
Welke rol vervult vitamine D?

Vitamine D bevordert de werking van verschillende fysiologische systemen (skelet, cardiovasculair, 

endocrien, immuunsysteem, zenuwstelsel, gezonde celgroei) waardoor deze vitamine veeleer als een 

multifunctioneel hormoon wordt bestempeld.1 Zorgen voor een optimale vitamine D-voorraad, het hele 

jaar door, is daarom een prima investering in de gezondheid. 
 

✓ Skelet   bevordert calciumopname uit de darm, speelt een rol in de calcium/

    fosfor-homeostase, is van belang bij de mineralisatie en 

    hermodellering van bot. 

✓ Immuunsysteem  verhoogt de weerstand (o.a. via activatie macrofagen, synthese 

    antimicrobiële peptiden), onderdrukt auto-immuniteit en overdreven 

    inflammatie (o.a. via modulatie dendritische cellen, regulerende   

    T-cellen) 

✓ Cardiovasculair systeem komt tussen in de regulatie van renine-angiotensine-systeem 

    (behoud normale bloeddruk), coagulatie & fibrinolyse (behoud 

    normale bloedstolling) en functionering van de hartspier. 

✓ Bloedsuikerspiegel bevordert insulinesecretie door pancreatische ß-cellen.

✓ Spieren   promoot normale skeletspierontwikkeling, van belang bij valpreventie.

✓ Zenuwstelsel  beïnvloedt gemoedstoestand, gedrag en cognitie.

✓ Celcyclus   regelt mee celcyclus voor gezonde celgroei (prostaat, borst, 
    dikke darm, witte bloedcellen). 
 
Vitamine D speelt een rol in verschillende fysiologische systemen.2-4

Vitamine D als
‘multifunctioneel hormoon’
Vitamine D is essentieel voor sterke botten en tanden, maar tijdens 
de laatste decennia ontdekten wetenschappers zoveel meer. 
Aangezien zowat elke cel en elk weefsel in het lichaam 
een vitamine D-receptor heeft1, kan vitamine D op 
uiteenlopende manieren de gezondheid 
ondersteunen.
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Optimale Vitamine D-spiegel

Om de vitamine D-status van een individu na te kijken wordt bij voorkeur het serumgehalte aan 

calcidiol geanalyseerd. Calcidiol (25-hydroxy-cholecalciferol of 25OHD) is de metaboliet die door de 

lever wordt aangemaakt uit cholecalciferol (afkomstig van voeding of aangemaakt in de huid onder 

invloed van zonlicht). 

 

 

 

 

 

Sommige richtlijnen hanteren een drempelwaarde van minstens 20 ng/ml (50 nmol/l) voor calcidiol, 

terwijl andere streven naar minstens 30 ng/ml (75 nmol/l). Deze onenigheid wordt vooral gevoed door 

een gebrek aan standaardisatie bij de gebruikte laboratoriumtechniek. Over waarden > 30 ng/ml (75 

nmol/l) is er consensus dat dit duidelijk overeenkomt met een voldoende hoge vitamine D-status 

(vitamine D-sufficiëntie), terwijl waarden < 12 ng/ml (30 nmol/l) ontegensprekelijk wijzen op een vitamine 

D-deficiëntie.5

Bij evaluatie van 55844 Europeanen binnen het ODIN-project, een project met de steun van de Europese 

Commissie, bleek dat 40,4% van de Europeanen een ernstig vitamine D-tekort had (serumcalcidiol < 30 

nmol/l).6 Men spreekt overigens wereldwijd over de “stille pandemie”.

Naargelang het vitamine D-tekort, beoordeeld via de serumcalcidiolspiegel, is vitamine D-suppletie met 

gangbare doses van 800 IE (20 µg) tot 3000 IE (75 µg) per dag een goede optie voor volwassenen. Hoe 

hoger de dosering, des te vlugger zal de calcidiolspiegel geoptimaliseerd worden.

EFSA, de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, heeft een veilige bovengrens van 100 µg (4000 

IE) vitamine D per dag vastgelegd voor kinderen vanaf 11 jaar, adolescenten en volwassenen (inclusief 

tijdens zwangerschap en borstvoedingsperiode). Jongere kinderen (1-10 jaar) mogen volgens EFSA tot 50 

μg/dag nuttigen, terwijl de bovengrens voor zuigelingen op 25 μg dag ligt.6 Kind en Gezin raadt aan om 

aan jonge kinderen vanaf de geboorte dagelijks 400 IE (10 µg) toe te dienen.
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ZONLICHT

VOEDING &
SUPPLEMENTEN

LEVER NIEREN

CHOLECALCIFEROL
(= vitamine D inactief)

CALCIDIOL CALCITRIOL
(= vitamine D actief)



Wie heeft hogere behoefte aan vitamine D? 

