VOEDING

Vitamine D wordt in ons lichaam aangemaakt onder invloed
van zonlicht. Dat de vitamine D concentratie daalt in de
winter is daarom geen verrassing. Maar wat zijn gevolgen
van lage concentraties in ons lichaam en wat zijn mogelijke
oplossingen?

Zonlicht uit een potje Vitamine D suppletie
voor sporters
Evelien Backx
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stelling ook invloed hebben op de

onvoldoende bewijs aanwezig dat een

een voldoende vitamine D status (> 75
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hogere waarde gezondheidsvoordelen
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mL) beter is voor onze spierfunctie.1,2,5
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verwacht werd de hoogste vitamine

kere en oudere huid minder vitamine
D aan dan een blanke en jonge huid.

Onderzoek

D concentratie gemeten aan het eind

Sporters met een donkere huidskleur

De Wageningen Universiteit heeft in

van de zomer (juni: 113 ± 26 nmol/L)

hebben dus vaak een lagere vitamine

samenwerking met de sportkoepel

en de laagste concentratie aan het eind

D concentratie in hun lichaam.

NOC*NSF en het bedrijf DSM twee

van de winter (maart: 78 ± 30 nmol/L).

onderzoeken uitgevoerd. In het eerste

Opvallend was dat van alle sporters

Optimale concentratie

onderzoek werd bekeken hoe de vi-

die in juni een voldoende vitamine D

Mede doordat er nog maar een beperkt

tamine D concentratie in het lichaam

status hadden 20% een tekort had aan
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om het effect van vitamine D op de
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welke dosis vitamine D nodig was om
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beide onderzoeken werden mannelijke

per dag (mcg/d) was, wat overeenkomt met 160-200 internationale eenheden per dag (IE/d).
In een tweede onderzoek werd
bekeken hoe de vitamine D concentratie van de sporters verhoogd kan
worden.7 Van 128 sporters werd de
vitamine D concentratie bepaald aan
het eind van de winter. Maar liefst
33% had een vitamine D tekort (<
50 nmol/L) en 36% had een onvoldoende vitamine D concentratie (50-75
nmol/L). In totaal had dus slechts 31%
van de sporters een goede vitamine D
concentratie. Vervolgens werden de
sporters at random ingedeeld in drie

Figuur 1. Het verloop van de vitamine D concentratie (y-as) in het lichaam van de onderzochte
topsporters gedurende een jaar (y-as, maanden) in afhankelijkheid van de dagelijkse hoeveelheid
suppletie.

groepen, die respectievelijk 400, 1100
of 2200 internationale eenheden vitamine D per dag (IE/d) namen, overeenkomend met 10, 28 of 55 mcg/d.

Gezondheidsraad heeft in 2012 een

en vrouwelijke topsporters (18-35 jaar)
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D) van > 30 nmol/L (= 12 ng/mL) als

meer voetbal, hockey, atletiek, vol-

mine D concentratie te verkrijgen (> 75

voldoende wordt beschouwd.4 Deze

leybal en judo. Ze werden ingedeeld

nmol/L). Met deze dosis behaalde 85%

waarde is gebaseerd op het voorko-

in drie categorieën: sporters met een

van de sporters binnen drie maanden

men van rachitis (een botaandoening)

vitamine D tekort (< 50 nmol/L), spor-

een voldoende vitamine D concen-

bij kinderen van 0-4 jaar en dus niet

ters met een onvoldoende vitamine D

tratie, in vergelijking met 50-57% in

erg specifiek, maar de commissie acht

status (50-75 nmol/L) en sporters met

de lagere supplement groepen. In de
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groep met 2200 IE/d had 80% van de

4000 IE/d.4 Hoger dan deze maximale

sporters ook na 12 maanden suppletie

inname is volgens de huidige onder-

nog een voldoende vitamine D con-

zoeken niet nodig en zelfs onwense-

centratie aan het eind van de winter,

lijk voor de functie van vitamine D.10

terwijl dit maar 63% en 43% was in de

Afhankelijk van de beginwaarde zal

groepen met 1100 en 400 IE/d.

een dagelijkse inname tussen de 400 en
4000 IE/d de vitamine D concentratie

Praktijk

voldoende verhogen zonder een risico

Wat betekent dit alles precies voor de

te geven op een vitamine D overdosis.

Nederlandse sporters? Zoals gezegd

Nog een laatste tip: neem je vitamine

lijkt preventie van een vitamine D

D supplement altijd tegelijk met een

tekort belangrijk voor een optimale

maaltijd. De vetoplosbare vitamine

sportprestatie. Voor topsporters is het

wordt dan beter opgenomen.
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daarom aan te raden om de vitamine
D concentratie in het bloed regelmatig te laten controleren bij een (sport)
arts. Sporters met een verhoogd risico
op een vitamine D tekort, bijvoorbeeld door een lage blootstelling aan
zonlicht of een donkere huidskleur,
zouden extra alert moeten zijn. Met
name voor sporters die vaak korte
krachtinspanningen moeten leveren en
een vitamine D concentratie lager dan
50 nmol/L hebben, kan het verhogen
van de vitamine D concentratie een
positief effect hebben op de sportprestatie.8,9 Een dagelijkse dosis van 2200
IE/d (55 mcg/d) is effectief om een
lage vitamine D concentratie te verhogen naar > 75 nmol/L. Deze dosis van
2200 IE/d is veel hoger dan de huidige
richtlijn van 400 IE/d van de Gezondheidsraad. De reden voor dit verschil
is de streefwaarde: voor een vitamine
D concentratie van 30 nmol/L is een
lagere dosis toereikend dan voor een
streefwaarde van 75 nmol/L.

Welke supplementen?
De vitamine D supplementen van de
plaatselijke drogist volstaan, waarbij vitamine D3 de voorkeur heeft

boven D2 in verband met een hogere
biobeschikbaarheid. Daarnaast is het
goed om op de dosis te letten. Veel
supplementen bevatten 200-400 IE/d
(5-10mcg/d), zodat er dus meerdere
tabletjes per dag genomen mogen
worden. De maximale dagelijkse inname volgens de Gezondheidsraad is
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