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Samenvatting

 Summary in Dutch



Depressieve klachten en functionele beperkingen komen vaak voor bij oudere 
mensen. Hoewel een depressieve stoornis zich minder vaak voordoet bij ouderen 
dan bij jongere volwassenen, ervaart ongeveer 1 op de 7 personen van 65 jaar en 
ouder klinisch relevante depressieve symptomen. Depressieve klachten hebben een 
aanzienlijke negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Desondanks is de herkenning 
en behandeling hiervan bij ouderen momenteel niet optimaal. 
  Daarnaast ondervindt meer dan 50% van de ouderen één of meer beperkingen 
in het lichamelijk functioneren. Voorbeelden hiervan zijn moeite met (trap)lopen of 
opstaan uit een stoel. Deze beperkingen kunnen het dagelijks functioneren negatief 
beïnvloeden en, indien ernstig, de onafhankelijkheid aantasten. Bovendien kunnen 
functionele beperkingen en depressieve symptomen elkaar versterken. 

Resultaten van eerder onderzoek suggereren dat suppletie met vitamine D mogelijk 
een eenvoudige en veilige manier is om zowel het emotionele als het fysieke 
functioneren te verbeteren. Een vitamine D tekort komt vaak voor bij ouderen. Een 
tekort wordt vaak omschreven als een 25-hydroxyvitamine D (25(OH)D) concentratie 
in het bloed (vitamine D spiegel) van lager dan 50 nmol/L. Dit komt voor bij ongeveer 
50% van de oudere bevolking, zowel in Nederland als wereldwijd.

De klassieke functie van vitamine D is het bevorderen van calciumopname uit de 
darmen, waardoor de botten gemineraliseerd kunnen worden. Vitamine D speelt 
hiermee een essentiële rol bij de vorming en het behoud van sterke botten. De 
afgelopen jaren zijn er veel studies verschenen die suggereren dat vitamine D 
tevens een rol speelt bij diverse andere processen en aandoeningen in het lichaam. 
Deze studies wijzen bijvoorbeeld op een rol van vitamine D in het functioneren 
van spieren en depressie-gerelateerde hersengebieden. Daarnaast hebben tal van 
observationele studies associaties aangetoond tussen een lage vitamine D spiegel, 
depressieve symptomen en verminderd lichamelijk functioneren. Gerandomiseerde 
klinische trials (RCT’s) die de effecten van vitamine D suppletie op de gezondheid 
onderzochten, leverden echter tegenstrijdige resultaten op en waren bovendien vaak 
gericht op gezonde mensen.

Dit proefschrift had als algemeen doel meer duidelijkheid te verkrijgen over de 
rol van vitamine D in de emotionele en lichamelijke gezondheid van ouderen. 
Hiertoe onderzochten we de invloed van de vitamine D spiegel op depressieve 
symptomen, functionele beperkingen, fysieke prestatietests, angstsymptomen en 
mortaliteitsrisico’s. Na een algemene inleiding in Hoofdstuk 1, werden in Hoofdstuk 
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2 tot en met 7 diverse cohortstudies en een RCT beschreven waarmee we onze 
onderzoeksvragen beoogden te beantwoorden. Hoofdstuk 8 beschreef een RCT over 
een iets ander, maar wel gerelateerd onderwerp, namelijk het effect van suppletie met 
B-vitaminen op depressieve symptomen en kwaliteit van leven bij ouderen met een 
verhoogde homocysteïne spiegel. Ten slotte werden in Hoofdstuk 9 de bevindingen 
van dit proefschrift samengevat en geïntegreerd met de huidige wetenschappelijke 
literatuur op dit gebied. Tevens werden in dit hoofdstuk de implicaties van de 
resultaten van dit proefschrift besproken. 

