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GEZOND

Vitamine D is onmisbaar. Het zorgt ervoor 
dat het lichaam calcium kan opnemen uit de 
voeding, zodat je botten en tanden sterk blij-
ven. Ook gaan je spieren en immuun systeem 
er goed op. Dé vitamine D-bron is zonlicht: 
onder invloed van uv-B-straling op je blote 
huid maakt je lichaam het zelf aan. Als je 
veel naar buiten gaat, kom je dus al een heel 
eind. Maar dat werkt in ons noordelijke 
kikkerlandje eigenlijk alleen tussen april en 
oktober. Zelfs op bewolkte dagen is de zon 
dan krachtig genoeg. 
Heb je een lichte huidskleur, dan is het in 
de warmere maanden voldoende om een 
kwartier tot een half uur per dag buiten te 
zijn. In die korte tijd pikt je lichaam al twee-
derde van de benodigde vitamine op. Houd 
in die tijd dan wel een deel van je lichaam 
onbedekt, en gebruik voor deze korte tijd 
geen zonnebrandcrème. Bij een donkere of 
getinte huidskleur gaat het  aanmaken van 
vitamine D iets langzamer, dus heb je meer 
tijd nodig in de zon. Het resterende deel 
vitamine D kun je uit je eten halen. Vooral 
vette vis is een aan rader: forel, zalm, makreel, 
tonijn of haring. Ook in andere dierlijke 
producten (bijvoorbeeld margarine en eieren) 
zit vitamine D, maar minder. Je moet er dus 
best veel van eten om voldoende binnen 
te krijgen. En zeker op korte termijn is het 
 lastig om effect te meten. Als alternatief kun 
je, zeker als vegetariër of veganist, vitamine 
D-supplementen nemen.

ERNSTIGE GEVOLGEN
Je redt het dus niet met zonlicht en voeding 
alleen. Van november tot maart maakt je 
lichaam nauwelijks vitamine D aan, omdat 
de zon dan niet krachtig genoeg is. Ook 
werken veel mensen de hele dag binnen, 

VITAMINE D
Check je

Zomer: het ideale moment om wat extra vitamine D bij te 
 tanken. Toch is er een kans dat je een tekort hebt. Hoe zorg 

je ervoor dat je het hele jaar door genoeg binnenkrijgt? 
En waarom is dat zo belangrijk?
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waardoor ze zelfs in de warmere maanden 
een tekort kunnen ontwikkelen. Andere 
factoren die een rol kunnen spelen: leeftijd, 
huidtype en algemene gezondheid (zoals 
leeftijd, chronische ziektes en overgewicht). 
Omdat je in al deze situaties minder 
 calcium uit je darmen kunt halen, haalt het 
lichaam dit – als een soort escape – uit de 
botten. En dat kan vooral op de langere 
termijn best ernstige gevolgen hebben, 
zoals afwijkingen in de botgroei (rachitis) 
bij jonge kinderen en botverweking (osteo-
malacie) bij volwassenen. Ook spierzwakte, 
vage vermoeidheidsklachten, luchtweg-
infecties, een negatievere mindset of zelfs 
depressies worden nogal eens toegeschreven 
aan een te laag D-gehalte. Al is het  volgens 
Annemieke Heijboer, chemicus-endocrino-
loog bij het VUmc in Amsterdam, niet zo 
zwart-wit. “De vraag is namelijk: zorgt het 
tekort voor deze klachten of andersom? 
Het kan  bijvoorbeeld ook zijn dat je eerst 
somber was en daardoor minder buiten 
kwam. Wetenschappers zijn er nog niet 
over uit.”

BIJSLIKKEN?
Hoe je gezondheid op dit moment ook is: 
bijslikken is altijd een goed idee, vindt 
Heijboer. Oók in de zomer. De laatste jaren 
wordt steeds meer gewezen op de positieve 
effecten van vitamine D. Zo publiceerde 
de Gezondheidsraad in 2012 vernieuwde 
voedingsnormen en werd voor huisartsen 
een richtlijn gewijzigd. Ook het Voedings-
centrum raadt al jaren aan meer vitamine D 
in te nemen in de vorm van pillen en 
voedingssupplementen.
Volgens de Stichting Farmaceutische Ken-
getallen slikt inmiddels zeker de helft van 
de Nederlanders extra vi tamine D. In 2011 
verstrekten apothekers nog 670.000 keer 
vitamine D op recept, in 2016 was dat bijna 
tien keer zo veel. Ook ging bij drogisterijen 
het dubbele aantal supplementen met vita-
mine D over de toonbank. Maar de absolute 
 nummer 1 om je vitamine D-niveau te 
boosten, blijft toch de zon. Dus hup, naar 
buiten en opvangen, die uv-B-stralen.

D2 en D3
Vitamine D komt in twee 
vormen voor. D3 wordt 
gemaakt door uv-straling 
in de huid en zit in dierlijke 
producten, zoals vlees, vis, 
eieren en zuivelsoorten. 
D2 ontstaat door het 
 stralen van de zon op 
planten of plantaardige 
voedingsmiddelen. Het 
is bijvoorbeeld in kleine 
hoeveelheden te vinden 
in bepaalde soorten 
paddestoelen.

VITAMINE D-TOPLEVERANCIERS ZONLICHT IN NEDERLAND  (AFHANKELIJK VAN O.A. HUIDTYPE EN ZONKRACHT) 250-400 MICROGRAM • 100 G FOREL 9,4  MCG • 100 G GEROOKTE MAKREEL 8,3  MCG • 100 G ZALM 4,6 MCG • 1 GEKOOKT EI  0,9 MCG • 70 G RUNDERTARTAAR (BEREID)  0,4 MCG • 5 G MARGARINE 0,4 MCG 

Eetmeter
Benieuwd of jij genoeg vitamine D 
 binnenkrijgt? Houd het bij in een eet-
dagboek van het Voedingscentrum op 
Mijn.voedingscentrum.nl/nl/eetmeter, 
of download de app (Mijn Eetmeter) 
in de Apple Store en Play Store.

CHECKLIST 

Signalen dat je mogelijk een 
vitamine D-tekort hebt:
› verzwakking van de spier-

functies, vooral krachtverlies
› krampen en trillingen

 van de spieren
› angstaanvallen

› algemeen gevoel van 
moeheid en lusteloosheid
› pijn in de gewrichten 

en/of de spieren
› bloedend tandvlees
› breekbare botten

› constant tekort aan energie
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