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Nederlandse samenvatting
Voor niet-ingewijden

Introductie

Vitamine D

Vitamine D wordt door het lichaam aangemaakt in de huid onder invloed van zonlicht. In 
Nederland vindt dat vooral in de lente en zomer plaats wanneer het zonlicht fel genoeg is. 
Ook wordt een klein deel met de voeding ingenomen. Vitamine D werkt in het lichaam als 
een signaalstof, een zogenaamd hormoon. De belangrijkste rol van vitamine D is de opname 
van kalk (calcium) in de darmen. Dit is nodig voor het behoud van sterke botten. Een tekort 
aan vitamine D kan daarom leiden tot broze botten en een groter risico op botbreuken.
In de afgelopen jaren is echter gebleken dat vitamine D mogelijk nog meer effecten heeft in 
het lichaam. Stoffen die betrokken zijn bij de regulatie van vitamine D blijken in verschillende 
organen voor te komen. Een voorbeeld van die organen zijn de longen en ons afweersysteem. 
Dit heeft geleid tot de vraag of vitamine D ook in deze organen een rol speelt.

Vitamine D en het immuunsysteem

Van oudsher is het bekend dat levertraan en zonlicht het herstel bij tuberculose doen 
versnellen. Verschillende basale studies hebben de rol van vitamine D in ons afweersysteem 
onderzocht. Cellen van ons afweersysteem, die betrokken zijn bij de antimicrobiële afweer, 
kunnen vitamine D omzetten in een actieve vorm. Ook is aangetoond dat vitamine D de 
afweer door deze cellen kan verbeteren. In een ander deel van ons immuunsysteem zorgt 
vitamine D juist voor remming van de ontsteking. In grote populatiestudies is gevonden 
dat lagere vitamine D-waarden gerelateerd zijn aan het vaker vóórkomen van 
luchtweginfecties. Studies naar de effecten van vitamine D-suppletie hebben echter 
verschillende resultaten gevonden: sommige studies lieten een beschermend effect zien, 
terwijl andere studies geen effect vonden.

Vitamine D en longen

Naast het effect op luchtweginfecties heeft vitamine D mogelijk ook een effect op de 
longfunctie. De longfunctie is de hoeveelheid lucht die een persoon met maximale 
inspanning kan uitblazen. Longfunctie-onderzoek wordt gebruikt als maat voor de 
gezondheid van de longen, en kan verstoord zijn bij bepaalde longziektes. Een aantal grote 
populatiestudies heeft gevonden dat hogere vitamine D-waarden in het bloed gerelateerd 
zijn aan een betere longfunctie. Deze resultaten werden echter niet altijd bevestigd in andere 
studies. Ook is het onderliggende mechanisme hiervan niet geheel duidelijk. 
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COPD

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long 
Ziekte). COPD is een ziekte waarbij de longen beschadigd zijn. Deze schade wordt 
veroorzaakt door een overmatige ontstekingsreactie. Patiënten met COPD kunnen door 
hun ziekte minder goed ademen en raken sneller benauwd en vermoeid. Deze schade neemt 
langzaam toe en is niet te herstellen. Patiënten hebben vaak last van opvlammingen van de 
ziekte, zogenaamde exacerbaties. Deze worden gekenmerkt door een acute verslechtering 
van de klachten, meestal uitgelokt door een luchtweginfectie.
De bevindingen dat vitamine D mogelijk een gunstig effect heeft op de afweer en de 
longfunctie heeft geleid tot het idee dat vitamine D mogelijk ook een gunstig effect heeft 
bij patiënten met COPD. Een tekort aan vitamine D komt vaak voor bij patiënten met 
COPD, vaker dan in de algemene populatie. Dit kan komen doordat patiënten met COPD 
minder vaak buiten komen door hun ziekte. Een andere theorie is dat het verbruik van 
vitamine D bij patiënten met COPD hoger is door de ontstekingsreactie. Er zijn twee studies 
gedaan die hebben gekeken naar de effecten van vitamine D-suppletie op het aantal 
exacerbaties. Deze studies lieten geen effect zien op het aantal exacerbaties in de totale 
populaties. In een kleine groep deelnemers met een ernstig tekort aan vitamine D vonden 
zij echter wel een effect. Deelnemers die vitamine D-suppletie kregen hadden minder 
exacerbaties.

