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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. 



197

A

NEDERLANDSE SAMENVATTING

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.
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Dankwoord
Met het schrijven van dit dankwoord komt niet alleen een einde aan dit proefschrift, maar 
ook aan een lange onderzoeksperiode die niet mogelijk was geweest zonder de steun van 
vele mensen. Hierbij wil ik graag een aantal van hen in het bijzonder bedanken. 

Allereerst wil ik graag alle proefpersonen bedanken die hebben meegedaan aan de NEO-
studie, de LASA, de pilot trial en de PRECOVID-studie. Zonder hen was dit proefschrift niet 
mogelijk geweest. In het bijzonder wil ik de COPD-patiënten bedanken die, ondanks de niet 
altijd even fijne onderzoeken (lees: aangespoord worden zes minuten lang zo hard mogelijk 
door te lopen ondanks je benauwdheid, en de afname van slijm uit de neusholte met een 
irriterend dun slangetje), zich toch geheel belangeloos hebben ingezet voor de wetenschap.

Prof. dr. den Heijer, beste Martin, bedankt voor de begeleiding tijdens mijn promotie. 
Ondanks jouw drukke agenda, mocht ik altijd bij jou langslopen. Van jou leerde ik op zoek 
te gaan naar het bredere plaatje en buiten de kaders te denken. Tijdens onze overleggen 
wist jij altijd te prikkelen. Gedurende mijn promotie bood jij mij alle ruimte om me te 
ontwikkelen met behulp van verschillende cursussen en congressen. Ook heb ik een jaar 
deel uit mogen maken van het genderteam, een ervaring waar ik veel van geleerd heb.

Dr. de Jongh, beste Renate, een betere co-promotor had ik mij werkelijk waar niet kunnen 
wensen. Jouw deur stond de afgelopen 9 (!) jaar altijd voor mij open. Ik kon bij jouw terecht 
met al mijn vragen, van statistiek tot aan spellingscontroles. Ik weet nog goed hoe Paul 
vertelde een uitstekende fellow te kennen die mij kon begeleiden. Daar was geen woord 
van gelogen! Jouw enthousiasme en daadkracht werkten aanstekelijk. Ook had jij altijd oog 
voor de persoonlijke kant, onze wekelijke overleggen begonnen altijd met een oprechte 
‘Hoe gaat het?’ Bedankt voor je begeleiding en steun in de afgelopen jaren. 

Em. prof. dr. Lips, beste Paul, dit avontuur begon in mijn tweede studiejaar, toen jij een 
enthousiast praatje hield tijdens een snuffelstage voor het Honours Programme. Jouw kennis 
en energie vond ik meteen erg inspirerend. Het praatje leidde al snel tot een persoonlijk 
gesprek waarin jij vertelde over alle ontwikkelingen op vitamine D-gebied. Ik verliet jouw 
kamer met een stapel artikelen, die ik ‘vooral niet allemaal moest lezen’. Ik had toen nooit 
kunnen bedenken dat dat het begin was van mijn promotie. Ik ben erg dankbaar voor het 
vertrouwen en de kans die jij mij toen al als student bood.

Members of my doctorate committee, prof. dr. Vonk Noordegraaf, prof. dr. Martineau, prof. 
dr. van Rossum, prof. dr. Hiemstra, prof. dr. Huisman, em. prof. dr. Lips and prof. dr. ir. 
Visser, thank you for your time and efforts put into the review of this thesis and for your 
presence at my PhD ceremony.
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Graag wil ik ook alle co-auteurs bedanken voor hun waardevolle bijdragen. Dr. Swart, beste 
Karin, het is alweer een hele tijd geleden, maar graag wil ik jou nog bedanken voor de 
begeleiding tijdens mijn wetenschappelijke stage. De kennis die ik toen heb opgedaan 
vormde een solide basis voor mijn verdere promotie-traject. Dr. van Schoor, beste Natasja, 
in de LASA heb ik mijn eerste ervaringen in de epidemiologie mogen opdoen. Het was 
altijd erg fijn om met jou te kunnen overleggen. Bedankt voor jouw kritische blik en het 
prettige gezelschap op de Vitamin D Workshops. Dr. ir. de Mutsert, beste Renée, bedankt 
voor mijn introductie in de NEO-studie. Het was erg leerzaam om ook even een kijkje te 
krijgen in het LUMC. Bedankt voor al onze brainstormsessies en jouw vele input.  

Leden van het PRECOVID-consortium, bedankt voor de fijne samenwerking. Samen 
hebben we de studie tot een goed einde weten te brengen!

