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   hebben in Ne-
derland een risico op een lage

vitamine D-status, want de zon heeft
in de wintermaanden een te lage
stand voor voldoende vorming van
vitamine D in de huid. Daarnaast eet
vrijwel niemand elke dag vette vis,
zoals haring, makreel en zalm.
Ouderen lopen daarbij nog extra risi-
co om een vitamine D-deficiëntie te
ontwikkelen: ze zijn slechter ter been
en komen daardoor minder vaak bui-
ten, de dikte van de huid neemt af, er
is minder activering van vitamine D
in lever en nieren, en mogelijk wordt
vitamine D uit de voeding ook slech-
ter opgenomen.

Wanneer de vitamine D-status daalt,

neemt de opname van calcium uit de
darm af. Dit wordt gecompenseerd
door de afgifte van parathyroïdhor-
moon (PTH), dat de botafbraak sti-
muleert, zodat calcium vrij komt uit
het botmineraal. Calciumarme voe-
ding, bijvoorbeeld door gebruik van
weinig zuivelproducten, versterkt dit
ongunstige effect van een vitamine D-
tekort. Langdurig vitamine D-tekort
stimuleert de botafbraak met als
gevolg een steeds lagere botmassa,
hetgeen kan bijdragen aan het ont-
staan van heup- en andere fracturen.
Over het antwoord op de vraag of
suppletie van vitamine D zinvol is bij
alle mensen boven de 50 jaar bestond
tot 2002 in Nederland nog geen over-
eenstemming (1, 2).

De afgelopen drie jaar zijn diverse
studies verschenen over de vermin-
derde kans op fracturen bij een vita-
mine D-suppletie van 17,5 tot 25 µg.
Door de suppletie werd een serum-
spiegel 25-hydroxyvitamine D
(25OH-vitamine D) bereikt tussen de
70 en 100 nmol/l. Een Franse geran-
domiseerde en gecontroleerde studie
bij oudere ambulante vrouwen toont
aan dat suppletie met vitamine D in
combinatie met calcium botverlies
van de heup en het risico op heup-
fracturen vermindert (3). Een
Amerikaanse prospectieve studie laat
zien dat de inname van meer dan
12,5 µg vitamine D bij postmenopau-

sale vrouwen het risico op botfractu-
ren met 37 procent kan verlagen (4).
Ook een hoge dosis vitamine D, eens
per vier maanden toegediend, redu-
ceert de incidentie van fracturen bij
ouderen (5).

Een tekort aan vitamine D kan ook
gepaard gaan met spierzwakte, waar-
mee de kans op vallen - en dus frac-
turen - toeneemt. Moeite met traplo-
pen, een zwaar gevoel in de benen en
het moeizaam uit een stoel omhoog
komen, kunnen door een vitamine D-
tekort worden veroorzaakt (6).
Volgens een recent gepubliceerde
meta-analyse leidt suppletie van vita-
mine D tot een vermindering van het

risico op een val met 22 procent (7).
Vitamine D is echter niet alleen van

belang voor de botkwaliteit en de
spierkracht. Het is ook betrokken bij
de afgifte van insuline, het ontstaan
van auto-immuunziekten als multiple
sclerose en diabetes mellitus type 1.
Epidemiologische gegevens tonen een
verband tussen een lage vitamine D-
status en een toegenomen risico op
tuberculose, reumatoïde artritis, mul-
tiple sclerose, ontstekingsziekten van
de darm (ziekte van Crohn, colitis
ulcerosa), hypertensie en specifieke
vormen van kanker. Kortom, redenen
te over om goed te letten op een ade-
quate vitamine D-status.

Aanbevelingen    De Gezondheids-
raad achtte het in 2000 aannemelijk
dat vitamine D-inname, vooral in
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doseringen hoger dan 10 µg per dag,
effectief is om een verlaging van de
fractuurincidentie te bereiken. De
tabel toont de aanbevolen dagelijkse
hoeveelheden bij volwassenen, waar-
bij in de blootstelling aan zonlicht
onderscheid wordt gemaakt tussen
normaal en geen. Onder normaal
wordt verstaan een verblijf in de bui-
tenlucht van 15 minuten per dag met
onbedekte handen en een onbedekt

gezicht. Dit komt in de zomer over-
een met een orale dosis vitamine D
van 2,5-5 µg per dag (1). De
Gezondheidsraad baseerde dit advies
op de relaties met de 25OH-vitamine
D-spiegel, de botdichtheid en het
fractuurrisico, hoewel zij de discre-
pantie in de uitkomsten van de
onderzoeken onderschrijft. Dezelfde
discrepantie was in 2002 voor de
Werkgroep Tweede Herziening
Richtlijn Osteoporose aanleiding om
te concluderen dat er nog onvoldoen-

de aanwijzingen waren dat vitamine
D-suppletie zinvol zou zijn bij pre-
ventie en behandeling van osteoporo-
tische fracturen onder de algemene
(Nederlandse) bevolking. In deze
richtlijn wordt suppletie van vitamine
D alleen aanbevolen voor personen
die niet in de buitenlucht komen (2).

Vitamine D-tekort    De afkap-
grens voor vitamine D-deficiëntie
(zoals vastgesteld aan de hand van de
25OH-vitamine D-concentratie in het
serum) heeft in Nederland van ouds-
her gelegen op 25 of 30 nmol/l.
Recent wordt een drempelwaarde van
50 nmol/l aangeraden (8). In de
Verenigde Staten, Canada en
Frankrijk ligt de drempelwaarde
momenteel tussen de 75 en 80
nmol/l, omdat onder deze spiegel de
serum-PTH-concentratie omhoog
gaat (9). Tot een serumconcentratie
van 200 nmol/l 25OH-vitamine D
en/of suppletie van 250 µg per dag
vitamine D3 zijn geen toxicologische
bijwerkingen gevonden.

