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Botgezondheid
Het belang van vitamine D staat nog steeds overeind

Door: Willem Koert

Volgens de Amerikaanse schrijver Mark Twain waren er drie soorten onwaarheden: lies, damned lies and sta-
tistics. Twains uitspraak is toepasbaar op de verwarring die bij het geïnteresseerde publiek is ontstaan na de 
publiciteit een wetenschappelijk onderzoek uit Nieuw-Zeeland, dat concludeerde dat supplementen met vita-
mine D niet bijdragen tot sterkere botten. 

In de afgelopen maanden verscheen een stroom aan 
berichten op populaire websites en in papieren media met 
de strekking dat het slikken van supplementen met vita-
mine D geen positief effect op de botgezondheid heeft. Die 
berichten waren gebaseerd op een studie die de Nieuw-Zee-
landse endocrinoloog Ian Reid, als hoogleraar verbonden 
aan de University of Auckland, publiceerde in de Lancet.1 

De reden dat media zoveel aandacht besteedden aan het 
onderzoek ligt voor de hand. De Lancet is een prestigieus 
medisch-wetenschappelijk tijdschrift, dat alleen goed uit-
gevoerde en belangrijke studies publiceert. Bovendien is de 
wetenschappelijke reputatie van Reid aanzienlijk. De hoog-
leraar was jarenlang voorzitter van de International Bone 
and Mineral Society en is tot op de dag van vandaag lid van 
de Royal Society of New Zealand, een instituut dat verge-
lijkbaar is met de Koninklijke Nederlandse Academie van 
Wetenschappen (KNAW). Bovendien waren de bevindin-
gen van Reid sensationeel. Jarenlang hadden wetenschap-
pers gepleit voor een hogere inname van vitamine D en nu 
meldde een hoog aangeschreven onderzoeker dat die plei-
dooien foutief waren geweest. “De meeste gezonde vol-
wassenen, met een normale en actieve manier van leven, 
en die geregeld buiten wandelen, boodschappen doen en 

tuinieren, maken voldoende vitamine D aan uit zonlicht, en 
hebben dus geen supplementen met vitamine D nodig”, zei 
Reid in het persbericht dat zijn universiteit op 11 oktober 
2013 verstuurde.

‘Vitamine D zinloos’
Het lichaam heeft inderdaad voldoende vitamine D 

nodig om het skelet sterk en gezond te houden, verkon-
digde het persbericht. Een overmaat aan vitamine D heeft 
echter een averechts effect. Bij een te hoge vitamine D-spie-
gel in het bloed verdwijnt calcium uit de botten en verzwakt 
het skelet. Het persbericht suggereerde dus dat gebruikers 
van vitamine D-supplementen meer vitamine D consume-
ren dan voor hun botgezondheid optimaal is. 

De studie in De Lancet is een metastudie, waarvoor 
Reid ongeveer vierduizend publicaties traceerde. Daarvan 
gebruikte hij er slechts 23. In alle gevallen ging het om trials  
waarin onderzoekers aan gezonde, wat oudere, proef-
personen supplementen met vitamine D gaven. Het posi-
tieve effect van de suppletie op de botmassa in deze groep is 
verwaarloosbaar klein, oordeelde Reid. 

Dat impliceert dat de meeste vijftigplussers die op dit 
moment vitamine D slikken, in de hoop dat ze daardoor hun 

botten sterker maken, hun geld weggooien. “Onze gegevens 
suggereren dat de gezondheidszorg geld kan besparen als 
artsen alleen vitamine D-supplementen voorschrijven aan 
personen die ook daadwerkelijk een tekort aan vitamine D 
hebben”, aldus de hoogleraar. 

De reden dat experts zijn gaan denken dat vitamine 
D-supplementen een positief effect hebben op de bot-
gezondheid zoekt Reid in de honderden positieve reviews 
die het afgelopen decennium in de wetenschappelijke lite-
ratuur zijn verschenen. De schrijvers daarvan hebben zich 
echter gebaseerd op studies waarin proefpersonen niet 
alleen supplementen met vitamine D kregen toegediend, 
maar ook supplementen met extra calcium. De werkzaam-
heid van die combinatie is bewezen, aldus Reid. Meta-ana-
lyses hebben aangetoond dat de gecombineerde suppletie 
met calcium en vitamine D het risico op botbreuken in vijf-
tigplussers met 11 procent vermindert.2 

Een voorwaarde is wel dat de supplementen voldoende 
hoog gedoseerd zijn. Het Amerikaanse Institute of Medi-
cine (IOM) hanteert als richtlijn een dagelijkse dosis van 
1200 mg calcium en 800 IE vitamine.3 De European Food 
Safety Authority (EFSA) is flexibeler en is van mening dat 
suppletie met 200-1200 mg calcium en 200-800 IE per dag 
de botgezondheid kan helpen gezond houden.4 

