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Onderzoek

Inleiding
Er is nog weinig bekend over determinanten van hulpzoekgedrag 

na een ramp en nog minder over factoren die daarop van invloed 

zijn.1,2 Uit de literatuur over rampen is bekend dat vrouwen, 

slachtoffers met een eerder trauma in de anamnese, mensen met 

een voorgeschiedenis van psychische problemen en patiënten 

die lijden aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en/of 

andere psychische problemen meer gebruikmaken van de geeste-

lijke gezondheidszorg.3-5

Ramponderzoek richt zich vaak op slachtoffers met PTSS die in de 

psychiatrie worden behandeld.4-8 Gelukkig ontwikkelen de meeste 

slachtoffers niet zulke ernstige klachten en kan het merendeel in 

de eerste lijn behandeld worden. Het is belangrijk meer te begrij-

pen van het natuurlijk beloop van klachten bij overlevenden, voor-
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al bij degenen die zich met klachten tot de huisarts wenden.9-15 

Sommige slachtoffers zien we nauwelijks op het spreekuur, maar 

het is niet bekend of dat komt doordat de ramp een kleinere 

impact heeft gehad of dat andere factoren belangrijker zijn. Wij 

hebben onderzocht wat de invloed is van persoonlijke kenmerken, 

stress en mate van blootstelling op het gebruik van de huisart-

senzorg. Dat deden we onder slachtoffers van de vuurwerkramp 

in Enschede (13 mei, 2000), waarbij 23 mensen omkwamen, 1000 

gewonden vielen en 1200 mensen huis en haard kwijtraakten.

Methode
Opzet

In dit onderzoek werden twee informatiebronnen gecombineerd: 

een langjarige monitoring van contacten met behulp van de elek-
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Inleiding We onderzochten factoren die samenhangen met spo-

radisch huisartsenbezoek van slachtoffers van een ramp en de 

implicaties voor de zorg. Deelnemers waren slachtoffers van de 

vuurwerk ramp in Enschede op 13 mei 2000, waarbij 23 mensen 

omkwamen, ongeveer 1000 mensen verwondingen opliepen en 

1200 mensen huis en haard kwijtraakten.

Methode Voor het onderzoek maakten we gebruik van de elek-

tronische patiëntendossiers (EPD’s) uit de huisartsenpraktijk van 

de slachtoffers van de vuurwerkramp Enschede. De slachtoffers 

namen daarnaast 3 weken en 18 maanden na de ramp deel aan 

vragenlijstonderzoek (n = 922). Per patiënt koppelden we de 

gegevens van EPD en vragenlijsten. We vergeleken de gezond-

heidsstatus (diagnoses EPD), de ervaren gezondheid (SCL-90) 

en de kwaliteit van leven (SF-36) van de slachtoffers die in de 

eerste 2 jaar na de ramp sporadisch (maximaal 3 keer voor man-

nen en 4 keer voor vrouwen) de huisarts bezochten met die van 

slachtoffers die vaker naar de huisarts gingen.

Resultaten Slachtoffers die in de eerste 2 jaar na de ramp spo-

radisch de huisarts bezochten deden dat ook in het jaar voor de 

ramp gemiddeld 3 maal zo weinig als anderen (p < 0,001). Multi-

variate logistische regressieanalyse toonde aan dat sporadische 

bezoekers gemiddeld jonger en minder vaak depressief waren. 

Zij voelden zich ook gezonder, functioneerden fysiek beter en 

waren vaker geïrriteerd (gemeten met de vragenlijst). Sporadi-

sche bezoekers hadden minder vaak een naaste verloren, maar 

waren wel vaker huis en haard kwijtgeraakt als gevolg van de 

ramp. Zij hadden minder vaak psychische problemen voor en na 

de ramp, hoewel deze na de ramp wel sterk toenamen (vertien-

voudigden).

Conclusie De resultaten wijzen erop dat het verschil tussen 

slachtoffers die sporadisch contact opnamen en degenen die dat 

vaker deden, vooral is gelegen in de manier waarop zij omgaan 

met of hulp zoeken voor deze problemen.
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schaal (1 = geheel niet, 5 = erg veel). Validiteit en betrouwbaar-

heid van de Nederlandse SCL-90-R zijn voldoende.23

Het algemeen welbevinden brachten we in kaart met behulp 

van de SF-36, die acht categorieën bevat.24 Voor de afname op 

T2 voegden we een vraag over verandering in welbevinden toe. 

