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Vitamine D, ter preventie van type 2 diabetes
Dit proefschrift bevat de resultaten van enkele wetenschappelijke studies over vitamine D 
in relatie tot: 1. diabetes/metabool syndroom, 2. beweging/fysieke activiteit en 3. testos-
teron. Daarnaast is er gekeken naar osteocalcine, bekend als een marker van botformatie  
in relatie tot diabetes/metabool syndroom. 

Vitamine D
Normaal gesproken wordt in de huid van het menselijk lichaam vitamine D geproduceerd 
onder invloed van zon(UV) licht.  Daarnaast wordt vitamine D verkregen uit voeding, on-
der andere uit vette vis en tevens uit voedingssupplementen. Door onvoldoende bloot-
stelling aan zonlicht, het bedekken van de huid en voedselinname met weinig vitamine 
D, kan een lage serum 25-hydroxyvitamine D (25(OH)D) concentratie ontstaan. Ook de 
mate van pigmentatie van de huid speelt een rol bij de aanmaak van vitamine D. Meer 
pigmentatie leidt tot een verminderde aanmaak van vitamine D in de huid, vergeleken 
met mensen met een lichte huid. Uit eerder onderzoek is gebleken dat  vitamine D tekort 
(serum 25(OH)D<25 nmol/l) vaker voorkomt bij Turkse (41%), Surinaams-Hindostaanse 
(51%), Marokkaanse 37%) dan bij autochtone Nederlanders (6%). 

De belangrijkste functie van vitamine D is het stimuleren van calciumopname uit de 
darm, waardoor bot gemineraliseerd kan worden. Vitamine D gebrek leidt dan ook tot 
rachitis(Engelse ziekte) bij kinderen en tot osteomalacie (botweekheid bij volwassenen). 
Daarnaast wordt vitamine D de laatste decennia in verband gebracht met talrijke andere 
aandoeningen, waaronder hart-en vaatziekten, auto-imuunziekten, kanker, physieke acti-
viteit en diabetes. De aandoeningen zijn allemaal geassocieerd met vitamine D, echter de 
causaliteit staat nog ter discussie.

Metabool syndroom
In dit proefschrift is speciale aandacht voor de relatie tussen vitamine D en het meta-
bool syndroom, ook wel insuline resistentiesyndroom genoemd. De diagnose metabool 
syndroom wordt gesteld als er tenminste 3 van de volgende 5 punten aanwezig zijn: 1. 
abdominale obesitas (buikomvang), 2. hypertriglyceridemie, 3. een verlaagd HDL choles-
terol (ongunstig cholesterol profiel), 4. verhoogde bloeddruk, 5. diabetes of een verhoog-
de nuchtere bloedglucose waarde. Kortom, het is een aandoening met verstoring van de 
energiebalans en opslag en wordt veroorzaakt door een disbalans tussen energie opname 
en lichamelijke activiteit. Het komt tegenwoordig vaak voor, vooral in combinatie met 
type 2 diabetes mellitus.  Aangezien diabetes mellitus type 2, overgewicht en het meta-
bool syndroom steeds vaker voorkomen, is het belangrijk om effectieve preventiestrate-
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gieën te ontwikkelen. Gezond eten en meer bewegen zijn daarvoor essentieel, maar inter-
ventieonderzoek naar deze leefstijlstrategieen leverden meestal maar tijdelijk resultaat. 

Relatie vitamine D en diabetes 
Nieuw onderzoek toont aanwijzingen voor een relatie tussen vitamine D gebrek en een 
verhoogd risico op diabetes. Aangezien vitamine D deficiëntie, maar ook overgewicht en 
diabetes vaker voorkomen bij ouderen en niet-westerse immigranten in Nederland, zijn 
voor dit proefschrift gegevens gebruikt over deze specifieke bevolkinsgroepen. Allereerst 
zijn gegevens gebruikt van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). De LASA stu-
die is een lopende cohort studie in Nederland naar de determinanten, trajecten en ge-
volgen van fysiek, cognitief, emotioneel en sociaal functioneren van ouderen. LASA is in 
1992-1993 begonnen met 3017 respondenten van 55-85 jaar. Iedere 3 jaar worden data 
verzameld in een hoofd- en medisch interview en door middel van een vragenlijst en een 
bloedmeting. In eerste instantie hebben we gekeken of er ook een relatie is tussen lage 
vitamine D spiegels in het bloed en het risico op metabool syndroom bij ouderen in Ne-
derland.

Het hoofddoel van dit proefschrift was om te onderzoeken of vitamine D supplemen-
ten effect kunnen hebben op de insuline gevoeligheid, met als uiteindelijk doel preventie 
van diabetes mellitus type 2. Hiervoor is een gerandomiseerde placebo-gecontroleer-
de trial opgezet bij niet-westerse immigranten. Gedurende een periode van 4 maanden 
kreeg de ene groep vitamine D suppletie in combinatie met calcium en de andere groep 
kreeg placebo in combinatie met calcium. Voor en na de studie ondergingen de deelne-
mers een orale glucose tolerantie test, ook wel suikerwatertest genoemd. Hiermee kon de 
insulinegevoeligheid worden bepaald. 