Hoofdstuk 2 en 3 beschreven twee cohortstudies waarin we gebruik maakten van 
gegevens uit de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). LASA is een grote, 
langlopende studie met meerdere cohorten die een representatieve steekproef vormen 
van de Nederlandse bevolking van 55 jaar en ouder. LASA verricht elke 3 jaar een 
grote hoeveelheid metingen om de fysieke, emotionele, sociale en cognitieve aspecten 
van het ouder worden te belichten. 
  In Hoofdstuk 2 onderzochten we of de hoogte van de vitamine D spiegel de mate 
van depressieve symptomen kon voorspellen, zowel cross-sectioneel (op één moment 
in de tijd) als longitudinaal (over een periode van 6 jaar). Daartoe bestudeerden we 
twee grote LASA cohorten: een jonger (55-65 jaar, 737 deelnemers) en een ouder 
(≥65 jaar, 1282 deelnemers) cohort. Na correctie voor verstorende variabelen bleek 
de vitamine D spiegel niet significant geassocieerd met depressieve symptomen in 
de cross-sectionele analyses. Echter, de longitudinale analyses lieten een negatieve 
associatie zien tussen vitamine D en depressieve symptomen bij vrouwen van 65 
jaar en ouder wiens vitamine D spiegel bij aanvang onder de 75 nmol/L lag. In deze 
subgroep van oudere vrouwen met een lage of niet al te hoge vitamine D spiegel 
was een lagere 25(OH)D concentratie in het bloed geassocieerd met meer depressieve 
symptomen over de tijd. Deze associatie werd gedeeltelijk verklaard door de mate 
van fysieke beperkingen, wat impliceert dat een lagere vitamine D spiegel de fysieke 
prestaties deed afnemen over de tijd, wat vervolgens depressieve symptomen deed 
toenemen. Deze associaties werden niet waargenomen bij mannen of bij de jongere 
ouderen. 
  In Hoofdstuk 3 bekeken we de relatie tussen vitamine D en depressieve symptomen 
vanuit een andere invalshoek: we bestudeerden de associatie tussen verandering in 
de vitamine D spiegel en parallelle verandering in depressieve symptomen over de 
tijd, gedurende een periode van 6 tot 13 jaar. Deze observationele analysemethode, 
met meerdere meetmomenten voor vitamine D, was nog niet eerder toegepast in 
dit onderzoeksveld. We gebruikten dezelfde twee LASA-cohorten als in Hoofdstuk 
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2. Bij jongere ouderen (55-65 jaar) die bij aanvang van de studie een vitamine D 
spiegel onder de 59 nmol/L (de mediaan) hadden, vonden we dat een afname van de  
25(OH)D concentratie in het bloed over de tijd gepaard ging met een bescheiden 
toename van depressieve symptomen. In tegenstelling tot Hoofdstuk 2 werden hier 
geen verschillen tussen mannen en vrouwen en geen significante associaties in het 
cohort met 65-plussers waargenomen.

In Hoofdstuk 4 en 5 deden we verslag van de opzet en resultaten van de D-Vitaal 
studie: een gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd interventieonderzoek. Met deze 
RCT onderzochten we het effect van suppletie met 1200 internationale eenheden 
(IE) vitamine D per dag gedurende 12 maanden op depressieve symptomen en het 
lichamelijk functioneren bij een kwetsbare groep 60-plussers.
  Thuiswonende personen tussen de 60 en 80 jaar met klinisch relevante depressieve 
symptomen, ten minste één functionele beperking en een vitamine D spiegel tussen 
de 15 en 50 (winter) of 70 (zomer) nmol/L konden meedoen. Mensen die meer dan 400 
IE aan vitamine D supplementen per dag innamen, antidepressiva gebruikten of een 
diagnose depressie hadden werden uitgesloten van deelname. Met de inclusie van 
deze hoog-risicogroep met een relatief lage vitamine D spiegel en symptomen van de 
onderzochte aandoeningen, beoogden we de kans op het vinden van een eventueel 
suppletie-effect te optimaliseren. 
  De primaire uitkomsten van de D-Vitaal studie waren de veranderingen over 12 
maanden in depressieve symptomen, functionele beperkingen en scores op fysieke 
prestatietests. Daarnaast werden als secundaire uitkomsten de veranderingen 
in angstsymptomen, cognitief functioneren, kwaliteit van leven, mobiliteit en 
handknijpkracht onderzocht. 
  In totaal werden 155 deelnemers geïncludeerd: 77 deelnemers namen een jaar lang 
dagelijks tabletten met 1200 IE vitamine D, terwijl 78 deelnemers placebotabletten 
kregen. De suppletie verhoogde de gemiddelde 25(OH)D concentratie in het bloed in de 
interventiegroep van 45 nmol/L bij aanvang van de studie naar gemiddeld 85 nmol/L 
na 6 maanden, terwijl de placebogroep vrijwel stabiel bleef op gemiddeld 43 nmol/L. 
De therapietrouw was ruim 87%. Depressieve symptomen namen gedurende het jaar 
wat af, maar deze afname verschilde niet tussen de interventie- en placebogroep. Ook 
vonden we geen relevante groepsverschillen wat betreft functionele beperkingen of 
de scores op de fysieke prestatietests. Bovendien konden we geen significante effecten 
van de vitamine D-suppletie op de secundaire uitkomstmaten aantonen. 

