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implementatie nieuw advies vitamine d

Stephan Peters, Ingrid Stolwijk, Karen van Drongelen, Voedings-
centrum

In september publiceerde de Gezondheidsraad zijn nieuwe 
vitamine D-advies: Evaluatie van de voedingsnormen voor 
vitamine D. De minister van VWS heeft vervolgens het 
Voedingscentrum verzocht om, in overleg met de betrokken 
beroepsgroepen, de nieuwe richtlijnen om te zetten in een voor 
de dagelijkse praktijk bruikbaar suppletieadvies.

De vitamine D-adviezen van de Gezondheidsraad gaan uit van de 
totale behoefte van de mens aan vitamine D. Het doel van de advie-
zen is om tekorten aan vitamine D te voorkomen, niet om een reeds 
bestaand tekort te behandelen. Het grootste deel van vitamine D 
maakt het lichaam aan door zonlichtblootstelling (met name UVB-
straling). De rest van het vitamine D krijgen we binnen door voeding 
en eventueel supplementen. Vitamine D zit vooral in vette vis, met 
wat lagere gehaltes in vlees en eieren. Vitamine D wordt toegevoegd 
aan halvarine, margarine en bak- en braadproducten. Ook aan zui-
gelingenvoeding en opvolgmelk wordt vitamine D toegevoegd. 
Daarnaast zijn er (zuivel)producten voor kinderen te koop met extra 
vitamine D.

Vaststellen Voedingsnormen Vitamine D stimuleert de 
opname van calcium en fosfor uit de voeding en op die manier ver-
betert het de mineralisatie van botten. Het speelt ook een rol bij de 
groei en ontwikkeling van cellen, het functioneren van de spieren en 
het immuunsysteem. Het advies van de Gezondheidsraad is gericht 
op botgezondheid. Dat vitamine D het risico op botbreuken kan 

Vitamine d lexicon

Vitamine d3 (cholecalciferol): d3 komt voor in voedingsmiddelen 
van dierlijke oorsprong en wordt bij de mens in de huid gemaakt 
onder invloed van uv-licht.
Vitamine d2 (ergocalciferol): d2 wordt aangemaakt onder uv-stra-
ling in voedingsmiddelen zoals paddenstoelen en schimmels. de 
mens maakt deze niet zelf aan. Sommige vegetariërs of veganisten 
slikken d2 i.p.v. d3. d2 is een minder actieve vorm van d3, maar de 
hoogte van het advies is niet afhankelijk van het type vitamine d.
25(oh)d calcidiol: dit is de niet tot zeer geringe actieve vorm van vi-
tamine d die in de lever wordt geproduceerd uit d2 of d3. Het wordt 
gebruikt als indicator voor de vitamine d-status. dit, omdat de ge-
activeerde vorm van vitamine d (1,25(oH)2d) een erg korte half-
waardetijd heeft. 
1,25(oh)2d (calcitriol): wordt in de nieren en andere organen aan-
gemaakt en is de actieve vorm van vitamine d. Hoewel calcitriol de 
actieve vorm is van vitamine d, is het geen goede indicator van de 
d-status omdat het een halfwaardetijd heeft van maar enkele uren.

Tabel 1. viTamine d-SuppleTieadviezen van de gezondSHeidSraad.

leefTijdSgroep Wie viTamine d 

(mcg)

Kinderen 0 t/m 3 jaar iedereen 10

vrouwen 4 t/m 49 jaar donkere (getinte) huidskleur 

en/of niet genoeg buiten 

komen

10

50-69 jaar iedereen 10

70 jaar en ouder iedereen 20

zwangere 

vrouwen

iedereen 10

mannen 4 t/m 69 jaar donkere (getinte) huidskleur 

en/of niet genoeg buiten 

komen

10

70 jaar en ouder iedereen 20
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verkleinen is aangetoond in solide interventie-onderzoek. Op basis 
van studies zijn de voedingsnormen vastgesteld. Er lopen interven-
tieonderzoeken naar de beschermende werking van vitamine D bij 
onder andere kanker, diabetes, hart- en vaatziekten. De uitkomsten 
daarvan kunnen in de toekomst aanleiding geven voor een nieuwe 
evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D. Op dit moment 
is er echter nog onvoldoende wetenschappelijk materiaal aanwezig 
om mee te wegen in het huidige advies.
De voedingsadviezen zijn gebaseerd op basis van streefwaarden 
voor het serum 25(OH)D-gehalte (zie kader 1). De streefwaarde voor 
het serum 25(OH)D-gehalte is de waarde waarboven vrijwel de ge-
hele bevolking voldoende bescherming heeft. Voor ouderen boven 
de 70 jaar is dit 50 nmol/liter. Voor de andere groepen is dit 30 
nmol/liter.

