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Inhoud PPT
Inleiding: Wat is minimaal, wat is optimaal als
ondergrens voor 25 hydroxy vitamine D3
Gepubliceerd vitamine D onderzoek door
MeanderMC & partners 2002 – 2011
Lopend of nog niet gepubliceerd onderzoek anno 2011
Diversen
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Optimal level for
25(OH)vit D ?
“For all endpoints, the
most advantageous
concentrations of
25(OH)D begins at 75
nmol/L (30 ng/mL),
and the best are
between 90 and 100
nmol/L (36–40
ng/mL)”
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Minimale vit D spiegel en streefwaarden (optimaal)
Osteomalacie/rachitis
Osteomalacie/rachitis prev.
prev. > 30 nmol/l 25OH vit D
Voor normale spierfunctie

> 40 - 50 nmol/l

Voor preventie en voor optimaal nonnon-calcemisch effect
> 75 a 80 nmol/l (zomerwaarden)
Voor bijzondere toepassingen als MS of ondersteuning
bij kanker > 100 nmol/l ??
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25OH D3 ondergrens
volgens …
Gezondheidsraad (2008) 30 nmol/l, maar 50 nmol/l voor vrouw
>50 jaar of man > 70 jaar
“Brugse Vit D Workshop “ (2009)

> 50 nmol/l

Stand. Commit. European Doctors (2009)

> 50 nmol/l

Int. vit D specialisten (Osteop Int 2005)

> 75 nmol/l

Institute of Medicin (nov 2010)

> 50 nmol/l

NL laboratoria meestal > 50 nmol/l, Belgisch lab 17.7 nmol/l !!

Aanbeveling Inst of Medicin 2010 vs GR 2008
IOM 2010 aanbeveling
ADH is 600 IE voor 1 tot 70 jaar, daarboven 800 IE
> 50 nmol/l 25(OH)D voor alle leeftijden en M/V
Maximale dagdosering is 4000 IE voor > 9 jaar, ook zwanger
GR 2008 aanbeveling
ADH is 200 IE voor 4 tot 50 jaar (v) of 4 tot 70 jaar (m) en
400 IE < 4 jaar
M /V > 30 nmol/l, maar V > 50 j of M > 70 j min. 50 nmol/l
Maximaal 2000 IE dd voor leeftijd > 4 jaar
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Prevalentie onderzoek bij allochtone vrouwen
Pilotonderzoek naar hypovitaminose D bij
ogenschijnlijk gezonde gesluierde Turkse vrouwen:
ernstige vitamine-D-deficiëntie bij 82%
Grootjans-Geerts & Wielders
NTvG 2002;146:1100-1101
Conclusie: 90% van 51 ogenschijnlijk gezonde Turkse
vrouwen met hoofddoek hebben sterk verlaagde 25OH D3
spiegels ( 90% < 30 nmol/l en 81 % < 20 nmol/l). Circa de
helft van deze groep heeft regelmatig spierklachten.

Meting van 1,25 (OH)2 niet nodig naast 25(OH)D3
Is there any need for 1,25(OH)2 vitamin D3 analysis in
hypovitaminosis D?
Wielders & Grootjans-Geerts
Ned Tijdschrift Klin Chemie 2003;28:199-200
Conclusie: in een gemengde populatie van 16 allochtonen en
20 bejaarden met 25 OH D3 uitslagen gelijk verdeeld tussen
13 en 98 nmol/l, werden geen 1,25 (OH)2 D3 uitslagen buiten
36 – 160 pmol/l gevonden.
Dit sluit aan bij huidige inzichten dan meting van 1,25 (OH)2
D3 geen meerwaarde heeft in afwezigheid van ernstige
osteomalacie of nefropathie

© JWielders augustus 2011

Pilot onderzoek bij psychogeriatrische patiënten
Vitamine D pilot onderzoek bij psychogeriatrische
patiënten; 82% is (erstig) deficiënt
Veeninga, Wielders, Oosterink
Tijdsch Gerontol Geriat 2004;35:203-06
Conclusie: van 34 veelal binnen verblijvende patiënten heeft
82% een 25 OH vitamine D3 < 30 nmol/l en 47% < 20 nmol/l.
Suppletie met 800 iE per dag leidde na 1/2 jaar tot spiegels van
66 – 122 nmol/l (n=18), zonder suppletie bleven spiegels sterk
verlaagd (< 20 nmol/l, n=7)