Desondanks staat Reids conclusie dat de meeste gebrui-
kers van vitamine D-producten niets aan hun supplemen-
ten hebben, haaks op de mening van advieslichamen als 
onze Nederlandse Gezondheidsraad. Deze raad stelde in 
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2008 nog dat grote groepen in onze samenleving supple-
menten met vitamine D zouden moeten slikken.5

Gezondheidsraad
Toen het advies van de Gezondheidsraad verscheen 

begonnen de aanwijzingen zich al op te stapelen dat een 
goede vitamine D-status niet alleen belangrijk is voor 
het skelet, maar ook beschermt tegen aandoeningen als 
kanker, diabetes, hart- en vaatziekten, infectieziekten 

en auto-immuunziekten. Toch achtte de raad de aanwij-
zingen nog niet sterk genoeg om ze te laten meespelen 
in de richtlijnen. Als dat wel zou zijn gebeurd, dan had 
de raad waarschijnlijk geadviseerd dat nog meer groe-
pen vitamine D-supplementen zouden kunnen gaan slik-
ken, wellicht in hogere doseringen dan die het advies uit 
2008 noemt. In plaats daarvan keek de raad alleen naar de 
wetenschappelijke studies over de rol van vitamine D in 
de botgezondheid. 

Optimaal voor de botgezondheid is een concentratie 
van 50 nanomol 25-hydroxyvitamine-D per liter, stelt de 
raad. Om die concentratie te halen zouden alle zeventig-
plussers – de groep bij wie het probleem van botontkalking 
het meest prominent aanwezig is – dagelijks 20 microgram 
of 800 IE vitamine D3 moeten slikken, aldus de raad. Voor 
Nederlanders die jonger zijn dan 70 achtte de raad een vita-
mine D-spiegel van 30 nanomol voldoende. Desondanks 
zouden ook jongere Nederlanders met een gekleurde huid 
of Nederlanders die weinig in de buitenlucht komen extra 
vitamine D moeten slikken. Aan hen adviseert de raad een 
dagelijkse dosis van 10 microgram of 400 IE vitamine D3. 
Eenzelfde dosis zouden ook kinderen van 0 tot 4 jaar moe-
ten slikken, en vrouwen tussen de 50 en de 70 jaar. Al met 
al zou volgens de Gezondheidsraad ongeveer minstens de 
helft van de Nederlandse bevolking vitamine D-supple-
menten moeten gebruiken. 

Met calciumsupplementen is de Gezondheidsraad ove-
rigens terughoudender. De inname van calcium in Neder-
land is, door de prominente rol van zuivel in het Neder-
landse dieet, al bijzonder hoog. 

Controversieel
Hoewel de bevindingen van Reid in strijd zijn met de 

richtlijnen van organisaties als het IOM, de EFSA en de 
Gezondheidsraad, hebben reguliere wetenschappers nau-
welijks publiekelijk gereageerd op Reids onderzoek. Dat 
komt voor een deel misschien omdat zij Reid hebben leren 
kennen als een dwarse wetenschapper, die controversi-
ele standpunten niet schuwt en met wie discussies weinig 
vruchtbaar zijn.

Zij weten dat Reid in 2011 groot alarm sloeg met een 
wetenschappelijke studie die zou aantonen dat calcium-
supplementen in vrouwen de kans op een hartinfarct ver-
hogen met ongeveer dertig procent, en de kans op een 
beroerte met ongeveer vijftien procent.7 Reid en zijn 

Vormen van vitamine D
• In sommige plantaardige producten, zoals padden-

stoelen, zit vitamine D2. In dierlijke en vetrijke pro-
ducten zit vitamine D3, een effectievere vorm van de 
vitamine dan de plantaardige versie. Vette vis is een 
uitzonderlijk goede bron van vitamine D3. Een ons 
zalm of een paar capsules visolie zijn al snel goed 
voor 400 IE of 10 microgram vitamine D3.6 Huidcel-
len kunnen onder invloed van zonlicht vitamine D2 
omzetten in vitamine D3. Het lichaam kan ook van 
cholesterol vitamine D2, en vervolgens vitamine D3, 
synthetiseren. De menselijke huid kan bij volledige 
blootstelling aan zonlicht in een tijdspanne van een 
half uur 20.000 IE vitamine D3 aanmaken. 

