11x vraag en
antwoord over
supplementen

Vitamine D
©

IS EEN SUPPLEMENT NODIG

Om aan vitamine D te komen is vooral
zonlicht erg belangrijk. Voeding speelt,
zeker ‘s zomers, een bijrol. Hoe krijg je niet
te weinig en niet te veel vitamine D?
Tekst Antje Houmes
Behoort u tot een
risicogroep? Slik dan
10 of 20 microgram
vitimine D per dag
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Waar is vitamine D
voor nodig?

Vitamine D is belangrijk voor stevige botten en gezonde tanden.
Het helpt om calcium en fosfor uit
voeding te halen, de bouwstenen voor
botten en tanden. Daarnaast speelt vitamine D een rol in het immuunsysteem,
bij de werking van de spieren en wellicht
bij het voorkomen van ziekten.
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Hoeveel vitamine D
heb ik nodig per dag?

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) is 10 microgram per dag. De Gezondheidsraad adviseert mensen uit een
risicogroep dagelijks supplementen met
10 of 20 microgram te slikken (zie de
tabel Wie moet wat slikken op pagina 13).
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Hoe krijg ik die
ADH binnen?

De meeste vitamine D maakt
ons lichaam zelf, onder invloed
van zonlicht. Ongeveer eenderde van de ADH komt uit voeding.
Vette vis is een goede bron; 100 gram
zalm levert ongeveer 10 microgram vitamine D. Ook in witvis, vlees, paddenstoelen, boter en margarine zit vitamine D,
maar veel minder. Mensen uit een risicogroep slikken daarnaast een vitamine
D-supplement.

Ongeveer 5 - 10% van
de volwassen in
Nederland heeft een
tekort aan vitamine D

Wanneer en hoe
maakt ons lichaam
vitamine D?

Zodra ultraviolette straling
(uv-B) uit zonlicht op de huid
valt, start de aanmaak van vitamine D.
Het advies is dagelijks een kwartier tot
een halfuur in de zon te zijn, tussen 11.00
en 15.00 uur met hoofd en handen onbedekt. Op dat tijdstip heeft de zon de
meeste kracht. Als het bewolkt is, maakt
het lichaam minder vitamine D aan, en
in de winter gebeurt dat helemaal niet.
Dan gebruikt het lichaam vitamine D uit
voeding, en de vitamine D die het lichaam in de zomer opslaat.
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Loop ik kans op een vitamine D-tekort als ik
niet dagelijks tussen
11.00 en 15.00 uur buiten ben?

Dat hoeft niet, blijkt uit onderzoek. Wel is
het belangrijk regelmatig wél in de zon te
zijn. Bijvoorbeeld in het weekend of tijdens vakanties. Op zulke dagen ben je
vaak langer buiten en is soms ook meer
van het lichaam onbedekt. Als je het hele
jaar door nauwelijks buiten komt, wordt
een supplement slikken wel aangeraden.
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Beperkt zonnebrandcrème de aanmaak van
vitamine D?

In principe wel; zonnebrandcrème houdt uv B-straling
tegen. Maar in de praktijk levert het geen
problemen op, blijkt uit onderzoek. Je
smeert over het algemeen alleen op dagen dat verbranding op de loer ligt, en
dan ook niet het hele lichaam.
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Ik zit in zo’n risicogroep;
is een supplement dan
noodzakelijk?

Ja, vooral omdat je dan structureel meer vitamine D nodig
hebt. Het is vrijwel onmogelijk om dagelijks 10 tot 20 microgram vitamine D
extra binnen te krijgen. Dat lukt niet met
zonlicht en voeding.
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Wat gebeurt er bij een
teveel aan vitamine D?

Alleen structureel meer dan
100 microgram vitamine D
per dag kan leiden tot klachten. Die kunnen beginnen met vermoeidheid, gebrek aan eetlust en eindigen in schade aan het hart, de nieren en
bloedvaten. Een overdosis is alleen via
supplementen te krijgen en niet via de
voeding of zonlicht.

Wat gebeurt er bij
een vitamine D-tekort?

Een vitamine D-tekort kan
uiteindelijk leiden tot onder
meer zwakke of pijnlijke botten en tanden. Ook kan het spierzwakte
en spierkramp tot gevolg hebben. Ongeveer 5 tot 10% van de volwassen Nederlanders heeft een vitamine D-tekort: dit
zijn vooral mensen uit de risicogroepen.
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Wat zegt de
verpakking?
Fabrikanten van supplementen doen er alles aan
om hun producten te verkopen. Weet waar je op
moet letten: wat zijn de claims, welke vorm
vitamine D zit erin en hoeveel?

10, 20 OF 25 μg
In de meeste supplementen zit 10 of 20
microgram vitamine D. Dit sluit aan bij het
advies van de Gezondheidsraad. Het hier
afgebeelde supplement bevat 25 microgram
(µg) vitamine D. Die dosis is niet nodig,
maar kan geen kwaad. Dat is anders bij een
dosering van 100 microgram of meer.
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VITAMINE D3
Vitamine D komt
voor in twee vormen,
D2 en D3. Supplementen bevatten vrijwel
altijd vitamine D3
omdat die effectiever
is. Ook de huid maakt
D3 aan.
IE
Wereldwijd wordt
de dosis vitamine D
vaak in IE (internationale eenheden)
weergegeven. 10
microgram is 400
IE, 20 microgram is
800 IE.

