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HET IS EEN VAN DE WEINIGE
VITAMINES DIE VEEL MENSEN
MOETEN BIJSLIKKEN: VITAMINE D.
WANT NOGAL WAT NEDERLANDERS
HEBBEN EEN TEKORT AAN DEZE
BELANGRIJKE STOF, DIE NIET ALLEEN
NOODZAKELIJK IS VOOR STERKE
BOTTEN, MAAR MOGELIJK OOK VOOR
DE AFWEER EN SPIERKRACHT.

vitamine D. Ook met vlees en eieren
krijg je wat vitamine D binnen. Aan
halvarine, margarine en vloeibare
bak- en braadproducten wordt het
toegevoegd. In deze (dierlijke) voedingsmiddelen zit vitamine D3. Daarnaast is er ook vitamine D2 of ergocalciferol, uit plantaardige voeding of
schimmels; die is minder effectief om
de bloedwaarde te verhogen dan vitamine D3.
Wanneer je vitamine D3 en D2 via de
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voeding binnenkrijgt, wordt het snel
opgenomen in de dunne darm. D3 of
cholecalciferol wordt vervolgens in de
lever en nieren omgezet in de actieve
vorm calcitriol, terwijl vitamine D2 in

F

de lever wordt omgezet in vitamine D3.
ebruari, de zon staat laag.

Daarna wordt vitamine D in het vet-

En dat was de voorgaan-

weefsel opgeslagen, of het gaat naar

de maanden al niet anders.

de spier of andere weefsels.

In deze periode van het jaar

De inname uit de voeding ligt op

blijken veel Nederlanders een lage

gemiddeld 3 microgram per dag. Dit is

vitamine D-spiegel te hebben in hun

niet toereikend om een optimale vita-

lichaam. De uv-straling van de zon is

mine D-status te bereiken. Dat maakt

namelijk de voornaamste bron voor

dat de meeste mensen het voor hun

de aanmaak van vitamine D in het

vitamine D-voorraad van de zon moe-

lichaam. In de periode van novem-

ten hebben. In de maanden maart tot

ber tot maart is de zonkracht echter

en met oktober is de zonkracht vol-

te gering voor die lichaamseigen pro-

doende om het zogeheten 7-dehy-

ductie. Je teert dan vooral op de voor-

drocholesterol in de huid om te zetten

raad die je in de andere maanden

in previtamine D3, onder invloed van

hebt aangelegd.

uv-B. Een geheugensteuntje om te

Maar is een tekort aan vitamine D

checken of de zon voldoende kracht

erg? De meeste mensen zullen er niets

heeft, is dat de aanmaak voornamelijk

van merken. En vroeger werd gedacht

plaatsvindt als je schaduw korter is

dat een lage vitamine D-status alleen

dan je lichaamslengte. Omdat we vita-

schadelijk is voor de botten. De laatste

mine D zelf kunnen aanmaken, is het

jaren wordt echter steeds duidelijker

trouwens geen echte vitamine maar

dat vitamine D een centrale rol speelt

een prohormoon.

in veel meer lichaamsfuncties. Niet
alleen voor de botgezondheid, maar

Blote armen

ook voor de afweer en spierkracht. Er

Maar ook de aanmaak van vitamine D

is zelfs een relatie gevonden tussen

in de huid is vaak niet voldoende: we

een hogere vitamine D-status en een

zijn tegenwoordig minder buiten, bang

lager risico op hart- en vaatziekten,

gemaakt voor (te)veel zon. Bovendien

kanker, diabetes type 2 en dementie.

leven we op een breedtegraad waarbij

Het is nog niet duidelijk of extra vita-

er alleen ’s zomers voldoende zon-

mine D deze aandoeningen ook kan

kracht is om vitamine D in de huid

voorkomen, maar dat de ‘zonvitamine’

aan te maken. Voor mensen met een

belangrijk is, staat wel vast. En dat

donkere huidskleur is het op deze

geldt ook voor fietsers die hun voeding

breedtegraad extra lastig: melanine

willen optimaliseren.

in de huid vormt een natuurlijke
bescherming tegen zonnebrand, maar

Vette vis

remt de aanmaaksnelheid van pre-

Vitamine D kan je voor een deel uit je

vitamine D3. Bij hen kan de vitamine

voeding halen (zie de tabel). Net als

D-synthese veel lager zijn dan bij

vitamine A en E is het in vet oplosbaar.

mensen met een lichte huidskleur.

