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bruik van zonnebrandcrème, en een lage consumptie van vi-
tamine D en calcium via de voeding bij tot vitamine-D-ge-
brek.9 In Nederland voegt men vitamine D alleen aan 
margarine toe, een product dat niet-westerse immigranten 
weinig gebruiken. Vitamine-D-gebrek leidt tot een toename 
van de parathyreoïdhormoon (PTH) spiegel, wat botverlies en 
uiteindelijk een mineralisatiestoornis veroorzaakt, waardoor 
op de lange termijn osteomalacie ontstaat.1,9,10 Verder is geble-
ken dat een slechte vitamine-D-status  geassocieerd is met 
matig fysiek functioneren,11-15 zwakte van de proximale spie-
ren16 en pijn17. Verschillende klinische trials hebben aange-
toond dat vitamine-D-suppletie het fractuurrisico kan ver-
minderen.9,13

 Vitamine-D-gebrek kan men behandelen met blootstelling 
aan zonlicht of vitamine-D-suppletie, hetzij dagelijks of met 
grote intervallen. Het effect van verschillende behandelingen 
op de vitamine-D-status is nooit vergeleken bij niet-westerse 
immigranten. Hoofddoel van dit onderzoek was om te bepa-
len of  orale vitamine-D-suppletie effectiever is dan een ad-
vies voor blootstelling aan zonlicht met betrekking tot serum 
25(OH)D, PTH en alkalische fosfatase. Het tweede doel was om 
te onderzoeken of de effecten van verschillende interventies 
verschillen met betrekking tot fysiek functioneren, functio-
nele beperkingen en pijn.

Methode
Onderzoeksopzet
We hebben het onderzoek opgezet als gerandomiseerde kli-
nische trial om het effect van vitamine-D-suppletie te verge-
lijken met dat van advies voor blootstelling aan zonlicht. De 
actieve behandelingsperiode was 6 maanden, van maart tot 
september, omdat gedurende deze maanden de zon op de Ne-
derlandse breedtegraad resulteert in synthese van vitamine 
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Wat is bekend?
 ▪ Vitamine-D-gebrek komt veel voor bij niet-westerse immi-

granten.
 ▪ Vitamine-D-gebrek kan worden behandeld met vitamine-D-

suppletie of met blootstelling aan zonlicht.
 ▪ Een slechte vitamine-D-status is geassocieerd met matig fy-

siek functioneren.

Wat is nieuw?
 ▪ Orale vitamine-D-suppletie, hetzij dagelijks, hetzij een equi-

valente dosis eenmaal per drie maanden, is veel effectiever dan 
zonlicht met betrekking tot serum 25(OH)D en PTH-spiegel bij 
niet-westerse immigranten.

 ▪ Het effect van orale vitamine-D-suppletie gedurende zes 
maanden is zes maanden na stoppen nog steeds meetbaar.
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Doel Vitamine-D-gebrek (25-hydroxyvitamine D < 25 nmol/l) 
komt veel voor bij niet-westerse immigranten. Het is te behande-
len met vitamine-D-suppletie of blootstelling aan zonlicht. Is het 
effect van orale vitamine D3 (dagelijks 800 IE of 100.000 IE/3 
maanden) en blootstelling aan zonlicht even effectief voor de ver-
betering  van  serum 25-hydroxyvitamine D- en parathyroïdhor-
moonconcentraties?
Methode We hebben het onderzoek uitgevoerd als gerandomi-
seerde klinische trial in 11 huisartsenpraktijken in Nederland. We 
randomiseerden niet-westerse immigranten van 18-65 jaar (n = 
232) en serum 25(OH)D < 25 nmol/l voor vitamine-D-suppletie res-
pectievelijk 800 IE/dag of 100.000 IE/3 maanden of advies voor 
blootstelling aan zonlicht gedurende 6 maanden (maart tot sep-
tember). We verkregen bloedmonsters aan het begin, gedurende 
de behandeling na 3 en 6 maanden, en bij follow-up na behande-
ling bij 12 maanden. We analyseerden de gegevens met multilevel 
regressiemodelling.
Resultaten We verrichtten de intention-to-treatanalyse bij 211 
personen. De serum 25(OH)D was aan het begin 22,5 ± 11,1 nmol/l. 
Na 6 maanden nam de serum 25(OH)D toe tot 53 nmol/l bij 800 IE/
dag, tot 50,5 nmol/l met 100.000 IE/3 maanden en tot 29,1 nmol/l 
bij blootstelling aan zonlicht (suppletie versus zonlicht p < 0,001). 
Na 3 maanden nam het serum-PTH significant af bij alle groepen, 
meer bij suppletie dan bij blootstelling aan zonlicht (p < 0,05).
Conclusie Vitamine-D-suppletie is effectiever dan een advies 
voor blootstelling aan zonlicht bij de behandeling van vitamine- 
D-gebrek bij niet-westerse immigranten.
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Inleiding