In Hoofdstuk 6 onderzochten we of een lage vitamine D spiegel geassocieerd is met 
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angstklachten. Aangezien angst en depressie aan elkaar gerelateerd zijn, is een relatie 
van de vitamine D spiegel met angstsymptomen theoretisch plausibel. Om dit te 
bestuderen gebruikten we opnieuw twee grote LASA cohorten (met respectievelijk 1259 
en 892 deelnemers) en bekeken we de relatie zowel cross-sectioneel als longitudinaal 
(over een periode van 3 tot 6 jaar). Na correctie voor verstorende variabelen konden 
we geen significant verband aantonen tussen de serum 25(OH)D concentratie in het 
bloed en de mate van angstsymptomen. Dit gold voor zowel de cross-sectionele als de 
longitudinale analyses. Deze resultaten zijn in lijn met de secundaire resultaten van 
de D-Vitaal studie, waarin we ook geen effect van vitamine D op angstsymptomen 
vonden.

In Hoofdstuk 7 gebruikten we wederom LASA-gegevens om de associatie tussen 
de vitamine D spiegel en sterfte (mortaliteit) te bestuderen bij 1317 ouderen. Naast 
vitamine D onderzochten we in deze studie ook de associatie tussen de concentratie 
parathyreoïdhormoon (PTH, ook wel bijschildklierhormoon genoemd) en sterfte. 
PTH en 25(OH)D zijn aan elkaar gerelateerd via een hormonaal feedbacksysteem. Als 
uitkomstmaten gebruikten we zowel algemene als ziekte-specifieke (cardiovasculaire 
en kanker-gerelateerde) mortaliteit. Naast een meting van de 25(OH)D en PTH spiegels 
bij aanvang, beschikten we over mortaliteitsgegevens van de daaropvolgende 13 
(ziekte-specifieke sterfte) tot 18 jaar (algemene sterfte). De resultaten van deze studie 
lieten zien dat ouderen met een vitamine D spiegel onder de 50 nmol/L een hoger 
risico hebben op algemene sterfte dan ouderen wiens vitamine D spiegel boven de 75 
nmol/L ligt. Bovendien waren hoge PTH concentraties (≥7 pmol/L) geassocieerd met 
een hoger algemeen en cardiovasculair mortaliteitsrisico bij mannen. We vonden geen 
significante associatie van vitamine D of PTH met kanker-gerelateerde sterfte.

Hoofdstuk 8 beschreef secundaire analyses van de B-vitamins for the Prevention 
Of Osteoporotic Fractures (B-PROOF) studie. De B-PROOF studie was een 
gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde interventiestudie naar het effect van 
vitamine B12- en foliumzuursuppletie op de fractuurincidentie bij ouderen met 
een verhoogd homocysteïne (Hcy) gehalte. In deze grote studie (2919 deelnemers) 
onderzochten we of de vitamine B suppletie depressieve symptomen en kwaliteit 
van leven kon verbeteren. Hoewel eerdere studies aanwijzingen gaven voor een 
associatie tussen een laag vitamine B12- en/of foliumzuurgehalte en verhoogde Hcy 
concentraties enerzijds, en depressieve symptomen en/of verminderde kwaliteit van 
leven anderzijds, vonden wij in deze studie geen klinisch relevante effecten van de 
B-vitamine suppletie op beide uitkomstmaten.
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Tot slot werden in Hoofdstuk 9 de resultaten van dit proefschrift geïntegreerd met de 
huidige stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur, en werden aanbevelingen 
gedaan voor toekomstig onderzoek en de klinische praktijk. 
  Op basis van de in dit proefschrift beschreven studies kan vitamine D suppletie 
niet worden aanbevolen ter verlichting van depressieve symptomen of functionele 
beperkingen bij oudere mensen. Echter, de kans blijft bestaan dat vitamine D toch 
een effect heeft op deze aandoeningen bij personen met een (zeer) lage vitamine D 
spiegel (<30 of <25 nmol/L). Het is namelijk mogelijk dat de vitamine D spiegel van 
onze deelnemers te hoog was om een potentieel suppletie-effect te detecteren. Hoewel 
onderzoek met mensen met een zeer lage vitamine D spiegel ethisch complex is, is dit 
wel een essentieel onderwerp voor toekomstige studies. 
  In lijn hiermee bleek suppletie met vitamine B12 en foliumzuur ter vermindering 
van depressieve symptomen en ter verbetering van de kwaliteit van leven van ouderen 
met een verhoogde Hcy concentratie niet effectief. Echter, de Hcy verhoging, het aantal 
deelnemers met een B-vitamine tekort, en de mate van depressieve symptomen waren 
mogelijk te gering om een potentieel effect te kunnen vinden in deze studiepopulatie.

