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Best lastig om 
voldoende  

buiten te zijn
In de wintermaanden heeft bijna 60% van de 

Nederlanders te weinig vitamine D in het bloed.  
In de helft van die gevallen zelfs zo weinig dat 

de botgezondheid in gevaar komt.

Tekst Willem Koert 

E
r is een tijd geweest 

dat men dacht dat 

vitamine D, volgens 

de optimistische 

studies, hielp tegen bijna elke 

denkbare aandoening. Auto -

immuunziekten, autisme, 

botontkalking, de ziekte van 

Parkinson, kanker, hart- en 

vaatziekten – allemaal zouden 

ze zich laten bestrijden door 

het tekort aan vitamine D te 

verminderen. 

Grondige studies waarin 

grote groepen deelnemers 

supplementen met vitami-

ne D kregen, hebben die 

hoop de grond ingeboord, 

verzucht de Amsterdamse 

internist-endocri noloog Paul 

Lips. ‘We weten nu dat de 

Experts 
aan het 
woord

PAUL LIPS  

(1947) was als 

internist en 

hoogleraar 

Endo crinologie 

verbonden aan 

het Vrije Univer-

siteit MC in 

Amster dam. Hij 

publiceerde 500 

wetenschappe-

lijke artikelen, 

waarvan veel 

over vitamine D.

LISETTE  

DE GROOT  

(1960) is hoog-

leraar Voeding 

en veroudering 

bij Wageningen 

Universiteit. Ze 

bestudeerde 

onder meer het 

effect van sup-

pletie met extra 

vitamine D bij 

ouderen.

uit de zon halen, als ze elke 

dag 10 minuten met korte 

mouwen in de zon lopen. 

Voor Nederlanders met een 

donkere huid is dat 45 minu-

ten. Die cijfers doen vermoe-

den dat de vitamine D-voor-

ziening geen enkel probleem 

hoeft te zijn. Helaas is de wer-

kelijkheid anders.

Er zijn om te beginnen be-

droevend veel zomerdagen 

waarop de zon zich weinig 

Gebruik van 
extra vitamine D 
vermindert  
de kans op  
botbreuken

Vitamine D bijslikken

effecten van supplementen 

met vitamine D bescheidener 

zijn dan we hoopten. Maar ze 

zijn er wel degelijk. Extra 

vitamine D vermindert de 

kans op het breken van een 

bot, net als de kans op val-

partijen. Deze vitamine is 

nodig om calcium op te ne-

men. Bovendien zijn er sterke 

aanwijzingen dat vitamine 

D-supplementen de kans op 

verkoudheid en luchtwegin-

fecties kunnen verminderen.’

De beste manier om deze 

nog steeds aanzienlijke ge-

zondheidseffecten te realise-

ren is voldoende buiten zijn. 

In de zomer tenminste, en 

dan moet het mooi weer zijn. 

Op onze breedtegraad kun-

nen personen met een lichte 

huid van juni tot en met au-

gustus voldoende vitamine D 
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actueel

supplementen met vitamine 

D dus om de hoek kijken.’ 

Die supplementen kunnen 

ervoor zorgen dat de vitamine 

D-spiegel op een gezond peil 

blijft. Wie behoort tot de bij-

zonder kleine groep Neder-

landers die dagelijks enkele 

uren zonlicht vangt, heeft die 

supplementen in de zomer 

niet nodig, maar in alle ande-

re maanden wel. Het is dus 

waarschijnlijk dat een groot 

deel van de bevolking in  

Nederland beter het hele jaar 

door supplementen met vita-

mine D kan slikken.

De beste manier om die 

supplementen te gebruiken 

is elke dag een tabletje met 

een beetje vitamine D (een in 

vet oplosbare vitamine) in te 

nemen. ‘Dat werkt beter dan 

een keer per maand een pil 

met een flinke hoeveelheid 

vitamine D of een injectie’, 

zegt Lips. ‘Er zijn verschillen-

de soorten vitamine D’, voegt 

hij daaraan toe. ‘Sommige 

Hoeveel 
moet je 
bijslikken

 Een donkere huids-

kleur? 10 microgram  

per dag. Ook als je veel 

buiten komt.

 Alleen buiten met de 

huid bedekt? 10 micro-

gram per dag.

 Onvoldoende in de 

zon? 10 microgram per 

dag.

 Een vrouw tussen  

50 en 70 jaar? 10 micro-

gram per dag. Ook als je 

veel buitenkomt.

 70 jaar of ouder? 

20-microgram per dag. 

Ook als je veel buiten-

komt.

laat zien. En op mooie zomer-

dagen smeren velen hun huid 

in met anti-zonnebrandmid-

delen die ultraviolette straling 

wegvangen. Daarmee vermin-

deren ze de kans op huidkan-

ker, maar ook de aanmaak  

van vitamine D. En nog rele-

vanter is dat velen onder ons 

dagelijks nauwelijks voldoen-

de buiten (kunnen) zijn. Hun 

gezondheid of werk laat dat 

simpelweg niet toe. Daardoor 

is de groep Nederlanders die 

in de zomermaanden genoeg 

buiten is om voldoende vita-

mine D te krijgen heel klein. 

Vette vis
‘Vitamine D zit ook in voe-

ding’, zegt Lips. ‘Vette vissoor-

ten als makreel en haring zijn 

de beste bron, maar leveren 

alleen voldoende vitamine D 

als je elke dag een portie eet. 

Er zit ook een beetje vitamine 

D in eieren en vlees, en in 

margarines. Maar alles bij 

elkaar levert ook onze voe-

ding bij lange na niet genoeg 

vitamine D. En dan komen de 

supplementen bevatten vita-

mine D2, maar die vorm werkt 

minder goed dan vitamine 

D3.’ Vitamine D3 is de vorm 

die ook in vette vis zit.

Ernstig tekort
De standaarddosis vitamine D 

die het Voedingscentrum advi-

seert is 10 microgram per dag. 

In de meeste multivitamine-

preparaten zitten zulke hoe-

veelheden niet, in speciale 

vitamine D-supplementen wel. 

‘Voor 70-plussers is de aan-

bevolen hoeveelheid vitami-

ne D nog wat hoger’, zegt de 

Wageningse voedingsweten-

schapper Lisette de Groot. ‘Zij 

zouden dagelijks niet 10 mi-

crogram, maar 20 microgram 

vitamine D moeten gebrui-

ken.’ De behoefte aan aanvul-

lende vitamine D is groter op 

hogere leeftijd. ‘In studies 

onder ouderen in verzor-

gingshuizen loopt het percen-

tage ouderen met een ernstig 

tekort aan vitamine D op tot 

78, en soms zelfs tot 98’, zegt 

De Groot. 

Voor wie zich zorgen maakt 

over zijn vitamine D-spiegel is 

de verleiding misschien groot 

om hogere doses te nemen. 

De Groot is daar geen voor-

stander van. ‘Soms gebruiken 

70-plussers met een ernstig 

tekort aan vitamine D hogere 

doses dan de aanbevolen 20 

microgram per dag. Dat ge-

beurt dan meestal onder con-

trole van een arts. Bij een 

teveel aan vitamine D gaan 

weefsels als de vaatwanden 

verkalken. Dat wil je natuur-

lijk ook niet.’  ■