Naast het effect van vitamine D op de insulinegevoeligheid, is ook gekeken naar even-
tuele neveneffecten van vitamine D suppletie op fysieke activiteit en op testosteronspie-
gels bij mannen. Als laatste is ook gekeken naar de relatie tussen bot en metabool syn-
droom. 

Osteocalcine
Bot groeit niet alleen tijdens de kinder- en adolescentietijd. Ook in volwassenen vindt 
voordurend remodellering van bot plaats. Daarbij wordt botweefsel afgebroken, terwijl 
zogeheten osteoblasten nieuw botweefsel vormen. Eerder is in muizenonderzoek aan-
getoond dat het uit osteoblasten afkomstige hormoon osteocalcine, verantwoordelijk is 
voor de regulatie van energiemetabolisme. Osteocalcine heeft invloed op de insuline af-
gifte en de gevoeligheid voor insuline. Ook in mensen lijkt er een verband te bestaan en 
dit biedt vele mogelijkheden tot nieuw onderzoek in de toekomst.
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Hoofdstuk 1 beschrijft de epidemiologie van diabetes mellitus type 2 en vitamine D defici-
entie. Dit in het bijzonder bij niet-westerse immigranten in Nederland, aangezien zij meer 
lijden aan overgewicht, diabetes en vitamine D deficiëntie vergeleken met de autochtone 
bevolking.  Daarnaast zijn de relaties tussen vitamine D en metabool syndroom, fysieke 
activiteit en testosteron nader beschreven, evenals de relatie tussen osteocalcine en me-
tabool syndroom. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van onze studie naar de relatie tussen vitamine 
D en metabool syndroom in de LASA studie. Bij ongeveer een derde van deze populatie 
mannen en vrouwen > 65 jaar, bleek er sprake te zijn van het metabool syndroom. Daar-
naast bleek de groep met een vitamine D spiegel onder 50 nmol/l duidelijk een hoger ri-
sico te hebben op het hebben van metabool syndroom, vergeleken met de groep, die een 
vitamine D spiegel had boven 50 nmol/l. In de groep met een vitamine D spiegel onder 
50 nmol/l bleek 42 % metabool syndroom te hebben, versus 32 % in de groep met hogere 
vitamine D spiegels. Lage vitamine D spiegels en het metabool syndroom komen dus vaak 
samen voor, een oorzakelijk verband is hiermee echter nog niet aangetoond.

In Hoofdstuk 3 zijn de belangrijkste resultaten van de gerandomiseerde placebo-ge-
controleerde studie in 130 niet-westerse immigranten gerapporteerd. In deze studie zijn 
specifiek deelnemers onderzocht met vitamine D deficiëntie (vitamine D< 50 nmol/l) en 
daarnaast overgewicht (body mass index > 27 kg/m2) en een verhoogd risico op diabetes. 
De hypothese was, dat vitamine D suppletie een positief effect zou hebben op de insuline 
gevoeligheid en de β-cel functie in deze specifieke hoog-risico groep. Uiteindelijk bleek, 
na 4 maanden behandeling de combinatie van vitamine D in een dosering van 1200 IU/
dag met calcium geen effect te hebben op de verschillende glucose en insuline variabelen 
die we hebben gemeten. Wel zagen we een duidelijke stijging van de vitamine D spiegel in 
de deelnemers die werden behandeld met vitamine D. De spiegel bleef gelijk in de place-
bo groep. Een aanvullende analyse bij deelnemers met een stijging van de vitamine D 
spiegel tot boven 60 nmol/l en zonder deelnemers die bij aanvang van de studie reeds een 
milde vorm van diabetes hadden, liet wel een effect op de insulinogene index zien. Dit is 
een maat voor de insuline afgifte. In dit onderzoek is er dus geen duidelijk effect gevonden 
van vitamine D (dosering 1200 IU) op het voorkomen van diabetes. Echter personen met 
een uitgesproken stijging van vitamine D spiegel op de vitamine D supplementen in deze 
studie, lieten wel een effect zien op de insuline afgifte door de alvleesklier. Onderzoek in 
de toekomst moet meer duidelijkheid geven of hogere doses en/of langdurige behande-
ling mogelijk wel een duidelijk positief effect hebben.