Speciale dank aan alle longartsen, longverpleegkundigen, longfunctie-analisten en 
polimedewerkers in het NWZ, OLVG, Amstelland, ZMC, Flevoziekenhuis, LUMC, SFG, 
Radboud, JBZ en VUmc! Zonder jullie gastvrijheid en hulp waren onze pilotstudie en de 
PRECOVID niet mogelijk geweest.

Beste Ans, Nicolette en Ingrid, zonder jullie steun als research-assistenten was dit boekje 
er ook niet geweest. Ans en Nicolette, als groen studentje heb ik veel van jullie geleerd. 
Onze studie stond wel mooi op papier, maar jullie leerden mij dat er nog een heleboel 
praktische zaken kwamen kijken bij onderzoek doen. Tijdens mijn co-schappen hebben 
jullie de pilot-studie draaiende gehouden. Ans, bedankt voor de coördinatie van de 
PRECOVID-studie. De patiënten waardeerden jou professionaliteit enorm. Nicolette, 
bedankt dat jij zelfs na je pensioen nog mee wilde helpen met het werven van deelnemers. 
Ingrid, bedankt dat jij het stokje wilde overnemen. Niet alleen heb je door het hele land 
studiemetingen verricht, ook vond je niet het erg om ‘even’ heen en weer te rijden om 
samples op te halen. Allen bedankt! 

Ook wil ik graag alle studenten bedanken die over de jaren heen betrokken zijn geweest 
bij het onderzoek: Ninieck, Casper, Frouke, Hassana en Floor.

Dit proefschrift was ook niet mogelijk geweest zonder de steun van een groot aantal collega-
onderzoekers. 

Lieve Esmee, dr. Reijnierse, mijn allereerste roomie, wat was het leuk om samen op een 
kamer te zitten! We begonnen bij de research-assistenten, maar mochten al snel onze eigen 
kamer inrichten. Als beginnende onderzoekers konden we samen sparren over alles wat 
komt kijken bij onderzoek doen. Onze reis door Nieuw-Zeeland was een mooie afsluiting 
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van onze periode als kamergenoten. Samen durfden we van een klif af te springen, dan kan 
het bij de verdediging alleen meevallen, toch? 

Lieve Anna en Stephanie, jullie komst na een half jaar maakte de kamer compleet. Bedankt 
voor al jullie gezelligheid, zangkunsten en de eigengemaakte cappuccino’s! Jeanine, Siger, 
Vincent en Sjors, bedankt voor mijn ‘adoptie’ door de ouderengeneeskunde.

Lieve Marieke, Dennis en Esmée, mijn roomies op 4A67. Ik was erg blij dat jullie mij 
kwamen vergezellen op de kamer. Dat bracht niet alleen een hoop gezelligheid met zich 
mee, maar ook drie fijne collega’s die het nooit erg vonden om mee te denken, of gewoon 
even alle onderzoeksfrustraties wilden aanhoren. Marieke en Dennis (en Maartje!) ik denk 
nog altijd met plezier terug aan Argentinië! Esmée, dat wij nog samen de hereniging van 
LFBB hebben mogen meemaken! Ik ben blij dat ik het afgelopen half jaar nog even terug 
heb mogen keren om gefaseerd afscheid te nemen. Hoi!

Lieve Maartje, Nienke, Christel, Chantal, Mariska, Mieke, Bernard, Sanne, Moya, Iris, Daan, 
Marianne, Ceranza en Margot, bedankt voor alle gezellige lunches, koffiemomenten, 
borrels, uitjes, congressen, spuimomenten en statistiekantwoorden. Zonder jullie was het 
onderzoekersbestaan een stuk minder aangenaam geweest!

Lieve vrienden en familie, bedankt voor jullie steun en belangstelling in de afgelopen jaren.

Lieve Aleid, bedankt voor al onze ‘zeer belangrijke interne-oogheelkunde MDO’s’. Het was 
altijd fijn om even te kunnen kletsen.  

Lieve Noufissa, lieve Nouf, al vanaf groep één kennen wij elkaar. Wie is er dan meer geschikt 
om mij vandaag bij te staan? 

Lieve Anna, Luka, Zwaan, Eva en Simone, bedankt voor het aanhoren van al mijn medische 
verhalen. Op naar nog vele mooie jaren samen!

Lieve Omar, Zakaria en Aboubakr, ondanks dat jullie allemaal boven mij uitsteken, blijven 
jullie toch echt mijn kleine broertjes. Bedankt voor het relativeren.

Lieve papa, lieve mama, bedankt dat jullie altijd voor mij klaar hebben gestaan. Zonder 
jullie steun en toeverlaat was ik nooit geweest waar ik nu sta. 
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