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Vitamine D belangrijk
bij psoriasis
Onder invloed van zonlicht maakt ons lichaam zelf vitamine D aan. Vooral bij
mensen met psoriasis speelt deze vitamine een belangrijke rol. Al is nog niet volledig
duidelijk welke functies de stof allemaal heeft.

‘Eigenlijk is vitamine D geen vitamine maar een hormoon,’
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Ook is de stof betrokken bij de opbouw van gewrichten en
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Invloed op immuunsysteem
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ontstaan.’

is. Zo helpt het de weefsels gezond te houden die de eerste
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D invloed op belangrijke eiwitten (interleukines) die afweer-

onderzoek uit 2017 gaf bovendien aan dat er een verband is

cellen en macrofagen kunnen activeren. En het reguleert de

tussen de hoeveelheid vitamine D3 in het lichaam en de ernst
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Zonlicht

indringers en doden die vervolgens.Verder is vitamine D nodig
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voor de vorming van vitamine D in het lichaam UVB-straling

en parasieten) het lichaam binnendringen. Maar het zorgt er
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ook voor dat deze reacties niet te sterk worden. Dat voorkomt
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wij wonen is de zon slechts van maart tot september krachtig

vitamine een belangrijke rol speelt bij chronische ontstekings-

genoeg om in het lichaam voldoende vitamine D aan te maken.

ziektes zoals artritis, diabetes en de ziekte van Crohn, maar

Het tweede probleem is dat we tegenwoordig veel minder
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buiten komen dan vroeger. Een grove vuistregel luidt dat
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volwassenen dagelijks tussen de vijf en 25 minuten, en met

Geen wondermiddel

onbedekt gezicht en gedeeltelijk ontblote armen en benen,

Ondanks zijn aanbeveling aan mensen met psoriasis om

in de zon moeten verblijven om voldoende vitamine D aan te

een voedingssupplement vitamine D te slikken, waarschuwt

maken. Maar deze regel is wel erg algemeen, want dit is mede

professor Mrowietz voor te hoge verwachtingen. ‘Bij mensen

afhankelijk van het huidtype (hoe donkerder de huid, hoe meer

met overgewicht bijvoorbeeld, zal de inname van vitamine

zonlicht er nodig is), het uur van de dag en zoals gezegd het

D niet zo veel zin hebben. Want de ontsteking in het lichaam

jaargetijde.

wordt door het vetweefsel zo enorm aangewakkerd dat een
voedingsupplement maar beperkt zal werken.

Voeding

Wie zijn vitamine-D-spiegel wil laten onderzoeken, kan hier-

Naast zonlicht zorgt ook voeding voor de toevoer van vitamine

voor terecht bij de huisarts. Tests die in de handel te koop zijn,

D. Het aandeel uit voeding wordt geschat op tien tot twintig

worden niet aangeraden.

procent. Daarnaast kan dus extra vitamine D worden geslikt als
voedingssupplement. In Nederland adviseert de Gezondheids-
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raad over de dagelijks aanbevolen hoeveelheid vitamine D. Dit
advies verschilt per doelgroep. Zo zouden vrouwen boven de
vijftig jaar 10 microgram per dag moeten slikken. Boven de
zeventig jaar is dit 20 microgram, en geldt de aanbeveling ook
voor mannen. Voor mensen met een getinte huid of mensen
die niet genoeg buiten komen, is het advies al vanaf vier jaar
om 10 microgram per dag als supplement in te nemen.
Het is onmogelijk om deze hoeveelheden via voeding binnen
te krijgen. Tenzij u dagelijks 400 gram makreel wilt eten. Of
zestien tot twintig eieren. Of tien kilo brie.
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