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Nederlandse
Samenvatting

Vitamine D biologie is primair bekend vanwege zijn rol in botgezondheid. Vitamine D blijkt
echter een pleiotrope vitamine en transcriptiefactor te zijn met meerdere effecten op
algemene gezondheid. De vitamine D receptor (VDR) is aanwezig in bijna alle organen en
weefsels in het lichaam (inclusief het hart) en dit versterkt het vermoeden dat vitamine D
naast botregulatie ook betrokken is bij andere processen. Er wordt zelfs verondersteld dat
vitamine D verantwoordelijk is voor 3% van de totale genregulatie in het lichaam.
In het menselijke lichaam vormt vitamine D een complex met de VDR (vitamine D-VDR
complex). In samenwerking met een nuclear hormone receptor partner
(zoals retinoid-X-receptor [RXR]) en verschillende cofactoren reguleert dit complex 
de genexpressie van downstream gelegen genen. Zo is het bijvoorbeeld een negatieve 
endocriene regulator van het renine-angiotensine-aldosteron-systeem (RAAS): een 
welbekend aangrijpingspunt in de behandeling en preventie van cardiovasculaire ziekte, 
inclusief hartfalen (HF). Daarnaast heeft vitamine D ook een regulerende werking op 
inflammatie en proliferatie, beiden belangrijk in de ontwikkeling van HF.

HF is een groot probleem in de Westerse Wereld en heeft een nog steeds toenemende
incidentie en prevalentie. Ondanks huidige optimale therapieën blijft de prognose voor
HF slecht, met een 5-jaarsoverleving die slechter is dan sommige soorten kanker. Er is
daarom een continue zoektocht gaande naar nieuwe behandelingsmogelijkheden en al velen 
hebben bediscussieerd dat vitamine D biologie de potentie bezit een interessante en
modificeerbare factor in HF-pathofysiologie te kunnen zijn.

Het doel van dit proefschrift is om de rol van vitamine D biologie in HF te onderzoeken,
om op deze manier bij te dragen aan begripvorming rondom de therapeutische en
preventieve toepassingen van vitamine D in patiënten met HF. De resultaten in dit
proefschrift vergroten de huidige kennis op zowel klinisch als experimenteel gebied.
Bovendien voorziet dit proefschrift in enkele aanbevelingen hoe bepaling van vitamine D
waardes alsook onderzoek naar vitamine D biologie gebruikt zou kunnen worden in de
dagelijkse praktijk en hoe specifieke vitamine D waardes geïnterpreteerd zouden kunnen
worden.
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Vitamine D biologie en cardiovasculaire ziekte: de rationale. Vitamine D deficiëntie is
een wereldwijd probleem en wordt in relatie gebracht met toegenomen prevalentie van
verschillende multifactoriële ziekten zoals hypertensie, COPD en diabetes mellitus. Het
aantal ziektes per individu stijgt met de leeftijd en dat de meeste individuen op gevorderde
leeftijd hebben dan ook meer dan één ziekte. In het verleden hield men zich voornamelijk
bezig met de rol van vitamine D deficiëntie en het optreden van één enkele ziekte. De VDR
is echter aanwezig in het gehele lichaam en er wordt daarom gedacht dat dalende vitamine
D waardes verband kunnen houden met toegenomen ziekteprevalentie in meerdere
onafhankelijke ziektedomeinen. Om deze veronderstelling te testen hebben wij onderzocht
of er een relatie bestaat tussen de hoogte van circulerend vitamine D en het voorkomen van
meerdere ziektes in één individu.

In hoofdstuk 4 laten wij zien dat lage vitamine D waardes, na correctie voor verschillende
confounders, geassocieerd is met het aantal ziekten in een individu en dat deze relatie het
sterkst is in personen met vitamine D deficiëntie (<25 nmol/L). De meeste ziekten werden
gerapporteerd in het gastro-intestinale (22%), centrale zenuwstelsel (17%), respiratoire
(16%), cardiovasculaire (15%) en endocriene (12%) domein. Hoewel de relatie tussen een
lage vitamine D waarde en toename in individuele ziekteprevalentie niet specifiek gold voor 
één bepaalde ziekte of ziektedomein, observeerden wij een duidelijke omgekeerde relatie 
tussen circulerend vitamine D en aanwezigheid van cardiovasculaire ziekte. Deze observatie 
ondersteunt de gedachte dat vitamine D deficiëntie een veelvoorkomend fenomeen is in 
patiënten met cardiovasculaire ziekte.
Wij zijn niet de eersten die de relatie tussen lage vitamine D waardes en een verhoogde
kans op cardiovasculaire ziekte beschrijven: al in 2003 beschreef Zitterman dat patiënten
met congestief HF significant lagere vitamine D waarde hadden dan hun evenoude gezonde
controles. Verscheidene andere studies rapporteerde daarna vergelijkbare resultaten
en benadrukten keer op keer dat hogere vitamine D waardes gerelateerd zijn aan betere
uitkomst in patiënten met HF. Desalniettemin beantwoordden deze studies niet de vraag op 
welke wijze laag vitamine D uitkomsten in HF-patiënten beïnvloedt.

