07

29

94,300

140,76

184,9500

,6674

0

27

ng
Mean

Median

Range
Minimu

126,4000

113,4900

1,0746

1940,00

790,60

1337,86

3,45

5150

259,10

340,72

361,48

2,51

33,50

36,70

,21

400

30,90

41,71

43,43

,21

824,10

1374,56

3,67

5550

290,00

382,43

404,91

2,73

m
Maximu
m
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7.4 Jodium concentratie , ICR, Jodium output/uur versus afkapgrenzen
Tabel 14. UIC, ICR en Jodium 24-uurs output per deelnemer

Jodium
concentratie : V
afkapwaarde
100 µg/L
+/%
PID <100
1
6 66,67

ICR:
Afkapwaarde V
100 µg/g

Jodium
24 uurs-output:
Afkapwaarde 150
µg/ 24 uur

<100 %

Waarde

+/-

3

33,33

+

186,96

2

8

88,89

+

5

55,56

+

136,11

3

9 100,00

+

7

77,78

+

90,03

4

4

44,44

+

3

33,33

+

177,93

5

9 100,00

+

5

55,56

+

131,37

6

6

66,67

-

4

44,44

+

181,09
Niet van
toepassing

7*
8

4

44,44

+

0

0,00

+

256,99

9

3

33,33

+

1

11,11

+

227,37

10

7

77,78

-

0

0,00

+

183,31

11

9 100,00

+

9 100,00

+

30,96

12

4

44,44

-

9 100,00

+

102,39

13

4

44,44

+

1

11,11

+

224,53

14

0

0,00

+

0

0,00

+

398,05

15

0

0,00

+

7

77,78

-

206,20

16

9 100,00

+

9 100,00

+

89,28

17

6

66,67

-

4

44,44

+

156,96

18

6

66,67

-

5

55,56

-

214,93

19

8

88,89

+

6

66,67

+

90,50

20

8

88,89

-

1

11,11

+

174,52

21

5

55,56

+

7

77,78

+

94,00

Totaal:
n=21

Totaal-24 uurs
output
+→n=18 <150 (rood) →
-→n= 2 8/20 (40%)
>150 (groen) →
12/20 (60%)
Totaal:

Totaal:
+→n=13
-→n=7
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7.5 Intra individuele variatie van de UIC, ICR en Jodium output per uur per
deelnemer (PID)
Tabel 15. Intra-individuele variatie van de UIC, ICR en Jodium - en creatinine output per uur per deelnemer

Intra individuele variatie*
PID

Jodium
Concentratie
(%)

Jodium Output
/ uur (%)

Creatinine output
/uur (%)

ICR (%)

1

58,19

63,98

20,78

14,75

2

47,42

33,45

34,20

15,15

3

57,59

26,07

13,82

15,70

4

52,01

25,40

12,87

23,45

5

48,14

31,09

33,58

10,69

6

76,65

32,63

33,50

73,71

8

60,65

17,00

14,64

9,29

9

43,54

23,84

28,80

14,09

10

54,65

31,01

28,66

22,22

11

63,02

31,10

19,86

19,49

12

47,78

40,81

19,07

26,45

13

42,03

64,10

22,31

41,58

14

25,78

45,84

35,25

36,34

15

25,26

28,66

18,66

19,40

16

45,76

14,17

11,75

9,65

17

46,40

29,43

31,46

7,20

18

46,84

51,35

62,17

47,44

19

75,16

25,66

20,95

6,51

20

52,20

24,89

22,17

11,38

21

73,72

20,41

30,41

13,90

Gemiddelde

52,1395

33,0445

25,75

19,39

Range

25,26-76,65

14,17-64,10

11,75-62,17

6,51-47,44

7

* NB: Er is niet gecorrigeerd voor de analytische variatie van de jodium en de creatinine
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