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Vitamine D bij gezondheid
en ziekte (2)
Door: drs. E. Valstar, arts/bioloog

Vitamine D is in vele opzichten een belangrijke nutriënt voor een goede
gezondheid. In het eerste deel van dit artikel is de rol van vitamine D bij diabetes, tuberculose, osteoporose, kanker en hoge bloeddruk besproken. In dit
deel zullen nog meer belangwekkende en interessante eﬀecten van vitamine
D aan de orde komen. Tevens zal aandacht worden besteed aan de werkingsmechanismen van deze vitamine en aan de mogelijke interacties.
Vitamine D en multiple sclerose
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Vitamine D en reumatoïde artritis
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Dagelijks 1.200 IE (30 mcg) vitamine D vermindert bij schoolkinderen de kans op influenza A.
Foto: S. Karlsson
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Vitamine D en psoriasis
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Vitamine D en periodontitis
Vitamine D en mentaal welbevinden
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Al bij 400 IE (10 mcg) vitamine D extra per dag vermindert de valfrequentie bij ouderen.

Foto: L. Cattel

Conclusies
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t %BHFMJKLTNHDBMDJVNNFU*&WJUBNJOF%JTHVOTUJHCJK

400 IE extra, of meer beter is, weten we niet;

psoriasis;
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vertragen van multiple sclerose. Er moet dan vermoedelijk

reumatoïde artritis, hetzelfde geldt voor het mentaal

worden gedacht aan doseringen van meer dan 2.000 IE/dag,

welbevinden;
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mogelijks zelfs wel 10.000 IE/dag (dit dan wel graag onder
deskundige medische supervisie). Het laatste woord hierover is

en 400 IE/dag) neemt de (lage) kans op nierstenen iets toe. Er is

nog niet gezegd, het is vooral onduidelijk wat dan een preventieve
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dosering zou moeten zijn;
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wel dagelijks iets van 1.000 IE vitamine D extra);
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met hypertensie. Dit eﬀect wordt al gezien bij eenmalig
100.000 IE, maar het is onduidelijk wat de gangbare dagdosis

eczeem tegen;
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daarvoor zou moeten zijn;
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iets tegen;
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II-diabetes gunstig beïnvloedt;
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hebben gehad het ontstaan van spieratroﬁe tegen;
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beloop van een tuberculose-infectie gunstig beïnvloedt;
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op inﬂuenza A;
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400 IE/dag extra is hiertoe al aanbevelenswaardig!;
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een longinfectie de sterftekans;
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samen met dagelijks 1 g calcium (plus 250 mg magnesium,
5 mg vitamine K2 en een multi; zie mijn eerder in dit tijdschrift
gepubliceerde protocol ter behandeling van osteoporose

prostaatkanker. In een RCT werd bij vrouwen met dagelijks
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1.100 IE vitamine D en 1.500 mg calcium een lager risico
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op kanker gevonden, maar in ander onderzoek is dit voor

thyroïdectomie;

darmkanker niet expliciet aangetoond.

t 7JUBNJOF%3 lokaal aangebracht (3 mcg/g) is eﬀectief tegen
psoriasis;

kercellen bevordert. Vitamine D3 versterkt
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van vitamine D3 en 9-cis-retinoïnezuur de
vorming van telomerase reverse transcriptase
remt, hetgeen vraagt om verder onderzoek
naar deze combinatie als therapeuticum
tegen prostaatkanker.
 > 

  E)

vonden dat vita-

mine D3 diverse dendritische cellen op ver (% /   
een gerichte activering van regulerende
T-cellen! Autofagie (zelfvertering) van borstkankercellen onder invloed van vitamine D3
! $  !  
  

  E0

.

Aanbevelingen
! %
D luidt: ga naar buiten, speciaal in de zomer,
gebruik de zon voor vitamine D maar ga
niet te lang in de zon om verbranden te
  $ )RR&_9/ (senen raad ik als extra 1.000 IE/dag aan en
op indicatie meer (in geval van tuberculose
7.000 IE/dag extra).
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