Doel proefschrift

Dit proefschrift had als doel de rol van vitamine D in ontsteking, longfunctie en bij patiënten 
met COPD te onderzoeken. Daarnaast hebben we ook een aantal uitkomstmaten onderzocht 
die mogelijk gerelateerd zijn hieraan, zoals vetmaten en fysieke functie. In het eerste deel 
van dit proefschrift hebben we de relatie tussen vitamine D en ontstekingswaarden 
onderzocht. Ook hebben we gekeken naar de rol van vet hierin. In het tweede gedeelte van 
dit proefschrift hebben we gekeken naar de relatie tussen vitamine D en longfunctie. In het 
laatste gedeelte hebben we de effecten van vitamine D-suppletie bij patiënten met COPD 
onderzocht. 
De studies in dit proefschrift hebben we onder andere uitgevoerd in twee grote 
populatiestudies: de Netherlands Epidemiology of Obesity (NEO) studie en de Longitudinal 
Aging Study Amsterdam (LASA). De NEO-studie is een populatiestudie die opgezet is om 
de oorzaken van ziekte bij mensen met overgewicht en obesitas (ernstig overgewicht) te 
onderzoeken. De LASA is een populatiestudie die de voorspellers en gevolgen van 
veroudering onderzoekt. 
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Resultaten

Relatie tussen vitamine D en ontsteking en de rol van vet

In het eerste deel van dit proefschrift hebben we gekeken naar de relatie van vitamine D-
waarden met ontstekingswaarden en de rol van vet. In hoofdstuk 2 vonden we een relatie 
tussen verschillende vetmaten en vitamine D-waarden. Deze relatie was anders voor 
mannen dan voor vrouwen. In vrouwen bleken buikvet en totaal lichaamsvet gerelateerd 
te zijn aan vitamine D-waarden. Hoe meer vet, hoe lager de vitamine D-waarden. In 
mannen bleken buikvet en levervet gerelateerd te zijn aan vitamine D. In zowel vrouwen 
als mannen was de relatie het sterkst voor buikvet. In hoofdstuk 3 vonden we dat vitamine D- 
waarden gerelateerd zijn aan ontstekingswaarden. Hoe hoger de vitamine D-waarden, hoe 
lager de ontstekingswaarden. Deze relatie werd voor een groot deel verklaard door de 
hoeveelheid vet die iemand heeft.

Relatie tussen vitamine D en longfunctie

In het tweede deel van dit proefschrift hebben we de relatie tussen vitamine D en longfunctie 
onderzocht. In hoofdstuk 4 vonden we een relatie tussen vitamine D en longfunctie in 
deelnemers met overgewicht, maar niet in deelnemers zonder overgewicht. Hoe hoger de 
vitamine D-waarde, hoe beter de longfunctie was. Ook bleken deze deelnemers hogere 
ontstekingswaarden in de longen te hebben. In hoofdstuk 5, vonden we echter dat de relatie 
tussen vitamine D-waarden en longfunctie niet werd bepaald door overgewicht. Wél vonden 
we een relatie in mannen, maar niet in vrouwen. Ook onderzochten we in deze studie of 
fysieke functie en ontstekingswaarden een rol in deze relatie spelen. Dit bleek niet het geval 
te zijn. 

