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vitamine d-Advies gezondheidsraad bediscussieerd
‘Een vitamine D-stoot voor alle zwangeren, kinderen en ouderen?’

Hans Kraak

De Gezonheidsraad constateert in het 
advies Naar een toereikende inname 
van Vitamine D dat in alle lagen van 
de bevolking tekorten aan vitamine D 
voorkomen. De suppletie-adviezen zouden 
wat de raad betreft omhoog kunnen en 
voor een betere inname is uitbreiding van 
de voorlichting geadviseerd (zie kader). 
Eind november discussieerden ruim 
honderd diëtisten en voedingskundigen 
over de praktische consequenties van 
het advies van de Gezondheidsraad. Dat 
gebeurde tijdens het symposium D-day 
dat het Voorlichtingsbureau Margarine, 
Vetten en Oliën en het Vitamine Informatie 
Bureau hielden in het Corpus Congress 
Centre in Oegstgeest.

In de praktijk blijken er bij voedingskundigen, 
medici en diëtisten nog tal van vragen over 
de aanpak rond de vitamine D-inname te 
zijn. Zo merkte een consultatiebureau-arts 
op, die werkzaam is in de Utrechtse wijk 
Kanaleneiland, dat het in de praktijk heel las-
tig is om allochtonen zich aan het vitamine 
D-suppletieadvies te laten houden. Dat geldt 
zowel voor jonge kinderen (via hun ouders) 
als zwangere vrouwen. ‘Mensen vergeten het, 
doen het niet of hebben er geen tijd voor’, 
zei ze. En ze pleitte er daarom voor, zoals 
dat nu in Marokko gebeurt, iedere zwangere 
vrouw en het kind (vlak na de geboorte) een 
eenmalige hoge dosis vitamine D te geven. 
Dit zou volgens haar minder doel mis-
sen dan voorlichting die niet aankomt. De 
discussieleider van het symposium Gertjan 
Schaafsma, die tevens voorzitter was van 

de commissie van de Gezondheidsraad die 
het vitamine D-advies opstelde, vond het 
een aardige suggestie. ‘Vlak na de Tweede 
Wereldoorlog heerste er veel rachitis in Rot-
terdam’, memoreerde hij. ‘Door de bevolking 
vitamine D toe te dienen is dat vrij snel 
verdwenen. Het ging om een eenmalige hoge 
dosering waarmee de veilige bovengrens niet 
eenvoudig te overschrijden is.’ 
Vitamine D-onderzoeker Paul Lips, hoog-
leraar Endocrinologie van het VU medisch 
centrum in Amsterdam, die ook sprak op 
het symposium, gaf aan te twijfelen over 
de effectiviteit van een grote dosis vitamine 
D in een keer. Zo blijkt uit onderzoek dat 
vitamine D dan mogelijk opgeslagen wordt 
in het lichaam (o.a. vetweefsel) en niet meer 
gebruikt wordt als het lichaam daar behoefte 
aan heeft. Lips stelt dat suppletie per dag of 

per week het meest effectief is. 
Ook een aanwezige diabetes-verpleegkundige 
bracht naar voren dat ook voor ouderen de 
motivatie vaak ontbreekt om extra vitamine 
D in te nemen. ‘Mensen doen vaak niet meer 
wat de arts zegt en er is geen algemeen 
besef over de noodzaak ervan. Wat kunnen 
we eraan doen?’ Op de vraag hoe het komt 
dat het niet is gelukt na jarenlange voor-
lichtingscampagnes de adequate inname 
van vitamine D op peil te brengen, bleef het 
antwoord vooralsnog uit.

Verrijking  Niet alleen de inname van 
supplementen is een manier om meer vitami-
ne D binnen te krijgen. Ook kan de voeding 
worden uitgebreid met vitamine D-rijke 
producten zoals vette vis of met vitamine 
D-verrijkte producten zoals margarine. Uit 
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onderzoek van TNO (zie ook bladzijde 17 van 
dit nummer) blijkt dat jongens en meisjes 
van 2 tot 3 jaar die altijd hun brood smeren 
de huidige aanbeveling van de gezondheids-
raad van 5 microgram per dag halen. Het 
smeergedrag blijkt een gunstige invloed te 
hebben op de inname. In het nieuwe advies 
van de Gezondheidsraad is de suppletie-aan-
beveling echter verhoogd tot 10 microgram, 
met name voor kinderen met een donkere 
huidskleur.
Vitamine D-verrijkte voedingsmiddelen zijn 
echter nog nauwelijks beschikbaar. En als dat 
wel het geval is, verwacht de Gezondheids-
raad dat ze nog niet zullen voorzien in de 
extra behoefte. Als mogelijk nieuwe, verrijkte 
producten wordt gedacht aan melk, melkver-
vangers of olie. ‘Sinds 2006 mogen produc-
ten met vitamine D verrijkt worden, maar er 