De vitamine D- en de PTH-spiegels
van een gezonde groep van 100 vrou-
wen uit Eelde, 55-70 jaar oud, zijn
een jaar lang gevolgd. In de zomer
hadden de vrouwen gemiddeld 76
nmol/l 25OH-vitamine D, waarbij
14% van de vrouwen een spiegel had
die lager lag dan 50 nmol/l. In de
winter was het gemiddelde 25OH-
vitamine D-niveau significant afgeno-
men tot 56 nmol/l en had 54% een
score onder de 50 nmol/l (afbeelding

1) (10). De gemiddelde zomerwaarde
PTH van 5,4 pmol/l nam in de winter
licht toe tot 5,9 pmol/l, waarbij 4%
meer vrouwen de drempelwaarde van
6,5 pmol/l overschreden.

In de Longitudinal Aging Study
Amsterdam (LASA) werd van zelf-
standige ouderen boven de 65 jaar de
25OH-vitamine D-spiegels bepaald.
Bij 82% was de spiegel lager dan 75
nmol/l; rond 50% van de ouderen
had waarden lager dan 50 nmol/l en
11% van hen kwam niet boven de 25
nmol/l (11).

In Amersfoort werd bij een zeer
hoog percentage van 82% van de 51
gesluierde niet-westerse allochtonen,
14-63 jaar oud, een spiegel gevonden
die zelfs lager was dan 20 nmol/l. De
helft van deze vrouwen klaagde over
spierpijn en vermoeidheid (12).
Risicofactoren zijn in deze laatste
groep, naast leeftijd, de bedekkende
kleding, een donkere huid en de nei-
ging in de schaduw te blijven.

Fractuurpoliklinieken    Naar aan-
leiding van de tweede herziene richt-
lijn Osteoporose is in juli 2003 in het
Universitair Medisch Centrum
Groningen de eerste Fractuur- en
Osteoporose-polikliniek in Nederland
opgericht, met als doel osteoporose
op te sporen en te behandelen bij
patiënten van 50 jaar en ouder met
een fractuur ten gevolge van een laag-
energetisch ongeval. Een laag-energe-
tisch trauma komt overeen met een
val uit staande positie of van minder
dan een meter hoog. Reeds bij de
analyse van de eerste 100 aangemelde
patiënten op deze fractuurpoli bleek
de effectiviteit van deze aanpak voor
het opsporen van osteoporose: 67%
van hen had een manifeste osteopo-
rose. Dit percentage is beduidend
hoger dan op grond van leeftijd en
sekse mocht worden verwacht (13).
Van deze patiënten met een fractuur
en een lage botmassa werd eveneens
de 25OH-vitamine D-spiegel geme-
ten: 69% had een spiegel onder de 50
nmol/l. Voor de 75-plussers onder
hen was dit percentage zelfs 86%.

Blootstelling aan zonlicht

Leeftijd (jaar) Normaal Geen

19 - 50 2,5 5

51 - 60 5 10

61 - 70 7,5 10

71 en ouder 12,5 15

Tabel: Aanbevolen

dagelijkse hoeveel-

heid vitamine D (in

µg) volgens het

advies van de

Gezondheidsraad

2000 (1).

Afbeelding 1: De sei-

zoensinvloed op de

gemiddelde vitamine

D- en PTH-spiegels

van 100 gezonde

vrouwen, 55-70 jaar

oud.

Vitamine D niet alleen van belang
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Gelijktijdig met de behandeling van
hun trauma krijgen alle patiënten met
een fractuur het advies om op de
inname van zuivelproducten en vita-
mine D te letten. De patiënten met
manifeste osteoporose krijgen vitami-
ne D en calcium voorgeschreven als
onderdeel van hun behandeling. Vele
ziekenhuizen in Nederland hebben
intussen het initiatief van Groningen
gevolgd.

Conclusie    Een groot aantal perso-
nen in Nederland heeft een te lage
vitamine D-status, zeker nu de wense-
lijke drempelwaarde op 50 nmol/l
25OH-vitamine D is gesteld. Een ver-
hoging van deze grens naar 75
nmol/l, zoals in andere landen, ver-
dient ook in Nederland serieuze over-
weging, omdat onder deze grens de
PTH-concentratie stijgt en daarmee
de botafbraak wordt bevorderd.
Gezien de vele botbreuken en het
veelvuldig voorkomen van spierzwak-
te met een verhoogde kans op vallen
bij de oudere mens, is het een goede
zaak te zorgen voor een adequate
vitamine D-status. Suppletie van 20
µg vitamine D per dag verlaagt signi-
ficant het risico op fracturen en is
geassocieerd met een betere spier-
functie, zoals traplopen en uit de stoel
omhoogkomen. Een dagelijkse inna-
me van 15 µg (600 IU) vitamine D3
is nodig om in de winter een waarde
hoger dan 50 nmol/l 25OH-vitamine
D te bereiken. Suppletie is dus nodig
en niet alleen voor de kwetsbare,
weinig mobiele oudere persoon 
die niet veel buiten komt.
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Suppletie verlaagt
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ren en is geasso-

cieerd met betere
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