Vooral vette vis bevat van nature veel

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
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vitamine D is 10 microgram (dit zou
genoeg zijn voor een status van 50
nanomol/l). Gemiddeld krijgen Nederlanders over het hele jaar 7 microgram
vitamine D per dag door blootstelling
aan de zon; bij mensen met een donkere huid is dit lager. Het zonadvies is om
dagelijks rond lunchtijd in de zomermaanden een kwartier met de armen
bloot te gaan. Je moet dan geen zonnebrandcrème smeren, omdat die de
uv-B-straling tegenhoudt. Een milde
blootstelling en een geleidelijke gewenning aan de zon voorkomt zonnebrand
en verlaagt het risico op huidkanker.
Bij een langere blootstelling aan de zon
wordt wél geadviseerd om zonnebrandcrème te gebruiken in verband
Vette vis zoals haring bevat veel
vitamine D.

Er is een relatie tussen een hogere
vitamine D-status en een lager risico op
hart- en vaatziekten, kanker en dementie

Backx (Wageningen UR en Universiteit
Maastricht) weten. Zij onderzocht bij
128 Nederlandse topsporters wat hun
vitamine D-status is en hoe die het
beste is te optimaliseren. “Het best
omschreven effect van vitamine D is
dat het de botmassa of botgezondheid

met het risico op huidkanker. Daar-

Vitamine D stimuleert de opname van

kan verbeteren”, zegt Backx. “Dat geldt

naast wordt er na een half uur weinig

calcium en fosfor in de darm. De

vooral voor mensen met een vitamine

extra vitamine D aangemaakt. Overi-

absorptie van calcium vindt echter

D-tekort: als je bij hen de vitamine

gens lijkt het risico op huidkanker te

plaats via twee processen: één proces

D-inname verhoogt – vooral in combi-

worden beperkt door een voldoende

is afhankelijk van voldoende vitamine

natie met een goede calciuminname –,

hoge vitamine D-status in het bloed.

D, het andere niet. Bij een hoge inname

dan gaat de botdichtheid ook omhoog.”

van calcium is minder vitamine D

Te veel of te weinig

nodig, doordat er dan meer wordt

Spierkracht

Een teveel aan vitamine D kan niet

opgenomen via het proces dat zonder

Daarnaast wordt steeds meer onder-

ontstaan door veel zonlicht, omdat het

vitamine D kan.

previtamine D3 dan niet wordt omge-
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zoek gedaan naar de invloed van vitamine D op de spier. “Er zijn aanwijzin-

zet in de actieve vorm. Wel kan een

Risico op tekort

gen dat bij ouderen met een vitamine

hoge vitamine D-inname uit voedings-

Doordat een normale voeding bij lange

D-tekort de maximale spierkracht kan

supplementen tot vergiftigingsver-

na niet toereikend is voor je vitamine

verbeteren als ze extra vitamine D

schijnselen leiden die gerelateerd zijn

D-voorziening én we in Nederland niet

innemen”, weet Backx. En uit een zoge-

aan een hoog calciumgehalte in het

het jaar rond een krachtige zon heb-

heten meta-analyse van zes verschil-

bloed. Naast vermoeidheid, een gebrek

ben, loop je als Nederlander al snel het

lende onderzoeken door de onderzoe-

aan eetlust en zwakte kan dit nier-

risico op een vitamine D-tekort. Vita-

ker Tomlinson blijkt dat vitamine

stenen veroorzaken en afzetting van

mine D is dan ook een van de weinige

D-suppletie zorgt voor verhoogde

calcium in de zachte weefsels. Dit ont-

vitamines die het Voedingscentrum

spierkracht bij gezonde jonge mensen.

staat echter pas bij een heel hoge

adviseert bij te slikken als supplement

Verder zijn er gunstige effecten gevon-

inname, van boven de 250 microgram

aan grote groepen mensen (zie kader).

den op sprint- en sprongcapaciteit.

per dag.

De gemiddelde Fiets-lezer – man,

Maar er zijn ook onderzoeken die geen

Een vitamine D-gebrek leidt bij kinde-

blank, ca. 40 jaar – hoort niet tot die

effect laten zien.

ren tot rachitis of Engelse ziekte en bij

risicogroepen. Dan hoef je geen supple-

volwassenen tot osteomalacie. De bot-

ment te nemen, zal je denken. Toch is

ten zijn dan zwak en pijnlijk. Het kan bij

dat maar zeer de vraag. En het ant-

ouderen ook leiden tot verlies van bot-

woord op die vraag hangt samen met

massa en osteoporose, maar ook spier-

een andere, namelijk: welke vitamine

zwakte en spierkrampen.