is nog geen fabrikant in dat gat gesprongen’, 
zegt Claudia Oomen van het Voorlichtings-
bureau Margarine, Vetten en Oliën. ‘Er zou 
goed onderzocht moeten worden of verrij-
king van een basisvoedingsmiddel als melk 
of olie met vitamine D de oplossing is om 
het tekort tegen te gaan. Drinken kinderen 
die geen margarine smeren wel melk? In de 
groep allochtonen komt het vaak voor dat 
beide producten niet geconsumeerd worden. 
En hoe groot is het risico op overconsumptie 
van vitamine D in delen van de populatie als 
producten als melk en olie gevitamineerd 
worden? Wij zouden er eerder voor pleiten 
om het belang van margarine voor de inname 
van vitamine D meer bekendheid te geven en 
de mogelijkheden voor de verrijking in mar-
garine te vergroten, door hogere doseringen 
toe te staan, zeker als het nieuwe verhoogde 
suppletie-advies wordt overgenomen. De ver-
hoging van de aanbevelingen voor vitamine 
D bieden kansen voor een product als een 
seniorenmargarine met extra vitamine D. Ho-

TAbel 1: HeT opTreden vAn viTAmine d-TekorT in een AAnTAl nederlAndse bevolkingsgroepen.   

*   De percentages zijn afgerond op eenheden van 5, omdat in de verschillende onderzoeken verschillende afkappunten 
zijn gehanteerd.

Alleen Tussen April 

en okTober bereiken 

de juisTe sTrAlen 

de AArde die voor 

viTAmine d-AAnmAAk 

in HeT licHAAm 

kunnen zorgen. in 

de winTermAAnden 

moeT viTAmine d viA 

de voeding worden 

ingenomen.

bevolkingsgroep criTerium voor 

viTAmine d-

TekorT: serum 

cAlcidiol

percenTAge  

jAAr rond*

percenTAge  

zomer

percenTAge  

winTer

pAsgeborenen meT een 

licHTe Huidskleur

< 30 nmol/l 15   

pAsgeborenen meT een 

donkere Huidskleur

< 30 nmol/l 65   

kinderen meT een licHTe 

Huidskleur

< 30 nmol/l 5 0  

kinderen meT een donkere 

Huidskleur

< 30 nmol/l 15-30  40

kinderen meT een mAcrobio-

TiscHe voeding

< 30 nmol/l  10 80

zelfsTAndig wonende 

ouderen

< 50 nmol/l 50 35 50

bewoners vAn verpleegHui-

zen

< 50 nmol/l 0-85   

Suppletie-adviezen

10 microgram vitamine d per dag* 
– kinderen tot 4 jaar
– personen met een donkere huidskleur
– personen die onvoldoende buitenkomen
– vrouwen die een sluier dragen
– vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding 

geven
– vrouwen vanaf 50 jaar
– mannen vanaf 70 jaar

20 microgram vitamine d per dag*
– personen met osteoporose of die in een 

verpleeghuis wonen
– vrouwen vanaf 50 jaar 

• met een donkere huidskleur 
• die onvoldoende buitenkomen 
• die een sluier dragen

– mannen vanaf 70 jaar 
• met een donkere huidskleur 
• die onvoldoende buitenkomen

*In combinatie met voldoende calciuminname
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pelijk kan hiermee een deel van de tekorten 
worden opgelost.’
Tijdens de discussie vroeg Liesbeth Smith 
van het Visbureau zich af waarom de Ge-
zondheidsraad niet heeft geadviseerd om 
meer vette vis in te nemen. Volgens Gertjan 
Schaafsma is het echter niet de taak van de 
Vitamine D-commissie om uitspraken te 
doen over de algemene voedingsnormen. 
‘Daar is een andere commissie voor’, zegt 
hij. ‘Het kan natuurlijk geen kwaad om vaker 
vette vis te eten, drie of zelfs vier keer per 
week, maar je kunt je afvragen of de Neder-
lander daar aan wil. Vooralsnog zit vis in de 
lift, en dat is niet verkeerd.’ 