Zonlicht is het sleutelwoord! Voedselbronnen van vitamine D zijn eerder schaars en beperken zich tot 

vette vis, eieren, boter en volle melkproducten. De grootste bron van vitamine D in ons lichaam wordt in 

de huid aangemaakt onder invloed van UVB-stralen (zonlicht). In herfst en winter maken we als Belgen 

nauwelijks vitamine D aan omdat België té noordelijk ligt. Los hiervan, is bij 50-plussers de capaciteit 

om vitamine D aan te maken onder invloed van zonlicht ruim viermaal lager dan bij jongeren onder de 

20. Ook bepaalde medicatie kan een negatieve invloed hebben op de vitamine D-status van een 

individu.

Risicogroepen voor een vitamine D-tekort7,8 

✓ Iedereen tijdens herfst en winter.

✓ Bij veel binnenshuis vertoeven, personen die geïmmobiliseerd zijn door ziekte,    
 rusthuisbewoners, nachtwerkers, personen met een donkere huid, gesluierde vrouwen, veelvuldig  
 gebruik van een zonnecrème met hoge beschermingsfactor

✓ Jonge kinderen

✓ Zwangere verouwen

✓ Ouderen

✓ Medicatiegebruikers

  - antiretrovirale medicatie (HIV) 
  - ketoconazole (antischimmel geneesmiddel)
  - antiepileptica (carbamazepine, fenytoïne, fenobarbital, topiramaat)
  - colestyramine (cholesterolverlager)
  - glucocorticoïden (ontstekingsremmers)
  - rifampicine (antibioticum)

Casussen uit klinisch onderzoek

Relapsing-remitting multiple sclerose (MS) kenmerkt zich door symptoomopflakkeringen afgewisseld 

met perioden van herstel. Dankzij een vitamine D-suppletie (gemiddeld 3000 IE/dag) in combinatie met 

immuunmodulerende medicatie (glatirameeracetaat, bèta-interferonen) werd het gemiddelde calcidio-

lgehalte van de MS-patiënten (n=156) opgetrokken van 49+/-22 nmol/l naar 110+/-26 nmol/l. En elke 

10 nmol-toename in calcidiolgehalte was geassocieerd met een daling van 13.7% in het aantal opflak-

keringen van MS.9 Experten stellen een vitamine D-spiegel van 75-80 nmol/l voor om heupfracturen te 

voorkomen bij 65-plussers. Om een vitamine D-spiegel van 75 nmol/l te onderhouden is een dagelijkse 

vitamine D3-dosis van 800 IE voldoende. Moet een tekort worden gecorrigeerd dan mag gedurende 

2 maanden een hogere dosis gebruikt worden.10 Bij 338 rusthuisbewoners werd een optimale vitamine 

D-status gemakkelijker bekomen met een 1-per-dag-dosis in vergelijking met een bolusdosis. Onder-

zoek naar het effect van equivalente doseringen vitamine D3 (15 μg of 600IE/dag; 105 μg of 2400 IE/

week; 450 μg of 18000 IE/maand) op de vitamine D-status, toonde dat een dagelijkse inname efficiënter 

was dan een wekelijkse, terwijl een maandelijkse bolus het minst effectief was.11
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Vitamine D met K2 houdt botten sterk en bloedvaten proper 

Vooral bij postmenopauzale vrouwen en mannelijke 50-plussers gaat een verhoogd botverlies (oste-

oporose) heel vaak samen met een hogere graad van vasculaire calcificatie (aderverkalking). Dit frap-

pante fenomeen staat bekend als de calciumparadox.12,13

Het goede nieuws is dat vitamine K2 inzetbaar is om te ontsnappen aan deze calciumparadox. Vitamine 

K2 is een cofactor van zowel osteocalcine als van matrix Gla-proteïne. Osteocalcine is - na activatie via 

vitamine K2 - in staat om calcium te incorporeren in de botmatrix van hydroxyapatiet. Matrix Gla-prote-

ine bevindt zich rond de elastinevezels in de bloedvatwand en zal - na activatie via vitamine K2 - verhin-

deren dat calcium wordt afgezet in de bloedvatwanden. Vitamine K2 zorgt er bijgevolg voor dat calcium 

op de juiste plek komt in het lichaam: weg van de bloedvaten en in het bot.

 
 
Vitamine K2 beter dan K1 voor extrahepatische voordelen 

Beide types vitamine K (K1 en K2) spelen een belangrijke rol in de bloedstolling die zich grotendeels af-

speelt in de lever. Door de korte halfwaardetijd (1 à 2 uur) is dit voor vitamine K1 de belangrijkste functie. 

Vitamine K2 heeft een ruime halfwaardetijd (3 dagen voor menaquinone-7) waardoor ook extrahepati-

sche functies mogelijk worden. Vitamine K2 wordt meegevoerd met de LDL-cholesterol-partikels naar de 

andere weefsels (bloedvaten, botten).13

 
 
Tot slot
 
Vitamine K2 verhoogt de bot ondersteunende werking van vitamine D. Een combinatie van calcium 

met vitamine D+K2 zorgde bij 60-plussers voor sterkere botten (hogere botmineralendichtheid) dan de 

combinatie van calcium met vitamine D.14 We kunnen besluiten dat een vitamine D+K2-suppletie een 

gezonde verwerking van een extra calciuminname induceert: uitstekende incorporatie van calcium in het 

bot met een veel lagere kans op afzetting van calcium in de bloedvaten.
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