We telden de scores van de categorieën op (0-100), waarbij een 

hogere score beter welbevinden – of functioneren – aangeeft.

Gegevensanalyse

We definieerden sporadisch contact als minder dan vier huisart-

senbezoeken per jaar bij mannen en minder dan vijf bij vrouwen 

gedurende de twee jaar durende onderzoeksperiode. Wij kwa-

men tot dit afkappunt omdat we rekening hielden met landelijke 

gemiddelden voor contacten met de huisarts en met het ver-

schijnsel dat er na rampen vaker een beroep op huisartsen wordt 

gedaan.2,25 Contacten vanwege zwangerschap, bevalling en pre-

ventieve handelingen (griepvaccinatie, cervixuitstrijkje) sloten we 

vóór de analyse uit. In de groep die sporadisch contact opnam, 

deelden we ook mensen in die bij de praktijk waren ingeschreven 

maar gedurende de onderzoeksperiode geen contact opnamen.

Voor de analyses gebruikten we vijftien ICPC-hoofdstukken, zowel 

vóór als na de ramp, onderscheiden naar geslachtscategorie.

Om voorspellende variabelen te kunnen aanwijzen voor de fre-

quentie van de huisartsencontacten voerden we multipele logis-

tische regressieanalyses uit. Daarbij waren de onafhankelijke vari-

abelen (uitgevoerd in één stap): sociodemografische kenmerken 

(leeftijd, geslacht, verzekeringsvorm, gehuwde status, opleidings-

niveau, etniciteit), blootstellingsvariabelen (letsel, gedwongen 

verhuizing en verlies van een naaste) en gezondheidsvariabelen 

uit de SCL-90-R en SF-36 (als continue variabelen per schaal). Op 

deze wijze analyseerden we welke persoonskenmerken en bloot-

stellingsvariabelen bijdroegen aan het voorspellen van de mate 

van gebruik van de diensten van de huisarts.

Resultaten
Demografie en morbiditeit

De slachtoffers met sporadisch huisartsencontact in de eerste 

twee jaar na de ramp hadden in het jaar voorafgaand aan de ramp 

gemiddeld drie keer zo weinig huisartsencontacten als de andere 

slachtoffers (p < 0,001, tabel 1). Bij slachtoffers die de huisarts 

voor de ramp weinig bezochten verdubbelde het aantal contacten 

na de ramp, maar bij de andere slachtoffers was het verschil voor 

en na de ramp nog groter (een factor 2,6, p < 0,001). Slachtoffers 

die de huisarts weinig bezochten hadden minder letsels en min-

der naasten verloren (p < 0,01 voor beide vergelijkingen), maar 

vaker schade aan hun huis ten gevolge van de ramp (p < 0,01).

Slachtoffers die na de ramp weinig bij de huisarts kwamen waren 

gemiddeld jonger, vaker particulier verzekerd en hadden gemiddeld 

een hoger onderwijsniveau (p < 0,001 voor alle vergelijkingen).

In overeenstemming met het geringere huisartsenbezoek was bij 

de slachtoffers die na de ramp weinig bij de huisarts kwamen 

het aantal contacten in alle ICPC-clusters lager (tabel 2). Bij alle 

slachtoffers was het aantal contacten vanwege psychologische 

tronische patiëntendossiers (EPD’s) van huisartsen en vragenlijs-

ten die slachtoffers hebben ingevuld, 3 weken (T1) en 18 maanden 

(T2) na de vuurwerkramp.9,16,17

De deelnemende huisartsen registreerden ten behoeve van dit 

onderzoek de gezondheidsproblemen van de slachtoffers tot 

vijf jaar na de ramp. Uit de EPD’s haalden we informatie over de 

periode van één jaar voor de ramp. Voor het huidige onderzoek 

beperkten we de periode na de ramp tot 2 jaar. Slachtoffers iden-

tificeerden we op grond van hun aanmelding bij het gemeente-

lijke Informatie en Advies Centrum en op basis van de postcode 

tijdens de ramp.9,16 Bijna driekwart (73%) van de Enschedese 

huisartsen nam deel aan het monitoringonderzoek, zodat we 

de gezondheidsproblemen van 89% van de slachtoffers in kaart 

konden brengen. We kondigden het onderzoek aan in plaatselijke 

kranten en via posters in wachtkamers, waarbij we de gelegen-

heid boden om deelname te weigeren (wat niemand deed). Bij de 

gegevensverzameling hielden we ons aan de privacyregels van de 

(toenmalige) Registratiekamer.