• De lever zet vitamine D3 om in 25-hydroxy-vitamine 
D. Artsen bepalen aan de hand van de concentratie 
van die metaboliet in het bloed of iemand voldoende 
vitamine D in zijn lichaam heeft. De nieren kunnen 
25-hydroxyvitamine D omzetten in 1,25-dihydroxy-
vitamine D. Dat is de eigenlijke actieve vorm van vita-
mine D. Eén van de vele functies van vitamine D is dat 
het helpt bij de opname van calcium uit de voeding, 
en vervolgens bij het transport van calcium naar de 
botcellen.

• In ontwikkelde landen hebben enkele tientallen pro-
centen van de bevolking minder vitamine D in hun 
bloed dan artsen optimaal achten. Dat komt in de eer-
ste plaats omdat de moderne leefstijl met zich mee-
brengt dat we steeds meer tijd in voertuigen of in 
gebouwen doorbrengen, en onze huid dus geen zon-
licht kan opvangen. Een tweede factor is dat we steeds 
minder dierlijke vetten zijn gaan eten en daardoor 
ook minder vitamine D3 binnenkrijgen. 

• Mensen met een gekleurde huid maken minder vita-
mine D aan en krijgen daarom sneller een vitamine 
D-tekort. De pigmenten die hun huid donker maken 
en beschermen tegen ultraviolet licht verminderen 
hun vitamine D-synthese. 

• Vitamine D-supplementen zijn volgens een groei-
ende groep voedingswetenschappers de aangewe-
zen manier om het epidemische tekort aan vitamine 
D te verminderen. Vroeger vreesden onderzoekers 
dat vitamine D-suppletie in te hoge doseringen kan 
leiden tot vergiftiging, maar inmiddels is duidelijk 
geworden dat vitamine D pas bij aanzienlijk hogere 
doses dan de leerboeken op dit moment vermelden, 
giftig wordt.
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collega’s gebruikten voor hun studie uit 2011 gegevens die 
ze hadden verzameld in de Amerikaanse Women’s Health 
Initiative-studie. Daarin slikte een grote groep vrouwen die 
de overgang al achter zich had zeven jaar dagelijks een gram 
calcium, al dan niet in combinatie met 400 IE vitamine D3. 
Het maakte daarbij niet uit of de vrouwen rookten, ook 
vitamine D slikten, oud of jong waren of een specifiek dieet 
volgden.8

Calcium
Reids uitkomsten kregen in 2011 nog meer aandacht 

dan in 2013. Media brachten Reids theorie, dat calcium-
supplementen mogelijk aderverkalking in de hand zouden 
werken, gretig voor het voetlicht. Minder aandacht was er 
voor Reids constatering dat calciumsupplementen niet tot 
een verhoogde sterfte leidden. Dat kwam omdat calcium-
supplementen volgens Reids cijfers het risico op kanker in 
het algemeen, en op dikke darmkanker en borstkanker in 
het bijzonder, met enkele tientallen procenten verminder-
den – en daarmee hun negatieve cardiovasculaire effecten 
volledig compenseerden. Overigens zijn zowel de negatieve 
als de positieve effecten die Reid ontdekte klein en op indi-
vidueel niveau niet relevant. 

Gebruik supplementen
Een belangrijkere reden voor reguliere voedingsweten-

schappers om te zwijgen over Reids uithaal naar het gebruik 
van vitamine D-supplementen is, dat Reid in zijn studie niet 
zegt dat hij faliekant tegen het gebruik van vitamine D-sup-
plementen is. “Maar”, zei Reid, “vitamine D heeft alleen zijn 
nut bij gebruik door groepen waarvan een te lage vitamine 
D-spiegel waarschijnlijk is.” En dat is een uitspraak waar de 
meeste voedingswetenschappers zich in kunnen vinden – 
ook stellen instellingen als de Gezondheidsraad dat meer 
dan de helft van de Nederlandse bevolking baat heeft bij 
suppletie met vitamine D. 

Organisaties die de belangen van de supplementen-
industrie behartigen, reageerden wél op Reids studie. De 
Amerikaanse Council for Responsible Nutrition bijvoor-
beeld benadrukte bij monde van vice-voorzitter Duffy 
MacKay dat vitamine D niet alleen een factor is in bot-
gezondheid, maar dat een te lage vitamine D-spiegel vol-
gens recente studies ook het risico op een breed scala aan 
ziekten verhoogt.9 Op zich is dat een valide argument, maar 
het is misschien wat te gemakzuchtig. Het is immers nog 
lang geen uitgemaakte zaak dat vitamine D-supplemen-
ten op zichzelf de botgezondheid niet kunnen verbeteren. 
Reid keek alleen naar de relatie tussen het gebruik van vita-
mine D en de hoeveelheid mineralen in het bot. Reid keek 
niet naar het risico op het breken van een bot of naar de 
botsterkte. Botdichtheid en botsterkte hangen samen, maar 
staan niet in een één-op-één-relatie tot elkaar. Meestal zijn 
botten sterker naarmate ze meer mineralen bevatten, maar 
de sterkte van het bot hangt ook af van de kwantiteit en 
kwaliteit van het collageen in het botweefsel. 