Vitamine-D-gebrek komt veel voor bij niet-westerse immi-
granten binnen Europa en elders.1-4 Uit  recent onderzoek 

in Nederland bleek dat 40-80% van de niet-westerse immi-
granten vitamine D-gebrek had.5-7 Bij blootstelling aan zon-
licht wordt 7-dehydrocholesterol omgezet in previtamine D3.8 
Dit wordt vervolgens geleidelijk omgezet in vitamine D3. 
Huidpigment houdt de ultraviolette straling tegen en beperkt 
de synthese van vitamine D3. Naast huidtype en geringe 
blootstelling aan zonlicht, dragen bedekking van de huid, ge-
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Confounders
Geslacht, leeftijd, body mass index en blootstelling aan zon-
licht includeerden we als confounder bij de statistische ana-
lyse. Blootstelling aan zonlicht baseerden we op antwoorden 
op vragen naar hoe lang de deelnemers gedurende de zomer-
maanden buiten kwamen.

Statistische analyse
De statistische analyse verrichtten we met behulp van het 
multilevel-programma MLwiN 2.02.21 Veranderingen in 
serum 25(OH)D, PTH, fysiek functioneren en functionele 
beperkingen onderzochten we met lineaire regressie. We ge-
bruikten general linear models om de interactie van de interven-
tie met BMI te testen. Veranderingen in pijn in de benen en 
functionele beperkingen analyseerden we aan de hand van 
logistische regressie.

Resultaten
Er waren 211 deelnemers beschikbaar voor de intention-to-
treatanalyse. Bij screening hadden alle deelnemers een 25(OH)
D-spiegel < 25 nmol/l, maar bij 58 deelnemers was de waarde 
op het moment van insluiting hoger dan 25 nmol/l. We inclu-
deerden deze deelnemers wel bij de intention-to-treatanalyse, 
maar sloten hen uit bij de per-protocolanalyse. De gegevens 
bij inclusie van de 211 deelnemers (53 mannen, 158 vrouwen) 
staan in de [tabel].
 De mediane tijd buitenshuis was 120 minuten per dag in de 
drie groepen, zonder verandering na 3 maanden.
 De 25(OH)D-spiegel nam significant toe bij alle interventie-
groepen na 3 maanden en zowel na 3 als na 6 maanden was de 
25(OH)D-spiegel significant hoger bij de groepen met vitamine- 
D-suppletie, dan bij de groep met zonadvies [figuur]. Er was 
geen verschil tussen de twee vitamine-D-suppletiegroepen. In 
de vitamine-D-suppletiegroep van 800 IE/dag was de bloedspie-
gel hoger dan 50 nmol/l bij 74% van de deelnemers, bij 48% van 
de groep die 100.000 IE/3 maanden gebruikten en bij 22% van 
de zonlichtgroep. Na 6 maanden waren deze percentages lager 
dan na 3 maanden. Bij 12 maanden was het percentage deelne-
mers met vitamine-D-gebrek (25(OH)D-spiegel < 25 nmol/l) nog 
steeds lager dan aan het begin van het onderzoek, behalve bij 
de zonlichtgroep. We zagen een significante interactie tussen 
BMI en de toename van de 25(OH)D-spiegel na vitamine-D-sup-
pletie. De toename was groter wanneer de BMI lager was dan 
25 kg/m2. De PTH-spiegel nam na 3 maanden significant af bij 
alle drie interventiegroepen. Na 6 maanden was de PTH-spiegel 
van beide vitamine-D-suppletiegroepen nog steeds significant 
lager dan bij de zonlichtgroep. Bij de per-protocolanalyse zagen 
we hetzelfde patroon, maar bij de 800 IE vitamine-D-groep was 
de 25(OH)D-spiegel na 3 maanden hoger. Aan het begin van het 
onderzoek was de alkalische fosfatase bij 12 personen verhoogd 
boven de referentiewaarde, wat wijst op metabole botziekte (be-
ginnende osteomalacie), en na 6 maanden behandeling was de 
alkalische fosfatase verhoogd bij 2 personen.
 Er waren tussen de groepen geen verschillen in hand-
knijpkracht en opstaan uit een stoel. De 3 behandelgroepen 