Daarnaast verkregen we gegevens aan de hand van 2 vragenlijsten 

die volwassen (18+) slachtoffers op T1 en T2 invulden.17,18 Beide 

vragenlijsten kwamen grotendeels overeen, behalve dat we bij de 

tweede vragenlijst (ingevuld op T2) vragen over acute letsels heb-

ben geschrapt. In totaal 2851 mensen vulden de lijsten op T1 en 

T2 in. De T2-meting (anderhalf jaar na de ramp) is vooral een 

weerslag van de wijze waarop slachtoffers met de ramp omgingen 

(‘coping’). Voor dit deelonderzoek kregen we toestemming van de 

Medisch Ethische Commissie van TNO; alle respondenten vulden 

een informed consent-formulier in.

Nadat we de 2 bestanden (monitoring en vragenlijsten) hadden 

samengevoegd, bleek dat 922 personen beide vragenlijsten had-

den ingevuld én voorkwamen in de EPD’s van de huisartsen. Uit 

een vergelijking van deze groep patiënten met huisartspatiënten 

die de 2 vragenlijsten niet hadden ingevuld (n = 1929) bleek dat 

laatstgenoemden ouder waren (43,2 versus 37,6 jaar, p < 0,001) en 

vaker vrouw (54,4 versus 46,6%, p < 0,001), bij een overeenkom-

stige verdeling over de verzekeringsvormen.

Instrumenten

Uit de patiëntenbestanden van de huisartsen haalden we gege-

vens over geslacht, leeftijd en verzekeringsvorm en via de contact-

bestanden verkregen we de SOEP-gegevens (symptoom, onder-

zoek, diagnose, behandeling), zoals geregistreerd met behulp van 

de ICPC.19,20 Het vragenlijstonderzoek leverde gegevens op over 

de burgerlijke staat en de hoogst genoten opleiding. Binnen de 

groep slachtoffers maakten we onderscheid tussen a) gewond 

geraakt of niet, b) gedwongen verhuisd of niet en c) persoon-

lijk verlies (familie of vriend) of niet. Psychologische problemen 

brachten we in kaart met behulp van de Nederlandse versie van 

de Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R), zowel op T1 als op T2.21,22 

Voor het huidige onderzoek gebruikten we de scores op T2 voor de 

zes categorieën: angst, fobie, depressie, irritatie, somatisatie en 

slaapproblemen. Om de ernst van de symptomen gedurende de 

voorafgaande week te meten gebruikten we een vijfpunts-Likert-

H&W 09 02.indb   70H&W 09 02.indb   70 23-01-2009   10:09:3723-01-2009   10:09:37



71H u i s a r t s  &  W e t e n s c h a p 52(2) februar i  2009

fysiek beter, hadden minder vaak een naaste verloren en waren 

minder vaak depressief (onderzocht met SCL-vragenlijsten).

Discussie
Voor zover wij konden nagaan is dit het eerste onderzoek naar 

consultatiegedrag na een ramp waarbij kon worden gebruik 

gemaakt van gegevens van vóór de ramp. Wij concentreerden 

ons op verschillen tussen slachtoffers die na de ramp spora-

disch hulp inriepen van hun huisarts en slachtoffers die dat vaker 

deden. Slachtoffers met sporadisch contact hadden ook al voor 

de ramp minder contact met hun huisarts. Bovendien hadden 

zij voor de ramp ook een lagere prevalentie van psychische en 

lichamelijke problemen. Slachtoffers die sporadisch contact met 

hun huisarts hadden, waren gemiddeld jonger en verloren bij de 

ramp minder vaak een naaste. Zij rapporteerden na de ramp een 

betere, subjectieve gezondheid en beter fysiek functioneren en 

leden minder vaak aan een depressie. Deze slachtoffers hadden 

relatief evenveel psychische problemen na de ramp en materieel 

verlies tijdens de ramp als de slachtoffers die vaker contact met 

hun huisarts zochten. Verrassend genoeg was een gedwongen ver-

huizing ten gevolge van de ramp een voorspeller voor sporadisch 

contact met de huisarts, terwijl een gedwongen verhuizing in de 

literatuur over rampen als risicofactor voor problemen geldt.2,9 

Dit resultaat kan niet zijn veroorzaakt doordat wij mensen ‘kwijt-

raakten’ tijdens het onderzoek. In het cohort slachtoffers wer-

den uitsluitend mensen meegenomen die gedurende de gehele 

onderzoeksperiode waren ingeschreven bij een deelnemende 

Enschedese huisartsenpraktijk en die de vragenlijsten invulden. 