Diabetes  Vitamine D-Onderzoeker Paul 
Lips lichtte tijdens zijn voordracht nog de 
veranderende inzichten in de effecten van 
vitamine D toe. De sterkste bewijzen voor 
een voldoende inname van vitamine D en 

calcium komen op het conto van minder frac-
turen. ‘Er zijn ook steeds meer aanwijzingen 
dat vitamine D effect heeft op het voorkomen 
van auto-immuunziekten, een rol speelt bij 
anti-inflammatie en proliferatie bij inwendige 
vormen van kanker tegengaat,’ zegt hij. ‘Vi-
tamine D-suppletie is mogelijk gunstig voor 
insulinegevoeligheid en op jonge leeftijd kan 
het mogelijk type 1-diabetes voorkomen. In 

de Verenigde Staten liggen de aanbevelingen 
al hoger dan in Nederland, maar we moeten 
er wel voor waken dat we de veilige boven-
grens niet overschrijden, want de keerzijde is 
dat door een te hoge inname meer nierste-
nen of aderverkalking kunnen ontstaan bij 
personen die er gevoelig voor zijn.’

Naar een toereikende inname van Vitamine D

in het eind september verschenen advies van de gezondheidsraad naar een toereikende inname van vitamine d con-
stateert de raad dat onder alle lagen van de bevolking een vitamine d-tekort voorkomt, zie tabel 1. om de vitamine d-
voorziening te verbeteren zou volgens de raad de voorlichting erover uitgebreid moeten worden en zou de boodschap, 
die verschillende instanties geven, consistenter moeten zijn. Alleen de voorlichting over het gebruik van supplementen 
voor kinderen tot vier jaar laat niet te wensen over. ook zou er volgens de raad voor een betere vitamine d-aanmaak 
meer nadruk moeten komen liggen op buiten zijn, elke dag minstens een kwartier. zij het dat de aanmaak van vita-
mine d in de huid onder invloed van zonlicht alleen tussen april en met oktober plaatsvindt, daarbuiten moet vitamine 
d met de voeding worden opgenomen.
in haar advies geeft de commissie van de gezondheidsraad nieuwe suppletie-adviezen (aanbevelingen bovenop de 
vitamine d-gehaltes die met de normale voeding worden ingenomen), zie tabel 2. ze zijn gebaseerd op nieuwe we-
tenschappelijke inzichten. zo is er overtuigend bewijs dat 10 tot 20 microgram vitamine d per dag in combinatie met 
voldoende calcium het risico op het breken van een bot met 13 procent verlaagt. Aannemelijk is het bewijs dat het de 
afname van botdichtheid vermindert en het risico op vallen met 15 procent vermindert. de sterkste effecten wer-
den gevonden bij ouderen die niet zelfstandig wonen. ook is er aannemelijk bewijs dat een hoog calcidiolgehalte (de 
indicator voor de vitamine d-status) samenhangt met een lager risico op inwendige vormen van kanker en een lagere 
bloeddruk. de in te nemen hoeveelheden zouden daarbij dan wel in de buurt van de veilige bovengrens kunnen komen. 
volgens de raad is er onvoldoende bewijs om de veilige bovengrens van vitamine d-inname te verhogen. de grens die 
door de europese voedsel en veiligheids Autoriteit wordt gehanteerd, wordt dan ook gevolgd. 
ook vindt de commissie dat de samenstelling van de nog schaars aanwezige verrijkte voedingsmiddelen geregistreerd 
moeten worden. de commissie vindt het wenselijk dat op europees niveau de huidige toevoeging van vitamine d aan 
margarine, halvarine en bak- en braadproducten wordt gehandhaafd. ook zou ervoor gezorgd moeten worden dat vita-
mine d alleen aan melk, melkvervangers en olie mag worden toegevoegd en niet zoals nu aan elk willekeurig product, 
opdat veilige bovengrenzen niet worden overschreden. 
voor het volledige advies: www.gr.nl.

viTAmine d-verrijkTe 

melk, een gewoon 

gezicHT in de 

supermArkTen vAn 

de verenigde sTATen. 
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