D. We verzamelden gegevens en bloedmonsters aan het begin 
en gedurende de follow-up op 3, 6 en 12 maanden. We vroegen 
elke deelnemer om informed consent.
 Het onderzoek is goedgekeurd door de medisch ethische 
toetsingscommissie van het VU medisch centrum. De trial 
staat geregistreerd in het Nederlands Klinische Trial Register 

resultaten verwijzen we naar de oorspronkelijke publicatie.18

Deelnemers
De deelnemers waren niet-westerse immigranten tussen 18 
en 65 jaar met vitamine-D-gebrek (serum 25(OH)D < 25 nmol/l). 
We hebben de deelnemers geworven bij 10 huisartsenpraktij-
ken in Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Amersfoort, en de 
polikliniek van het VU medisch centrum. Dat deden we tussen 
januari en maart 2004, en tussen januari en maart 2005. De 
metingen vonden plaats in de huisartsenpraktijk of in de po-
likliniek. Deelnemers sloten we uit als ze gedurende de voor-
gaande 3 maanden een behandeling voor vitamine-D-gebrek 
hadden gekregen, als ze immobiel waren of een ziekte hadden 
die zou storen bij de metingen (psychiatrische aandoening, 
reumatoïde artritis). Onderzoeksverpleegkundigen en de 
huisartspraktijkassistenten kregen centraal een training.

Behandeling
Randomisatie gebeurde gestratificeerd voor huisartsen-
praktijk en geslacht, en resulteerde in drie groepen: advies 
voor blootstelling aan zonlicht voor ten minste een half uur 
per dag, vitamine D3 800 IE/dag of vitamine D3 100.000 IE/3 
maanden. Deelnemers uit de 100.000 IE-groep namen de vi-
tamine D onder toezicht.

Uitkomstmaten
We bepaalden serum calcium, fosfaat, albumine, creatinine 
en alkalische fosfatase met een routine laboratoriummethode. 
Serum 25-hydroxyvitamine D stelden we vast aan de hand van 
radio-immuno-assay (Diasorin). Serum-PTH bepaalden we 
met een immuno-radiometrische assay (Luminescence).

Fysiek functioneren
Handknijpkracht maten we met een dynamometer. Om de 
proximale spiersterkte te meten moesten de deelnemers vijf-
maal opstaan uit een stoel, zonder de handen te gebruiken. 
We maten de totale tijd die ze hiervoor nodig hadden.19

Functionele beperkingen
Functionele beperkingen bepaalden we aan de hand van een 
vragenlijst waarbij de deelnemers de moeilijkheidsgraad 
moesten aangeven voor drie dagelijkse activiteiten: opstaan 
uit een stoel, traplopen en enige honderden meters lopen. De 
deelnemers konden scoren van 0 (zonder probleem) tot 4 (hulp 
nodig). De vragen over fysiek functioneren en functionele be-
perkingen hebben we overgenomen van de Longitudinal Aging 
Study Amsterdam (LASA).20 We stelden zes vragen over pijn.
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dir.nilu.no/~olaeng/fastrt/VitD_quartMED.html). We gaven 
gedurende 6 maanden vitamine-D-suppletie, maar er was 
geen verdere toename van de 25(OH)D-spiegel na 3 maanden 
en de PTH-spiegels gingen na 3 maanden weer omhoog. Dit 
kan een gevolg zijn van matige therapietrouw. Onze gegevens 
suggereren dat obese personen hogere suppletiedoses nodig 
hebben.22

 De alkalische fosfatase nam in alle groepen met ongeveer 
20% af. Dit kan wijzen op verbetering van de botstatus. Het 
was opvallend dat het aantal functionele beperkingen afnam, 
wat kan betekenen dat er maar weinig stijging van de 25(OH)
D-spiegel nodig is om dit te bereiken. Bij een eerder onder-
zoek onder niet-westerse immigranten in Nederland rappor-
teerden de onderzoekers ook meer hoofdpijn bij deelnemers 
met vitamine-D-deficiënte.6 Onze conclusie is dat vitamine-
D-suppletie bij de behandeling van vitamine-D-gebrek bij 
niet-westerse immigranten veel effectiever is dan een zon-
lichtadvies. Een dosis van 800 IE/dag is niet voldoende om bij 
(bijna) alle immigranten de 25(OH)D-spiegel te verhogen tot 
boven 50 nmol/l. Dit is waarschijnlijk het gevolg van matige 
therapietrouw. Bij andere onderzoeken in Nederland met res-
pectievelijk 600 IE/dag en 800 IE/dag in een verzorgings- of 

meer.23,24 Bij obesitas kunnen hogere doseringen nodig zijn.

rapporteerden minder problemen met functionele beperkin-
gen na 3 maanden behandeling. Na 6 maanden behandeling 
rapporteerden de deelnemers minder pijn in de bovenbenen, 
maar er was geen verschil tussen de groepen. Bij de groep die 
800 IE vitamine D per dag gebruikte nam het aantal episodes 
van hoofdpijn significant af. Op 12 maanden na de aanvang 
van het onderzoek was de 25(OH)D-spiegel in de suppletie-
groepen significant hoger dan in de zonlichtgroep.