De na de ramp ingestelde laagdrempelige tweedelijnsvoorziening 

(Mediant) voor slachtoffers met geestelijke problemen kan hier 

wel toe hebben bijgedragen. In een (univariaat) onderzoek over 

de algemene, niet-getroffen populatie werden lage opleiding en 

niet samenwonen als belangrijke risicofactoren gezien voor toe-

genomen contact met de huisarts.26 Wij konden dat (multivariaat) 

niet bevestigen in onze onderzoeksgroep(en). Een tweede verras-

sende uitkomst was dat er onder de sporadische bezoekers meer 

mensen met een kort lontje waren. In de literatuur vinden we hier 

niets over. Het lijkt de moeite 

waard bij toekomstige onderzoe-

ken aandacht te besteden aan de 

betekenis van deze bevinding.

Onderzoek na de terroristische 

aanval op het WTC in New York 

liet zien dat de psychologische 

effecten niet beperkt bleven tot 

de direct blootgestelde slacht-

offers. Niet alleen objectieve 

maten voor blootstelling of ver-

lies bleken voorspeller te zijn 

voor gezondheidsproblemen.27,28 

Een onderzoeksopzet waarbij 

gebruik kan worden gemaakt van 

gegevens van vóór de ramp geeft 

problemen na de ramp het hoogst, met acute stress (P02) als 

meest voorkomende diagnose bij beide groepen. Wat psychologi-

sche problemen betreft was het contrast voor en na de ramp het 

grootst bij de sporadisch bezoekende slachtoffers (een tienvou-

dige stijging). Slapeloosheid en depressie kwamen bij de spora-

disch bezoekende slachtoffers zowel vóór als na de ramp minder 

voor. Andere determinanten van huisartsenbezoek, zoals hyper-

tensie en diabetes mellitus, waren bij de sporadisch bezoekende 

slachtoffers uiteraard ook minder prevalent.

Psychologische stress en ervaren gezondheid

De gemiddelde SCL-90-scores waren in elke vragencategorie 

lager bij mannelijke en vrouwelijke slachtoffers die sporadisch 

de huisarts bezochten. Dit duidt op minder psychologische stress 

(p < 0,001 voor elke vergelijking tussen beide groepen, tabel 3). 

De gemiddelde scores op de SF-36-vragenlijst waren hoger voor 

mannelijke en vrouwelijke slachtoffers die sporadisch de huisart-

sen bezochten. Dit impliceert beter sociaal, fysiek en psychisch 

functioneren (p < 0,001 voor elke vergelijking, tabel 4).

Multipele logistische regressieanalyse toont aan dat slachtoffers 

die sporadisch de huisarts bezoeken gemiddeld jonger en vaker 

geïrriteerd waren. Zij moesten ook vaker ten gevolge van de ramp 

verhuizen (tabel 5). Zij voelden zich gezonder, functioneerden 

Tabel 1 Kenmerken van slachtoffers die de huisarts sporadisch of 
helemaal niet bezochten gedurende de eerste twee jaar na een ramp 
vergeleken met die van andere slachtoffers

Sporadisch 
huisartsbezoek 

Andere 
slachtoffers

N totaal = 922
% vrouw
Gemiddelde leeftijd in jaren (SD)
Verzekering ziekenfonds/particulier
% opleiding gemiddeld + hoog
% letsels
% vriend of familielid omgekomen
% schade aan het huis
n contacten/jaar voor de ramp
n contacten/jaar na de ramp

n = 288
50,7%
39,5 (14,2)

2,2
57,1%
18,1%

2,1%
10,8%

1,8
3,6

n = 634
54,6%*

44,9 (15,6)*

4,4*

43,7%*

28,9%*

6,9%*

9,2%†

5,4†

14,0*

† = p < 0,01
* = p < 0,001

Tabel 2 Jaarlijkse contacten (per 1000 persoonsjaren) vóór (1 jaar) en na de ramp (2 jaar) per consultatiecate-
gorie

