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Vitamine D: 
wondermiddel of 
zoethoudertje?
Maar liefst 137 aandoeningen worden 
op de een of andere manier in verband 
gebracht met verlaagde vitamine 
D-concentraties in het serum. Osteo-
porose, fracturen, spierzwakte maar 
ook auto-immuunziekten, kanker, di-
abetes en nog veel meer aandoeningen 
lijken goed te reageren op vitamine 
D-suppletie. Een middel dat zo breed 
inzetbaar is, moet haast wel een won-
dermiddel zijn. Tot nu toe lijkt echter 
niets minder waar.

Theodoratou et al. onderzochten de 
literatuur op de relatie tussen vitamine 
D en 137 verschillende aandoeningen. 
In totaal bestudeerden zij hiervoor 107 
systematische reviews, 74 meta-ana-
lyses over observationeel onderzoek en 
87 meta-analyses over RCT’s. Ondanks 
gevonden correlaties tussen de vita-
mine D-concentratie in het serum en 
verschillende aandoeningen, konden zij 
de in het verleden gedane claims voor 
de effectiviteit van vitamine D-behan-
deling, meestal niet bevestigen.

Onder meer vonden zij onvoldoende 
bewijs voor het preventief op grote 
schaal voorschrijven van vitamine 

D aan ouderen, ter voorkoming van 
fracturen en vallen. Evenmin voor de 
behandeling van allerlei aspecifieke 
klachten van meestal allochtone vrou-
wen met een verlaagd serum-vitamine 
D. Voor deze en tal van andere indica-
ties lijkt momenteel de wetenschap-
pelijke relevantie te ontbreken. Het 
argument dat het hier om een relatief 
veilig en goedkoop middel gaat is mis-
schien wel verleidelijk, maar geeft 
arts en patiënt het misplaatste gevoel 
toch iets nuttigs te doen. Dan wordt 
de behandeling met vitamine D een 

zoethoudertje en verhindert deze dat 
er aandacht gaat naar zaken waarvan 
de effectiviteit wel bekend is, zoals een 
gezonde manier van leven, veel bewe-
gen, vermindering van bekende risico-
factoren of het aanpakken van de echte 
problemen. ▪
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Diagnose COPD vaak 
gemist

Het beloop van COPD is positief te 
beïnvloeden als de diagnose tijdig 
wordt gesteld. Toch duurt dit in de 
huisartsenpraktijk vaak enige tijd. 
Brits onderzoek suggereert dat de mo-
gelijkheid om de diagnose te stellen 
in de vijf jaar voor de daadwerkelijke 
diagnose bij 85% van de patiënten werd 
gemist. Welke gegevens zouden de 
huisarts kunnen helpen COPD sneller 
te diagnosticeren?

De onderzoekers analyseerden het 
zorggebruik en kenmerken van 38.859 
patiënten > 40 jaar in de periode voordat 
de diagnose COPD werd gesteld, in de 

jaren 1990 tot 2009. Als ‘gemiste kansen’ 
om de diagnose te stellen golden de 
gevallen waarin een patiënt de huisarts 
bezocht voor klachten van de lage lucht-
wegen, een recept voor antibiotica, orale 
corticosteroïden of het maken van een 
x-thorax. Volgens deze definitie werd 
bij 32.900 (85%) patiënten de diagnose 
COPD gemist in de vijf jaar voorafgaand 
aan de diagnose. Daarnaast hadden 
patiënten met recidiverende lage lucht-
wegklachten in de periode voorafgaand 
aan de diagnose een grotere kans op 
exacerbaties in de periode erna.

Uit dit onderzoek valt te concluderen 
dat de diagnose COPD vaak met vertra-
ging wordt gesteld. Het hoge percentage 
‘gemiste kansen’ is waarschijnlijk te wij-
ten aan de ruime definitie hiervan. Dit 

is wellicht niet terecht, gezien de brede 
differentiaaldiagnose van luchtweg-
klachten in de huisartsenpraktijk. De 
onderzoekers adviseren, in lijn met de 
NHG-Standaard COPD, bij iedere (ex-)ro-
ker > 40 jaar, aan wie de huisarts medi-
catie voorschrijft voor recidiverende lage 
luchtweginfecties, 6 weken na het huis-
artsenbezoek een spirometrie te verrich-
ten. Hiermee hopen de onderzoekers dat 
COPD in een eerder stadium gediagnos-
ticeerd wordt, met hopelijk verbeterde 
zorg voor patiënten met COPD. ▪
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