 

De rol van collageen
In juli 2013, enkele maanden voordat Reids bevindin-

gen de massamedia in beroering brachten, publiceerde een 
team van Duitse en Amerikaanse onderzoekers een fun-
damentele studie in Science Translational Medicine. Deze 
toonde het belang van voldoende vitamine D voor de 
botsterkte aan. 10 De onderzoekers, verbonden aan het Law-
rence Berkeley National Laboratory, de University of Cali-
fornia en het University Medical Center in Hamburg, voer-
den geen vernuftige statistische analyses uit op basis van 
eerder verschenen studies, maar haalden hun gegevens uit 
hun laboratoria, waar ze botweefsel onderzochten. 

De weefsels die de onderzoekers gebruikten, waren 
afkomstig van twee groepen mensen. De ene groep had een 
25-hydroxyvitamine D-spiegel van 50 nanomol per liter, 

waarvan voedingswetenschappers stellen dat die voor de 
botgezondheid optimaal is. De andere groep had een con-
centratie van 25-hydroxyvitamine D van 25 nanomol per 
liter, en was dus verre van optimaal. 

De onderzoekers zagen dat het botweefsel van de groep 
met weinig vitamine D in het bloed in slechtere conditie ver-
keerde dan in de andere groep, maar niet op een manier die 
met de mineraaldichtheid van doen had. Het collageen in 
het botweefsel van de mensen met te weinig vitamine D was 
minder sterk van structuur. Het oogde afgebrokkeld, rafe-
lig en versleten. Een dergelijke structuur heeft geen directe 
consequenties voor de mineraaldichtheid, maar wel voor de 
sterkte van het botweefsel. De rol van collageen in bot lijkt 
op die van staal in gewapend beton. De stalen constructies 
worden ingegoten in het beton, en geven constructies hun 
stevigheid. Als de stalen constructies niet goed geconstru-
eerd zijn en bijvoorbeeld niet aan elkaar zijn gelast, dan ont-
staat er een zwakke plek in het beton. De afwijkingen in het 
bot van mensen met een gebrekkige vitamine D-status die 
het Duits-Amerikaanse team had ontdekt, waren van een-
zelfde orde. Om in de bouwkundige metafoor te blijven: de 
onderzoekers zagen scheurtjes in het beton. Het bot bevatte 
weliswaar voldoende mineralen, maar het was brozer. 

Verwarring
In de golf van publiciteit rond de publicatie van Reid 

was geen plaats voor de hierboven genoemde kanttekenin-
gen. Het geïnteresseerde publiek blijft achter met het gevoel 
dat vitamine D-supplementen botten niet sterker maken. 
Die opvatting is in ieder geval volgens de Britse hoogleraar 
Mitch Blair ongewenst. Volgens Blair is het nu juist tijd om 
een vuist te maken voor de verstrekking van goedkope sup-
plementen met vitamine D.11 Desnoods moest de overheid 
die supplementen gratis gaan verstrekken aan mensen die 
ze niet kunnen betalen maar ze wel nodig hebben, vond 
Blair. “Inderdaad, in vette vis, eieren en paddenstoelen zit 
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vitamine D”, schreef de hoogleraar. “Maar een mens kan 
hooguit tien procent van zijn behoefte aan vitamine D uit 
zijn voeding halen. Als ik het cru mag zeggen, dan zal een 
tekort aan vitamine D niet verdwijnen als je meer vis eet, en 
ook niet als je wat vaker naar buiten gaat.” 

Blair, die is verbonden aan het Royal College of  
Paediatrics and Child Health, krijgt steeds meer rapporten 
onder ogen die melden dat een groeiende groep kinderen 
botafwijkingen, zoals rachitis, ontwikkelt door een tekort 
aan vitamine D. Volgens studies heeft een kwart van alle 
Britse kinderen te weinig vitamine D in het bloed. Bij kin-
deren met een gekleurde huid is de situatie waarschijnlijk 
nog ernstiger. Van alle gekleurde Britten heeft maar liefst 
negentig procent een vitamine D-tekort. 

Dit artikel begon met een quote van Mark Twain, en 
eindigt ermee. “Be careful about reading health books. You 
may die of a misprint.” <
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