Vóór de ramp Na de ramp

ICPC
Sporadisch

‰
Anderen

‰
Sporadisch

 ‰ 
Anderen

‰
L – bewegingsapparaat
R – tractus respiratorius
S – huid en subcutis
D – tractus digestivus
P – psychische problemen
A – algemeen
H – oor
K – tractus circulatorius
X – geslachtsorganen vrouw
N – zenuwstelsel
F – oog
T – endocrien systeem/voeding
U – urinewegen
Z – sociale problemen
Y – geslachtsorganen man
B – bloed en bloedvormende organen

217
119
104

70
36
35
34
33
30
27
26
14
11
10

7
4

1407
774
670
704
534
350
358
807
213
334
227
358
254
125

82
88

307
165
243

97
368
108

43
57
73
52
40
12
26
14
14
14

1765
970
819
929

2032
532
291

1002
318
428
205
483
349
304

80
88 

N 288  634 288  634

H&W 09 02.indb   71H&W 09 02.indb   71 23-01-2009   10:09:3823-01-2009   10:09:38



72 52(2) februar i  2009 H u i s a r t s  &  W e t e n s c h a p

senpraktijk is anderzijds een krachtig instrument.9 Een tweede 

beperking is dat wij met een selectie van de slachtoffers moesten 

werken: mensen die zowel tweemaal een vragenlijst invulden als 

gedurende de gehele periode waren ingeschreven bij een deelne-

mende huisarts. Omdat de non-response op het vragenlijstonder-

zoek de prevalentie van gezondheidsproblemen nauwelijks beïn-

vloedde achten wij ook deze beperking van gering belang voor 

onze resultaten.17,29,30

Het profiel van slachtoffers die na een ramp minder dan anderen 

contact opnemen met de huisarts, ziet er als volgt uit: minder 

gezondheidsproblemen (psychisch én lichamelijk) vóór de ramp, 

een jongere leeftijd, minder getroffen door de ramp in de zin van 

verlies van anderen, maar vaker door de ramp gedwongen verhuisd. 

Alle slachtoffers vertoonden na de ramp acute stress als het meest 

voorkomende symptoom. De resultaten wijzen erop dat het verschil 

tussen slachtoffers die sporadisch contact opnamen en degene die 

dat vaker deden – ook al hadden de eersten minder klachten en 

functioneringsproblemen – misschien vooral is gelegen in de manier 

waarop zij omgaan met of hulp zoeken voor deze problemen.
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het meest inzicht in de gevolgen voor de gezondheid.

Ons onderzoek combineerde gegevens die waren verkregen via 

vragenlijsten met gegevens afkomstig uit de medische dossiers 

(van vóór en na de ramp). Het bood daardoor een unieke kans 

om de gezondheidsgevolgen te bestuderen. Een kleine beperking 

daarbij is het ontbreken van een controlegroep voor het vragen-

lijstonderzoek. Een controlegroep was er wel voor de monitoring 

in de huisartsenpraktijk en ook voor het individuele vragenlijst-

onderzoek. Omdat het daarbij echter om twee verschillende groe-

pen ging, die niet gematcht konden worden, werden zij hier niet 

gebruikt. De voor- en nameting van de monitoring in de huisart-

Tabel 3 Gemiddelde SCL-90-scores en standaarddeviaties in rubrieken 18 maanden na de ramp per geslachtsgroep en consultatiecategorie (n = 922)

SCL-90-rubrieken Sporadisch huisarts bezoekende slachtoffers Andere slachtoffers
Mannen (n = 142) Vrouwen (n = 146) Mannen (n = 288) Vrouwen (n = 346)

Gemiddelde* SD Gemiddelde* SD Gemiddelde* SD Gemiddelde* SD
Angst
Fobie
Depressie
Somatisatie
Irritatie
Slaapstoornis

14,1
8,8

23,6
17,5

8,2
5,3

6,4
3,9
9,9
7,2
3,3
3,0

16,0
9,8

25,9
19,4

8,4
6,0

7,4
4,8

11,0
8,8
3,8
3,2

18,2
10,8
30,1
22,9

9,8
7,0 

9,5
5,8

14,6
10,5

5,0
3,7

21,0
12,5
33,9
25,5
10,0

7,5

10,5
6,7

15,7
11,4

5,1
3,8

* Verschillen bij alle rubrieken tussen slachtoffers die sporadisch of niet de huisarts bezoeken en de anderen (p < 0,001)

Tabel 4 Gemiddelde SF-36-scores en standaarddeviaties in rubrieken 18 maanden na de ramp per geslachtsgroep en consultatiecategorie (n = 922)

