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Vitamine D tegen 
COPD-aanval?

Patiënten met een chronische ziekte 
zoals kanker, cardiovasculaire aandoe-
ningen of diabetes hebben vaker een 
laag vitamine D-gehalte in vergelij-
king met gezonde personen. Ook een 
aanzienlijk deel van de patiënten met 
ernstige COPD heeft een vitamine D-
tekort. Het is niet bekend of suppleren 
van vitamine D bijdraagt aan het voor-
komen van exacerbaties. 
De precieze oorzaak van een vitamine 
D-deficiëntie bij COPD-patiënten is nog 
niet duidelijk, maar mogelijk kan een 
laag gehalte bijdragen aan chronische 
inflammatie en een slechtere klaring 
van bacteriën. Een hoger risico op het 
ontstaan van exacerbaties is dan een 
logisch gevolg. Met deze theorie in het 
achterhoofd bestudeerden Belgische 
onderzoekers 182 COPD-patiënten met 

GOLD II, III en IV, ongeacht een hoog 
of laag vitamine D-gehalte, met een 
recente exacerbatie in de voorgeschiede-
nis. Patiënten die al suppletie hadden 
werden uiteraard uitgesloten, een uit-
zondering hierop vormden patiënten die 
vitamine D in een lage dosering (400-
880 IU/dag) ter preventie van osteoporose 
kregen: deze patiënten (22%) werden 
gelijk verdeeld over beide groepen. De 
interventiegroep kreeg gedurende een 
jaar een vrij hoge dosis van 100.000 IU 
vitamine D-suppletie per maand.
 Na een jaar bleek er geen significant 
verschil in aantal en het tijdstip van 
ontstaan van een nieuwe exacerbatie. 
Ook de kwaliteit van leven, mortaliteit, 
longfunctie en aantal ziekenhuisopna-
mes bleef gelijk tussen beide groepen. 
In een analyse die achteraf werd gedaan 
onder patiënten die op baseline een 
extreem laag vitamine D-gehalte had-
den (serum 25-[OH]D level < 10 ng/ml), 
nam wel het aantal exacerbaties af met 

43%. De groep was echter te klein om 
hier harde conclusies aan te verbinden. 
Opvallend genoeg werd geen enkel geval 
gemeld van calciumintoxicatie, ondanks 
de hoge dosering. Het wegblijven van een 
effect van vitamine D in dit onderzoek 
schrijven de onderzoekers toe aan het 
feit dat de meeste patiënten al maxi-
maal therapeutisch waren ingesteld op 
(inhalatie) steroïden. Vervolgonderzoeken 
zouden zich dan ook kunnen richten op 
pa tiënten met een extreem laag vitami-
ne D-gehalte, of op patiënten met nieuw 
ontdekte of mildere COPD. De conclusie 
is duidelijk: vooralsnog lijkt het niet 
zinvol om exacerbaties in de huisartsen-
praktijk te bestrijden met vitamine D. ▪ 
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Beter zicht op 
bloeddrukpillen bij 
jicht
Calciumantagonisten en losartan 
zijn de beste antihypertensiva voor 
patiënten die een verhoogd risico op 
jicht hebben. Dat concluderen onder-
zoekers in de British Medical Journal 
op basis van patiëntengegevens uit 
Britse huisartsenpraktijken. 
Patiënten met jicht hebben een ver-
hoogd cardiovasculair risico en slikken 
voor hoge bloeddruk vaak antihyper-
tensiva. Patiënten met hypertensie heb-
ben juist weer een verhoogd risico op 
jicht door verminderde renale perfusie 
en een verminderde uitscheiding van 
uraat. Verder is van bloeddruktabletten 
uit verschillende klassen bekend dat zij 
de urinezuurspiegel kunnen verhogen. 
Het bekendste voorbeeld daarvan zijn 
de diuretica, maar ook bètablokkers 
hebben deze bijwerking. Dit alles maakt 
de keuze voor antihypertensiva bij pa-

tiënten met jicht of een verhoogde kans 
daarop niet altijd even makkelijk.
 Onderzoekers doorzochten de grote 
Britse huisartsendatabase en bereken-
den het relatieve risico op jicht bij het 
gebruik van verschillende antihyper-
tensiva. Ze matchten daartoe 25.000 
jichtpatiënten met 50.000 controle-
patiënten. In de uitgebreide analyse 
bij patiënten met hypertensie met 
correctie voor leeftijd, geslacht, BMI, 
alcoholgebruik en comorbiditeit, was 
het relatieve risico op jicht 0,87 (95%-BI 
0,82-0,93) voor calciumantagonisten 
en 0,81 (95%-BI 0,70-0,94) voor losartan. 
Bij gebruik van andere antihyperten-
siva was het risico op jicht juist hoger. 
De relatieve risico’s van diuretica, 
bètablokkers, ACE-remmers, en angio-
tensinereceptorblokkers (anders dan 
losartan) waren respectievelijk 2,36, 
1,48, 1,24 en 1,29. Het beschermende 
effect van de calciumantagonisten en 
losartan nam toe met de duur van het 
gebruik. Van beide was al bekend dat ze 
de urinezuurspiegel verlagen, maar tot 

op heden was het effect op jicht nooit in 
grootschalig onderzoek aangetoond.
 Wat betekent dit nu voor de 
spreekkamer? Volgens de herziene 
NHG-Standaard Cardiovasculair risi-
comanagement zijn alle groepen anti-
hypertensiva gemiddeld even geschikt 
voor de behandeling van hypertensie. 
Een generieke calciumantagonist of 
losartan lijkt op basis van dit onderzoek 
een goede keus als antihypertensivum 
bij patiënten met jicht, afhankelijk van 
de verdere comorbiditeit. Twijfelt u of 
de patiënt wel een echte jichtartritis 
heeft? Dan kunt u altijd de in Nederland 
ontwikkelde online jichtcalculator 
raadplegen. (www.umcn.nl/Research/
Departments/eerstelijnsgeneeskunde/
Pages/Jichtcalculator.aspx). ▪ 
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