Beschouwing

zonlichtadvies vergelijkt met vitamine-D-suppletie. Uit het 
onderzoek blijkt dat vitamine-D-suppletie nodig is voor een 
adequate 25(OH)D-spiegel bij niet-westerse immigranten in 
Nederland. In de eerste 6 maanden nam de 25(OH)D-spiegel 
toe en daalde de PTH-spiegel in de 3 groepen, maar het effect 
van suppletie was sterker dan dat van zonlicht. Op de lange 
termijn tussen 6 en 12 maanden liepen de waarden weer te-
rug, maar de suppletiegroepen waren na 12 maanden nog 
steeds beter af dan bij aanvang van het onderzoek. Blootstel-
ling aan zonlicht was in ons onderzoek niet erg effectief. Dit 
kan liggen aan huidpigmentatie, aan bedekkende kleding en 
weinig blootstelling aan zonlicht in het algemeen. Bij een 
sterk gepigmenteerde huid wordt 3-5 keer minder vitamine 
D gevormd dan bij een licht gepigmenteerde huid (http://na-

Tabel Uitgangswaarden bij 211 deelnemers ingedeeld in de drie behandelgroepen

Totaal (n) % Capsules
800 IU (n)

% Capsules
100.000 IU  (n)

% Zonlicht (n) %

211 100 72 34,1 74 35,1 65 30,8

Geslacht  (n = 211)
 Vrouw 158 74,9 54 34,2 55 34,8 49 31,0

Leeftijd (jaar) (n = 211) 41,3 ± 11,4 40,5 ± 10,8 41,9 ± 11,6 41,5 ± 12,0

Body mass index (kg/m2) (n = 211)
 ≥ 30: obees    

28,7 ±   6,2
69 () 32,7

28,9 ±   7,1
23 33,3

28,5 ±   6,0
21 30,4

28,6 ±   5,4
25 36,2

Ethniciteit  (n = 209)
 Turks 
 Marokkaans 
 Surinaams/Antilliaans 
 Afrikaans 
 Aziatisch   

75
61
33
12
28

35,9
29,2
15,8

5,7
13,4

27
17
16

3
8

36,0
27,9
48,5
25,0
28,6

26
23
10

5
10

34,7
37,7
30,3
41,7
35,7

22
21

7
4

10

29,3
33,4
21,2
33,3
35,7

Betaald werk (n = 210)
 Geen  134 63,8 50 37,3 43 32,1 41 30,6

Opleiding (n = 208)
 Geen of basisschool 
 Middelbare school  
 Hogere opleiding, universiteit 

111
44
53

53,4
21,2
25,5

35
14
23

31,5
31,8
43,4

40
13
20

36,0
29,5
37,7

36
17
10

32,4
38,6
18,9

Roken (n = 210)
 Ja 45 21,5 19 42,2 13 28,9 13 28,9

Alcohol (n = 209)
 Ja 33 15,8 13 39,4 13 39,4 7 21,2

25(OH)D (nmol/l) (n = 211) 22,45 ± 11,1 22,4 ±   8,9 21,8 ± 12,3 23,3 ± 12,0

PTH (pmol/l) (n = 210) 9,6 ±   4,6 9,1 ±   5,2 10,1 ±   4,4 9,5 ±   4,3

Handknijpkracht in kgf (n = 210) 32,8 ±   9,9 32,7 ± 10,2 32,0 ± 9,7 33,7 ± 9,8

Opstaan uit stoel (sec) (n = 208) 14,0 ±   5,2 13,8 ± 4,4 13,9 ±  5,3 14,3 ±   5,8

Functionele beperkingen (n = 209) 4,3 ±   3,8 4,7 ±   3,8 4,1 ±   3,6 4,2 ±   4,0

Hoofdpijnepisodes per jaar (n = 209) 114,6 ± 129,0 149,1 ± 141,3 74,8 ± 98,1 120,3 ± 133,6

De waarden zijn aantallen (%) of gemiddelde ± standaarddeviatie (SD).
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Conclusie
Uit dit onderzoek blijkt dat bij niet-westerse immigranten orale 
vitamine-D-suppletie effectiever is dan blootstelling aan zon-
licht met betrekking tot vitamine-D-status en PTH-spiegel. ▪
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