Risicogroep zwangeren en hun baby’s
Ernstige vitamine D-deficiëntie bij ruim de helft van de
niet-westerse allochtone zwangeren en hun pasgeborenen
Wielders, Dormael, Eskes, Duk,
NTvG 2006;150:495-99
Conclusie: 55 % van 131 allochtone zwangeren en 54 % van 81
allochtone baby’
baby’s heeft ernstig vit D tekort (< 20nmol/l resp. < 13
nmol/l). Van 545 autochtone zwangeren heeft 5 % en van 442
autochtone baby’
baby’s heeft 6 % ernstig vit D tekort.
Consequenties worden besproken en suppletie voorgesteld
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Vitamine D bij zwangeren en pasgeborenen
Wielders, Dormael,
Dormael, Eskes,
Eskes, Duk, Ned Tijdschr Geneeskd.
Geneeskd. 2006;150:4952006;150:495-99
Schatting status baby
vit D baby = 2/3 van moeder

Oorzaken tekort :
< Ca, < Marg, < Vette Vis
< Zonexpositie
Donkere huid
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Herstel van vitamine D tekort neonaten?
Recovery of perinatal vitamin-D deficiency in the second
year of life (Abstract / poster)
Ran, Hogeman, Wielders Ned Tijdsch Klin Chemie 2007
Conclusion
Using a cutoff of 30 nmol/l we found 9.3 % of 86 children to
be deficient without apparent rachitic symptoms, but this level
still might have an impact on their health.
Using a 50 nmol/l level, 43 % was still deficient in 25OH D3
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Vit D stabliteit in monster is uitstekend
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Kritiek op vitamine D advies Gezondheidsraad
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vit D tijdens TBC behandeling
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Insulin resistance and the relation to vitamin D
deficiency in obese Dutch children
Langens, Nuboer, Wielders et al Paper in revisie
Study of prevalence of vitamin D deficiency and the
relationship between vitamin D and insulin resistance
(HOMA)
Relationship of vitamin D-levels with age, season, BMI-SDS
and ethnicity
Prevalence of vitamin D deficiency (<50 nmol/l) was 68 % ,
Severe vitamin D deficiency (<30) was observed in 30%.
Inverse relationship between HOMA and vitamin D.
Positive correlation between vitamin D and summer, autumn
and the Caucasian group.
Inverse relationship between vitamin D, age and BMI-SDS.

vit D bij IBD (Crohn & Colitis Ulcerosis)
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vit D review in NTVG
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Lopend of nog niet gepubliceerd onderzoek
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vit D suppletie bij zwangeren
Retrospectieve onderzoek bij 219 Kaukasische en 175 nietKaukasische vitamine D-deficiënte zwangeren
Meting voor en na toediening van 400 resp. 800 iE
cholecalciferol per dag gedurende minimaal 2 maanden.
Deficiëntie definitie: 25(OH)D3 < 50 nmol/l
Gemiddelde toename calcidiolgehalte na min. 2 mnd suppletie
– 14 nmol/l bij 400 iE cholecalciferol per dag
– 23 nmol/l bij 800 iE per dag

vooral bij 400 iE bleef grote groep < 50 nmol/l
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Effect van vit D suppletie bij fatigue
Goedgekeurd RCT onderzoek waarbij fatigue ervaring bij
patië
patiënten met gynaecologische kanker vergeleken wordt tussen
een groep met standaard (lage) vitamine D suppletie ten
opzichte van een groep met hoge dosering
Fase
In uitvoering
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vit D en fysieke prestaties bij verstandelijk
gehandicapten
Doel
Onderzoeken van mogelijke correlatie tussen vit D spiegel en
valrisico, spierzwakte, depressie, ontstekinggevoeligheid etc
bij ruim 600 verstandelijk gehandicapte 50plussers.
Fase
Verwerken onderzoeksresultaten / opstellen manuscript
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vitamine D symposia
Amersfoort 2 oktober 2009

Amsterdam 10 juni 2010
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Diversen
Kranten artikelen
POD cast NTVG en Interview RTL4 televisie
Lezingen voor beroepsgroepen
Publicaties in”firma” bladen
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Beleid maken (of aandringen op)
Werkconferentie Voedingscentrum Utrecht 18 januari 2011

Voldoende zonneschijn toegewenst !
Niet te veel, maar
zeker niet te weinig!

www.meandermedischcentrum.nl/vitamine-D
Review Vit D
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Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1810