Afgezien van de mogelijkheid dat vitamine D suppletie een gunstig effect zou kunnen 
hebben indien de vitamine D spiegel erg laag is, impliceert de huidige stand van het 
onderzoek slechts beperkte additionele gezondheidseffecten van vitamine D buiten 
de bewezen gunstige effecten op het calcium-metabolisme en de botgezondheid. 
Mogelijk heeft vitamine D een grotere invloed tijdens de beginfase van het leven, 
wanneer weefsels en organen gevormd worden. Toekomstig onderzoek zal dit 
moeten uitwijzen. Desalniettemin wijzen de vele nulresultaten van interventiestudies 
erop dat we ons enthousiasme voor vitamine D als ‘wondermiddel’ tegen diverse 
gezondheidsklachten moeten temperen. Het ligt waarschijnlijk meer voor de hand 
dat een lage vitamine D spiegel een indicator (‘marker’) is voor een algeheel slechtere 
gezondheid in plaats van een causale (oorzakelijke) factor voor ziekte, hoewel het nog 
niet helemaal duidelijk is hoe dit precies werkt. 

Gezondheidsrichtlijnen zoals die van de Nederlandse Gezondheidsraad pleiten voor 
een vitamine D spiegel van ten minste 50 nmol/L voor ouderen om de gunstige effecten 
van vitamine D op de calciumhuishouding en de botgezondheid te waarborgen. 
Gecontroleerde, matige blootstelling aan zonlicht kan het 25(OH)D gehalte in het 
bloed boven deze grens laten uitstijgen, maar de effectiviteit van zonlicht hangt af van 
vele factoren, zoals het seizoen, de breedtegraad en kleding. Bovendien kan te veel 
blootstelling aan zonlicht huidkanker veroorzaken. 
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Vitamine D kan ook worden verkregen uit sommige voedingsmiddelen (met name 
vette vis), maar het is zeer moeilijk om een adequate vitamine D spiegel te bereiken 
enkel door middel van voeding. Om deze redenen is aanvulling met vitamine D 
supplementen belangrijk voor ouderen. 
  Hoewel in de cohortstudies van Hoofdstuk 2 en 3 van dit proefschrift werd 
gevonden dat vitamine D spiegels boven de 59 dan wel 75 nmol/L geassocieerd 
zijn met minder depressieve symptomen in bepaalde subgroepen, werd dit niet 
gerepliceerd in de D-Vitaal studie. Bovendien kan voor Hoofdstuk 2 en 3 niet worden 
uitgesloten dat ongemeten of onvolledig gemeten variabelen een verstorende rol 
hebben gespeeld. Daarom levert dit proefschrift geen overtuigend bewijs om de 
huidige vitamine D richtlijnen voor ouderen te wijzigen. Het is echter wel belangrijk 
om de bekendheid met deze richtlijnen te vergroten.

Ouderen met depressieve symptomen ervaren een hoge ziektelast en hebben een 
aanzienlijk lagere kwaliteit van leven. Bovendien hebben functionele beperkingen 
een negatieve invloed op het dagelijks leven, waardoor depressieve klachten versterkt 
kunnen worden. Om deze redenen is het van groot belang dat we onderzoek blijven 
doen naar effectieve en aanvaardbare behandel- en preventiestrategieën voor deze 
aandoeningen. 

Dit proefschrift draagt bij aan kennisvermeerdering over de invloed van vitamine D 
op de emotionele en lichamelijke (niet-botgerelateerde) gezondheid van ouderen. De 
studies in dit proefschrift wezen uit dat deze invloed waarschijnlijk beperkt is, maar 
toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of dit ook geldt voor personen met een 
zeer lage vitamine D spiegel.
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