Van Voedingsnormen naar suppletieadViezen Na het 
vaststellen van de voedingsnormen heeft de Gezondheidsraad geke-
ken of er groepen zijn met een verhoogd risico op een vitamine D-
tekort en of die baat zouden hebben bij vitamine D-suppletie. Jonge 
kinderen en ouderen worden aangeraden om een vitamine D-sup-
plement te gebruiken, omdat overtuigend is bewezen dat het hen 
beschermt tegen rachitis of botbreuken. Bovendien zijn er aanwij-
zingen dat vitamine D-tekorten het valrisico bij ouderen verhoogt. 
Voor andere groepen is het aannemelijk dat een vitamine D-supple-
ment de botdichtheid verbetert of de gezondheid ondersteunt. Hier-
bij spelen huidskleur en zonlichtblootstelling een bepalende rol. 
Ook alle vrouwen van 50 tot 70 jaar wordt een vitamine D-supple-
ment aangeraden. Voor een overzicht van de adviezen met doses zie 
tabel 1. 
Bij mensen met een lichte huidskleur (zie tabel 2) is ongeveer twee 
derde van het vitamine D afkomstig uit zonlichtblootstelling van de 
huid en een derde uit voeding en supplementen. Een lichte huid 
(type I-III zie tabel 2) maakt meer vitamine D aan dan een donkere 
huidskleur (type IV-VI). Met de vitamine D-adviezen is daarom reke-
ning gehouden met zonlichtblootstelling en huidskleur. Onvoldoen-
de zonlichtblootstelling is gedefinieerd als dagelijks minder dan 15-
30 minuten blootstelling aan hoogstaande zon (tussen 11 en 15 uur) 

met hoofd en handen ontbloot bij alledaagse activiteiten. In de zo-
mer is die tijdsspanne groter en in de winter korter. Als vuistregel 
voor hoogstaande zon kan worden genomen de periode op de dag 
dat de schaduw korter is dan je lengte. Voor mensen waar de sup-
pletieadviezen geen betrekking hebben, geldt dat ze niet per se in de 
winter extra vitamine D moeten slikken, omdat het lichaam er een 
voorraad van aanmaakt. Bij zonlichtblootstelling is het van belang 
rekening te houden met het voorkomen van verbranden van de huid 
en de risico’s op huidkanker bij veel zonlichtblootstelling. Het blijkt 
dat het smeren van zonnebrandcrème geen beletsel vormt voor vol-
doende aanmaak van vitamine D in de zomer. Vrouwen met ge-
zichts- en handenbedekkende kleding wordt te allen tijde aangera-
den een vitamine D-supplement te nemen.
Het Voedingscentrum raadt aan om de vitamine D dagelijks in de 
vorm van supplementen in te nemen. Het voordeel van het dagelijks 
innemen van een vitamine D-supplement is gewoontevorming.

BorstVoeding In tegenstelling tot eerdere adviezen worden 
moeders die borstvoeding geven niet meer specifiek aangeraden om 
extra vitamine D te slikken. Dit komt omdat borstvoeding zeer weinig 
vitamine D bevat en dat daardoor de vitamine D behoefte toch niet 
wordt verhoogd. Let op: voor vrouwen die borstvoeding geven die 
weinig buiten komen of een donkere huidskleur hebben gelden na-
tuurlijk nog wel de suppletieadviezen die in tabel 1 worden vermeld.

adViesmaterialen Het Voedingscentrum heeft een speciale 
website gemaakt waarin alle informatiematerialen en achtergronden 
worden gepresenteerd: www.voedingscentrum.nl/VitamineD. Hierin 
zijn onder andere een duidelijk stroomschema te vinden voor hulp 
bij het kiezen van een geschikt supplement en een uitgebreid achter-
grondartikel. Het Voedingscentrum beantwoordt geen vragen meer 
van consumenten via de telefoon. Professionals kunnen nog wel 
met vragen bij ons terecht. Zij kunnen contact opnemen met de Ser-
vicedesk professionals. Op maandag en donderdag kun je Joka van 
Dusseldorp bellen tussen 10.00 en 12.00 uur op 070-3068888. 
Of e-mail je vraag naar professionals@voedingscentrum.nl.

Tabel 2. KaraKTeriSering van gevoeligHeid van de Huid voor uv-STraling.

HuidType Huid/oog/Haar/Kleur uv-gevoeligHeid HuidreacTie op uv-blooTSTelling 

Type i blank, lichte huid, sproeten, blauwe ogen, blond 

of rood haar 

zeer gevoelig niet bruinend en zeer snel verbrandend 

Type ii blank, lichte huid, sproeten, blauwe of groene 

ogen, blond of rood haar 

zeer gevoelig bruint moeilijk, meestal makkelijk verbrandend 

Type iii blank met donkere huid, aziatisch met lichte 

huid 

gevoelig verbrandt met mate, bruint geleidelijk 

Type iv zuid-europees, aziatisch matig gevoelig bruint altijd, verbrandt zelden 

Type v midden-oosten, latijns-amerikaans, negroïde 

met licht gekleurde huid, indiaas 

minimaal gevoelig bruint heel gemakkelijk, verbrandt zeer zelden, 

donkere huidskleur 

Type vi negroïde met donker gekleurde huid ongevoelig verbrandt nooit, zeer donkere huidskleur
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