D-status is optimaal?

Vitamine D is dus belangrijk voor ster-

Om die vraag te beantwoorden, moet

ke botten. Maar voor een goede botop-

je eerst kijken naar de effecten van

bouw heb je daarnaast calcium nodig.

vitamine D, laat onderzoeker Evelien
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Tip
Neem je vitamine D3-pilletje bij
de maaltijd. De vetoplosbare
vitamine wordt dan beter opgenomen.

Grenswaarden vitamine D
“Daarnaast kan vitamine D helpen om

50 nmol/l. (De streefwaarde bij Ajax is

Internationaal gehanteerde grenswaarden

het afweersysteem goed te laten func-

75-125 nmol/l.) En in een grote Neder-

voor 25OH vitamine D in het bloed

tioneren, maar dat zijn allemaal

landse studie uit 2009-2010 onder

Ernstig deficiënt

<30 nmol/l

beginnende studies. Er zijn geen heel

2102 personen van 18-70 jaar bleek

Deficiënt

<50 nmol/l

sterke studies die dat effect al aanto-

dat de gemiddelde vitamine-D-con-

Inadequaat

<75 nmol/l

nen”, zegt Backx. Zo vond onderzoeker

centratie in de winter op 54 nmol/l lag

Optimaal

>75 nmol/l

He een verband tussen een lage vita-

bij vrouwen en 46 nmol/l bij mannen.

Overdosering?

mine D-status en een hoger risico op

Bovendien had dan 16 procent van de

Bron: Presentatie Peter Res (op basis van
Lee et al., 2008 en Close & Fraser, 2012).

>130 nmol/l

infecties van de bovenste luchtweg-

mannen en 14 procent van de vrou-

infecties bij duursporters. Dit toont

wen een waarde onder de 30 nmol/l.

aan dat vitamine D belangrijk is voor

Vitamine D-supplementen nemen

Wat zegt de Gezondheidsraad?

het immuunsysteem.

heeft dus zin als je een lage of niet-

De bloedwaarde die de Gezondheidsraad ziet als grens

optimale status hebt (die kan je laten

voor een tekort is 30 nmol calcidiol per liter. Een supple-

Optimale status

meten). Zit je al boven de 75, dan ver-

tieadvies geldt voor kinderen onder de 4 jaar, mensen met

De vitamine D-status (of voorraad)

wacht Backx dat vitamine D slikken

een donker getinte huidskleur, mensen die niet genoeg

wordt bepaald door het analyseren

geen extra effect zal hebben.

buiten komen, zwangere vrouwen, vrouwen boven de 50

van het niveau calcidiol (25(OH)D) in

en mannen boven de 70. Het standaardadvies in Neder-

het bloed. Welke status betekent nu

Minder blessures

land is 10 microgram vitamine D per dag. Voor mensen

precies een tekort? De Nederlandse

Maar ga je er ook beter door fietsen

boven de 70 geldt 20 microgram.

Gezondheidsraad zit internationaal

als je van een slechte naar een goede

In omringende landen worden hogere ondergrenzen

gezien aan de lage kant met een grens

vitamine D-status gaat? Op basis van

gehanteerd voor een goede vitamine D-status en is het

van 30 nanomol per liter (nmol/l)

het huidige onderzoek is dat niet te

advies voor vitamine D-suppletie hoger. De Gezondheids-

bloed. In Nederland pleit onder ande-

zeggen, aldus Backx. “Er is bij mij geen

raad, die zich hier in 2012 over heeft gebogen, baseert de

ren de arts Jos Wielders al jaren voor

onderzoek onder fietsers bekend. Met

suppletie-adviezen echter met name op het verband met

hogere streefwaarden. Niet alleen

name de verticale sprongkracht en de

rachitis en botbreuken, omdat voor andere aandoeningen

vanwege het verband met spierfunctie

maximale sprintsnelheid nemen toe.

volgens de Raad onvoldoende bewijs is. Men verwacht

en het functioneren van het afweer-

Het heeft dus vooral invloed op de

echter wel dat nieuw onderzoek mogelijk tot nieuwe sup-

systeem, maar ook vanwege de asso-

maximale spierkracht, en niet zozeer

pletie-adviezen gaat leiden.

ciatie van een lage status met een ver-

op het duurvermogen.”