Hoofdstuk 4 beschrijft het effect van vitamine D suppletie op fysieke activiteit/li-
chaamsbeweging in dezelfde placebo-gecontroleerde studie in niet-westerse immigran-
ten. Opvallend was het zeer lage percentage deelnemers dat voldeed aan de internatio-
nale beweegnorm (gemiddelde intensiteit aerobe activiteit 30 min/dag gedurende 5 dgn/
week of intensieve activiteit 20 min/dag gedurende 3 dgn/week). Minder dan 10% van de 
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deelnemers voldeed aan deze norm bij aanvang van de studie. Daarnaast had vitamine D 
suppletie gedurende 4 maanden geen effect op 1. het fysiek functioneren, gemeten met 
de tandemtest, sta-op test en looptest, 2. uithoudingsvermogen gemeten met 6 minuten 
looptest en 3. fysieke activiteit gemeten door middel van een vragenlijst en een stap-
penteller gedurende 4 dagen. Ook in deze studie is er een klein effect op de loopafstand 
gemeten met de 6 minuten looptest in de deelnemersgroep met de grootste stijging na 
vitamine D suppletie (> 60 nmol/l). De groep met een grote stijging van vitamine D spiegel 
na inname van vitamine D tabletten liep gemiddeld 19 meter meer dan de placebogroep. 
Dit biedt mogelijkheden voor nieuw onderzoek met hogere doses vitamine D.

In Hoofdstuk 5 is de associatie beschreven tussen vitamine D en testosteron aan de 
hand van 3 interventiestudies, waaronder ook onze eigen vitamine D studie. Studie 1 on-
derzocht het effect van 2000 IU vitamine D in mannen met hartfalen over een periode van 
6 weken. Studie 2 onderzocht het effect van 600 IU vitamine D in mannen met vitamine 
D gebrek in het verpleeghuis gedurende 4 maanden. Studie 3 onderzocht het effect van 
1200 IU vitamine D gedurende 4 maanden in mannen van niet-westerse afkomst met 
vitamine D gebrek. Aan de hand van deze data blijkt er een duidelijke associatie tussen 
de vitamine D spiegel en testosteron bij mannen bij aanvang van de studies. Mannen met 
de laagste vitamine D spiegels blijken ook de laagste testosteronspiegels te hebben. Dit 
wordt vaker beschreven in de literatuur. Daarnaast is het effect van vitamine D suppletie 
onderzocht op testosteron, maar in deze 3 interventietrials, bleek er geen effect te zijn op 
de testosteronspiegels na behandeling met vitamine D. 

In hoofdstuk 6 zijn de resultaten beschreven van de relatie tussen de botvormings-
marker osteocalcine en metabool syndroom in de LASA studie. In dit onderzoek hebben 
we gekeken naar de relatie tussen bot en metabool syndroom in ouderen. Uit eerder 
onderzoek is gebleken dat bot invloed kan hebben op gewicht en insulinegevoeligheid, 
mn gebaseerd op muizenonderzoek. In de LASA studie bleken de mensen met de laagste 
osteocalcine concentratie in het bloed, zeker een 3 keer verhoogd risico te hebben op het 
hebben van metabool syndroom, vergeleken met de groep met de hoogste osteocalcine 
waarden. 

In de algemene discussie in Hoofdstuk 7 werd geconcludeerd dat er een duidelijk 
verband is tussen vitamine D deficiëntie en het  metabool syndroom en diabetes, maar 
dat de oorzakelijkheid nog steeds onduidelijk is. 

Onze trial, leverde net als vele andere trials, geen duidelijk bewijs voor positieve effec-
ten van vitamine D suppletie op insuline gevoeligheid en insuline afgifte. Enig bewijs voor 
een gunstig effect op insuline afgifte is wel gevonden in een subgroep van deelnemers 
(zonder diabetes) met een uitgesproken vitamine D stijging tot meer dan 60 nmol/l. Onze 
studie is van toegevoegde waarde ten opzichte van andere interventietrials, aangezien we 
een echte vitamine D deficiënte populatie hebben onderzocht. De effecten van vitamine 
D suppletie aan mensen zonder vitamine D gebrek leverde in eerder onderzoek  geen po-
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sitieve resultaten op. Het kan nog steeds zo zijn dat vitamine D suppletie in hogere doses 
en/of over een langere tijd in een hoog risico groep mensen wel duidelijk effect heeft 
op het voorkomen van diabetes. Grote, goed opgezette trials zijn hiervoor belangrijk. Er 
loopt reeds een aantal van deze trials, waarvan de resultaten over enkele jaren worden 
verwacht. Een alternatieve verklaring voor het feit dat er vrij consistent een relatie tussen 
vitamine D deficiëntie en een verhoogd risico op diabetes wordt gevonden, maar dat de 
effecten van vitamine D suppletie op het voorkomen van diabetes teleurstellend zijn, is 
het ontbreken van een oorzakelijk verband. Vitamine D kan gezien worden als marker van 
kwetsbaarheid. Mensen, die oud zijn, overgewicht hebben of in een slechte gezondheid 
verkeren, bewegen minder en komen hierdoor ook minder vaak buiten en krijgen dus 
sneller een tekort aan vitamine D vanwege de verminderde blootstelling aan zonlicht. 
Nieuw onderzoek zal hierover duidelijkheid kunnen geven.

Naast vitamine D hebben we ook aandacht besteed aan de relatie tussen osteocalcine 
en metabool syndroom. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het bot, via osteocalcine, 
invloed kan uitoefenen op de β-cel(alvleesklier) en de insuline gevoeligheid. Dit zou mo-
gelijk nieuwe behandelingsstrategieën kunnen opleveren. 