Veelvoorkomende
claims op potjes
Voor een gezond lichaam is
genoeg vitamine D belangrijk.
De claims, die op de potjes supplementen staan en die zijn
goedgekeurd door de Europese
Voedsel- en Warenautoriteit
EFSA, geven aan waarom:
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1 WEERSTAND
Een tekort aan
vitamine D geeft
problemen met het
immuunsysteem.
Extra vitamine D
kan de weerstand
dan verhogen. Wie
geen tekort heeft,
hoeft geen extra
vitamine D te slikken.

2 BOTTEN
EN TANDEN
Voor sterke botten
en tanden is vitamine D onontbeerlijk. Vitamine D
helpt om calcium
en fosfor op te
nemen uit de voeding. Die twee
mineralen vormen
de basis van onze
botten en tanden.

3 SPIEREN
Vitamine D is nodig
om de spieren goed
hun werk te laten
doen. Bij een tekort
aan vitamine D
kunnen klachten
als spierzwakte en
spierkramp ontstaan.

4 VALLEN
Vitamine D kan het
risico om te vallen,
en daarmee botbreuken, verminderen. Dat komt
waarschijnlijk
doordat vitamine D
invloed heeft op
het evenwicht en
de spierkracht.

vitamine D
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Zijn er verschillende vormen
vitamine D?

Vitamine D kent twee
vormen: D2 en D3. In
dierlijke producten zit vitamine D3 (cholecalciferol), de variant die ook de huid aanmaakt. Vitamine D2 (ergocalciferol) komt
veel minder vaak voor en zit in plantaardige voedingsmiddelen, zoals paddenstoelen. Vitamine D3 is effectiever. Supplementen bevatten vrijwel altijd deze vorm.
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Waar moet ik op letten bij het kopen van
een vitamine D-supplement?

Alleen de hoeveelheid vitamine D in het supplement is écht belangrijk. Kies een supplement waar niet meer
in zit dan je nodig hebt. Het is namelijk
niet ‘hoe meer, hoe beter’. Sterker nog:
een teveel – structureel meer dan 100
microgram per dag – is schadelijk (zie
ook vraag 9). En ga even na hoeveel pillen, capsules of druppels je moet innemen om de gewenste dosis binnen te
krijgen. ■
MEER INFORMATIE

consumentenbond.nl/
voedingssupplementen

Wie moet wat slikken
Risicogroepen

Dagelijks extra

Kinderen tot 4 jaar

10 microgram

Zwangere vrouwen

10 microgram

Mensen die weinig buiten komen

10 microgram

Mensen met een donkere of getinte huid

10 microgram

Vrouwen tussen de 50 en 70 jaar

10 microgram

Iedereen van 70 jaar en ouder

20 microgram

KINDEREN
TOT 4 JAAR
Jonge kinderen hebben
veel vitamine D nodig,
omdat ze hard groeien.
Tegelijkertijd lopen ze
juist meer kans op een
vitamine D-tekort,
omdat ze extra goed
tegen verbanding worden beschermd met
bijvoorbeeld crème en
kleding. Hierdoor
maakt de huid minder
vitamine D. Ook levert
hun voeding niet altijd
voldoende vitamine D.
Uiteindelijk kan dat
leiden tot de Engelse
ziekte (rachitis), een
verzamelnaam voor
diverse bot- en gebits
aandoeningen.Tegenwoordig komt dit nog
zelden voor.

ZWANGERE
VROUWEN
Een vitamine D-tekort
bij zwangere vrouwen
kan complicaties geven
tijdens de zwangerschap en de ontwikkeling van het kind verstoren. Daarom wordt
zwangere vrouwen
aangeraden extra

vitamine D te slikken.
Het is belangrijk hier zo
vroeg mogelijk in de
zwangerschap mee te
beginnen, net als met
het slikken van foliumzuur.

MENSEN DIE WEINIG BUITENKOMEN
Als je zelden buitenkomt, of alleen met
bedekkende kleding, is
de kans op een vitamine D-tekort reëel.
De uv B-straling uit het
zonlicht kan de huid
dan nauwelijks bereiken. En dat belemmert
de aanmaak van vitamine D door het lichaam.

MENSEN MET EEN
DONKERE HUID
Het is bekend dat mensen met een getinte of
gebruinde huid minder
vitamine D aanmaken
dan mensen met een
lichtere huid. Het pigment in de huid houdt
de uv B-straling uit
zonlicht deels tegen,
wat de vitamine D-
aanmaak in de huid
belemmert.

VROUWEN TUSSEN
DE 50 EN 70 JAAR
Vrouwen in de overgang hebben een grotere kans op botverlies.
Na de overgang daalt
de hoeveelheid van het
hormoon oestrogeen,
dat normaal gesproken
botverlies tegengaat.
Hoewel er geen hard
bewijs is dat vitamine
D botbreuken voorkomt, wordt geadviseerd om extra vitamine D en calcium te
slikken.

IEDEREEN VAN
70 JAAR EN OUDER
Een oudere huid maakt
minder vitamine D aan.
Bovendien komen
mensen van 70 jaar en
ouder meestal minder
vaak buiten, waardoor
de huid weinig vitamine D aanmaakt. Ook
gebruiken veel ouderen medicijnen, die de
opname van vitamine
D uit voeding of supplementen tegengaan.
Vooral medicijnen
tegen diabetes, hartfalen en depressie staan
hierom bekend.
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LEEF JE BEWUST
EN GEZOND?
Lees de artikelen uit de Gezondgids en blijf fit en vitaal.
Kennismaken? Nu 6 nummers voor €17
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