Vitamine D3 of D2

hoogd risico op auto-immuunziekten

“Wel zijn er studies die aantonen dat

en bijvoorbeeld prostaat-, darm- en

topwielrenners een lagere botdicht-

De meeste supplementen bevatten vitamine D3 of chole-

borstkanker.

heid hebben, en ook bij recreatieve

calciferol. Er zijn ook supplementen met het minder actie-

Backx: “De meeste wetenschappers

fietsers lijkt die minder te zijn dan

ve ergocalciferol. De hoeveelheid vitamine D kan worden

zijn ervan overtuigd dat 50 nmol/l

bij andere sporters. Want als je op

uitgedrukt als microgram ergocalciferol (vitamine D2) of

nodig is voor een goede botgezondheid.

de fiets zit, draag je niet je eigen

microgram cholecalciferol (vitamine D3). Regelmatig

En voor spiermassa of spierfunctie zou

lichaamsgewicht. Het fietsen geeft dus

wordt ook de hoeveelheid internationale eenheden (afge-

75 nmol/l een goede vitamine D-status

weinig stimulans aan je botten om

kort IE of IU) vermeld, waarbij 40 IE overeenkomt met

zijn.” Daarnaast zijn er wetenschap-

sterker te worden, zoals hardlopen wel

1 microgram (afgekort mcg of Zg).

pers die zeggen dat 125 nmol/l nodig

doet.” Dat is volgens Backx een reden

is. “Daar sta ik niet echt achter, omdat

voor fietsers om hun vitamine D-

Tabel: Hoeveel zit er in?

per 100 g/

er heel weinig bewijs voor is”, zegt

waarden in de gaten te houden. Met

Product

per portie

Backx. “Toch kan het zijn dat we over

een hogere botdichtheid heb je minder

Toostje gerookte makreel

8,0

0,8

tien jaar zeggen: die 75 was nog steeds

kans op blessures, zoals stressfractu-

Moot zalm, rauw

9,2

12,4

te laag. Maar op dit moment lijkt 75

ren.

1 gekookt ei

1,6

0,8

Halvarine voor 1 snee brood

7,5

0,4
0,1

nmol/l een goede streefwaarde.”

Vitamine D (Zg)

Daarmee komen we terug op de vraag

Beste dosering

Boter voor 1 snee brood

1,2

of je als gemiddelde Fiets-lezer van 40

Voor een optimale sportprestatie kan

1 gehaktbal

0,9

0,9

jaar vitamine D-pillen moet slikken.

het dus belangrijk zijn om een vitami-

Varkensfiletlapje

0,1

0,1

Als je een vitamine D-spiegel van min-

ne D-status boven de 75 nmol/l te

stens 75 nmol/l wilt bereiken, dan zou

hebben. Wat de beste dagelijkse hoe-

het antwoord wel eens ‘ja’ kunnen zijn,

veelheid is om een vitamine D-tekort

want veel mensen blijken lager te zit-

te verbeteren, kwam naar voren uit de

ten. In het onderzoek van Backx onder

studie van Backx onder de topatleten

zen van de Gezondheidsraad (en

topsporters bijvoorbeeld, haalde maar

(die onder de 75 nmol/l zaten). Zij ver-

daarmee het Voedingscentrum).

Dat is echter veel meer dan de advie-

een derde die waarde aan het eind

geleek dagdoseringen van 10 micro-

Backx: “Inderdaad, dat komt omdat

van de winter. Ook bij veel spelers van

gram, 27,5 microgram en 55 micro-

het Voedingscentrum zegt dat 30

Ajax was de status eerst niet optimaal:

gram en keek hoeveel atleten hiermee

nmol/l al genoeg is, terwijl wij die 75

bij de start van de metingen van

aan het eind van de winter, precies na

nmol/l willen handhaven. Maar als je

voedingskundige Peter Res in decem-

een jaar, boven die 75 nmol/l zaten. En

al een vitamine D-status van boven de

ber 2012 zaten 11 van de 21 spelers

wat bleek: 55 microgram per dag is

75 nmol/l hebt, dan is het niet nodig

onder de 75 nmol/l en 2 zelfs onder de

dan de effectiefste dosering.

om extra supplementen te gebruiken.
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