Sporadisch huisarts bezoekende slachtoffers Andere slachtoffers
Mannen (n = 142) Vrouwen (n = 146) Mannen (n = 288) Vrouwen (n = 345)

Gemiddelde* SD Gemiddelde* SD Gemiddelde* SD Gemiddelde* SD
Sociaal functioneren
Functiebeperking (fysiek)
Functiebeperking (sociaal)
Pijn
Gezondheid algemeen
Vitaliteit
Psychisch functioneren
Lichamelijk functioneren

77,9
71,4
73,0
79,0
64,6
60,0
69,3
87,0

23,0
32,3
31,9
22,2
21,4
19,1
18,1
15,3

74,3
66,2
67,0
75,0
63,3
52,9
66,2
82,6

23,4
35,9
35,7
21,9
20,0
18,7
18,1
21,1

65,8
58,4
60,4
63,9
52,9
51,0
61,2
72,5

26,5
35,3
37,9
26,7
20,7
19,8
19,3
25,3

62,3
52,7
53,4
61,3
49,2
46,0
56,0
68,3

28,2
38,5
39,5
26,2
22,5
20,7
21,1
26,1

* Verschillen bij alle rubrieken tussen slachtoffers die sporadisch of niet de huisarts bezoeken en de anderen (p < 0,001)

Tabel 5 Oddsratio’s en 95%-betrouwbaarheidsintervallen (BI) van mul-
tipele logistische regressieanalyses met betrekking tot slachtoffers die 
sporadisch of niet de huisarts bezochten versus de andere slachtoffers

OR 95%-BI P
Vrouw 0,93 0,67-1,29
Leeftijd (per 10 jaar) 0,81 0,72-0,92 < 0,001
Verzekering ziekenfonds/particulier 0,71 0,49-1,04
Alleenstaand versus met partner 1,40 0,86-2,27
Opleiding (hoog/gemiddeld versus laag) 0,93 0,65-1,33
Allochtoon versus autochtoon 1,30 0,88-1,90
Verhuisd ten gevolge van ramp 1,51 1,04-2,19 < 0,05
Letsel ten gevolge van ramp 0,65 0,41-1,04
Familielid of vriend omgekomen 0,29 0,12-0,74 < 0,01
Angst 0,98 0,94-1,03
Fobie 1,02 0,96-1,08 
Depressie 0,96 0,93-0,99 < 0,05
Somatisatie 0,98 0,94-1,02
Irritatie 1,12 1,04-1,21 < 0,01
Slaapstoornis 1,03 0,96-1,11
Sociaal functioneren 1,00 0,99-1,01
Functiebeperking – fysiek 1,00 0,99-1,00
Functiebeperking – sociaal 1,00 1,00-1,01
Pijn 1,01 1,00-1,02
Ervaren gezondheid 1,02 1,00-1,03 < 0,05
Vitaliteit 1,00 0,98-1,00
Psychisch functioneren 1,00 0,99-1,02
Lichamelijk functioneren 1,01 1,00-1,02 < 0,05
Constante 5,46 < 0,05
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Dit advies is gebaseerd op recent onderzoek naar de effecten 

van vitamine D en calcium op de kwaliteit van de botten, het 

risico op botbreuken en het valrisico bij ouderen.3-5 De effecten 

zijn het sterkst bij niet-zelfstandig wonende ouderen; het meest 

onderzocht zijn postmenopauzale oudere vrouwen. Vanwege het 

versnelde botverlies rond de menopauze geldt de hogere streef-

waarde voor vrouwen vanaf 50 jaar. Onderzoek - hoewel beperkt 

beschikbaar - suggereert eenzelfde effect van extra vitamine D 

Nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen
Het serumcalcidiolgehalte is een indicator van de hoeveelheid 

vitamine D in het lichaam. In 2000 stelde de Gezondheidsraad 

de voedingsnormen voor vitamine D vast op een serumcalci-

diolgehalte van 30 nmol per liter, omdat er boven deze waarde 

geen vitamine-D-tekort optreedt.2 In het huidige advies legt de 

Gezondheidsraad de streefwaarde hoger voor vrouwen vanaf 50 

jaar en mannen vanaf 70 jaar, namelijk op minimaal 50 nmol/l.1 

Naar een toereikende inname van vitamine D
Een advies van de Gezondheidsraad1
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