Relatie tussen vitamine D met kwaliteit van leven en COPD

In hoofdstuk 6 vonden we dat lagere vitamine D-waarden gerelateerd zijn aan lagere scores 
op een vragenlijst naar kwaliteit van leven. Deze relatie bleek voor een deel verklaard te 
worden door fysieke functie, aantal chronische ziekten en depressieve symptomen. 
In hoofdstuk 7 onderzochten we het effect van vitamine D-suppletie in COPD-patiënten 
met een tekort aan vitamine D. Dit deden we in een zogenaamde klinische gerandomiseerde 
trial (RCT). Hierbij kreeg de ene helft van de deelnemers een neppil (placebo) en de andere 
helft vitamine D-supplementen. Onze belangrijkste uitkomstmaten waren fysieke functie 
en ademhalingsspierkracht. In deze studie vonden we geen effect van vitamine D-suppletie 
hierop. Ook vonden we geen effect op de andere uitkomstmaten longfunctie, aantal 
exacerbaties en kwaliteit van leven. Deze pilot studie leverde wel een aantal verbeterpunten 
op, die wij in een nieuwe studie konden aanpassen. In hoofstuk 8 beschrijven wij de opzet 
van de PRECOVID-studie. Deze studie onderzoekt de effecten van vitamine D-suppletie 
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op zowel aantal exacerbaties als longfunctie en fysieke functie. Ook in deze studie kijken 
we specifiek naar COPD-patiënten met een vitamine D-tekort. In deze studie geven we 
deelnemers een hogere vitamine D-dosering dan in de pilot studie. Ook volgen we hen 
over een langere periode. Deze studie wordt momenteel afgerond. Tot slot hebben we in 
hoofdstuk 9 een zogenaamde meta-analyse uitgevoerd. In deze studie hebben wij samen-
gewerkt met andere onderzoekers die ook onderzoek hebben gedaan naar vitamine D bij 
COPD. Door onze data te combineren konden we een grotere populatie verkrijgen waarin 
we de effecten beter konden onderzoeken. In deze studie vonden we dat vitamine D- 
suppletie geen effect had op het aantal exacerbaties in de totale populatie. In de groep 
deelnemers met een ernstig vitamine D-tekort bleek vitamine D wel een beschermend 
effect te hebben.

Discussie

In dit proefschrift is aangetoond dat hogere vitamine D-waarden gerelateerd zijn aan lagere 
ontstekingswaarden. Daarnaast is aangetoond dat vitamine D-waarden in sommige 
deelnemers gerelateerd zijn aan longfunctie. Ook blijkt vet een belangrijke rol te spelen in 
deze relaties. Deze studies hebben wij uitgevoerd in populatiestudies en hebben een 
observationeel karakter. Dit betekent dat wij geen uitspraken kunnen doen over een 
mogelijk oorzakelijk verband. Het is daarom niet duidelijk of de lagere vitamine D-waarden 
een oorzaak of juist gevolg zijn van de gezondheidsmaten. Het is echter wel mogelijk om 
een aantal uitspraken te doen op basis van de gevonden resultaten. Wij vonden dat 
proefpersonen met een grotere hoeveelheid buikvet een hoger risico hebben op lagere 
vitamine D-waarden. Het is daarom belangrijk om bij mensen met een grote hoeveelheid 
buikvet alert te zijn hierop. Ook hebben mensen met obesitas mogelijk een hoger risico op 
een slechtere longfunctie. 
In het laatste deel van dit proefschrift hebben we het effect van vitamine D-suppletie onderzocht. 
In onze pilot studie vonden we geen effect van vitamine D-suppletie op fysieke functie en 
ademhalingsspierkracht. In de meta-analyse vonden we echter wel dat vitamine D- 
suppletie beschermend werkt in COPD-patiënten met een ernstig vitamine D- 
tekort. Deze resultaten onderzoeken wij verder in de PRECOVID-studie die momenteel 
nog loopt. Als vitamine D-suppletie inderdaad een effect heeft zou dat een goede 
behandeling kunnen zijn bij patiënten met COPD. Behandeling met vitamine D is namelijk 
makkelijk, veilig en goedkoop.