In hoofdstuk 2 hebben we gepoogd de huidige kennis over vitamine D en zijn 
werkingsbiologie in HF samen te vatten. Dit hoofdstuk maakt gebruik van een 
systematische analyse en voorziet in een uitgebreide samenvatting hoe vitamine D signaling 
pathofysiologische en moleculaire veranderingen in HF zou kunnen beïnvloeden. Vanwege 
aangrijping op renin en angiontensine II waardes en (indrecte) remming van het RAAS zou 
het vitamine D-VDR complex mogelijkerwijs een beschermende functie kunnen hebben 
in preventie en behandeling van HF. Daarnaast zou activatie van de VDR ook een velerlei 
aan andere effecten teweeg kunnen brengen die HF pathofysiologie kunnen beïnvloeden, 
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zoals modulatie van inflammatoire processen (remming van macrofagen en cytokines) 
en stimulatie van afgifte van natriuretische eiwitten en andere intracellulaire signaling 
processen.

De rol van vitamine D biologie in de behandeling van HF. Een deel van bovengenoemde 
veronderstellingen zijn getoetst in hoofdstuk 5, waarin we hebben onderzocht of activatie 
van het vitamine D-VDR complex HF-pathofysiologie kan beïnvloeden. In een poging om 
HF op basis van linker ventrikel pressure overload te creëren ondergingen muizen een 
transaortacale constrictie (TAC) of SHAM operatie. Na operatie werden muizen gedurende 
5 weken behandeld met placebo, losartan (een angiotensine receptor blokker [ARB]), 
paricalcitol (een selectieve VDR-activator, VDRA) of een combinatie van losartan en 
paricalcitol. TAC-operatie in muizen bleek een betrouwbare en reproduceerbare techniek te 
zijn om linkerventrikel hypertrofie (LVH) en hypertensie te bewerkstelligen. Behandeling 
met paricalcitol, of een combinatie van paricalcitol en losartan, was echter niet in staat 
LVH te verminderen. Daarentegen beschermde behandeling met paricalcitol wel tegen 
diastolische dysfunctie en verminderde het significant de hoeveelheid fibrose in het 
linkerventrikel (TAC 5.9 ±1.0 vs. paricalcitol 1.6±0.3%).

Circulerende vitamine D waardes zijn omgekeerd evenredig aan circulerend
parathyreoïdhormoon (PTH) waardes en verlaagde vitamine D is een welbekende oorzaak
van secundaire hyperparathyreoïdie. Patiënten met deze ziekte hebben extreem verhoogde
PTH waardes en dit lijkt geassocieerd te zijn met een verhoogd risico op het ontstaan van
cardiovasculaire ziekten en cardiovasculaire pathologie. Verhoogde PTH waardes zouden
zorgen voor cardiomyocyt hypertrofie en bovendien een profibrotische status 
bewerkstelligen.
In hoofdstuk 5 tonen wij aan dat paricalcitol niet alleen fibrose vermindert, maar
ook circulerende PTH waardes verlaagt. Ondanks dat wij niet konden aantonen dat de
vermindering van fibrose een direct PTH-afhankelijk effect was, hypothetiseer ik dat de
afname in circulerend PTH, op zijn minst gedeeltelijk, de verminderde fibrosevorming in
het myocard kan verklaren. Remodeling in het hart is een complex proces en toekomstige
studies zullen moeten onderzoeken of PTH een bepalende factor is in dit proces. Een
toenemende hoeveelheid bewijs suggereert dat modificatie van PTH weleens een
veelbelovend nieuw aangrijpingspunt zou kunnen blijken in de preventie van cardiale
remodeling en behandeling van cardiovasculaire ziekten.

De rol voor vitamine D biologie in het voorkomen van HF. Lage waardes circulerend vitamine 
D zijn geassocieerd met een ongunstig cardiovasculair risicoprofiel dat wordt gekenmerkt 
door verhoogde systolische en diastolische bloeddruk met verhoogde serum glucose en LDL 
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waardes en verlaagde HDL waardes (hoofdstuk 3 & 4).
In dit proefschrift (hoofdstuk 3 & 4) wordt beschreven dat individuen met lagere vitamine 
D waardes (<50 nmol/L) een grotere kans hebben om man te zijn, een hoger BMI te hebben 
en verminderde lichamelijke activiteit uit te oefenen. Daarnaast blijken individuen met 
deficiënte vitamine D waardes (<25 nmol/L) vaker actieve rokers te zijn en consumeren zij 
minder zuivelproducten (hoofdstuk 4). Interessant genoeg worden (de meeste van) eerder 
genoemde factoren ook wel beschouwd als risicofactoren voor het ontstaan van HF. Om uit 
te zoeken of vitamine D biologie een rol speelt in het ontstaan en beloop van HF testten wij 
de relatie tussen vitamine D biologie en nieuw ontstaan HF in de PREVEND databank.
Individuen in de PREVEND databank zijn zeer goed gekarakteriseerd en wij beschikten
daarnaast over een uitgebreide set aan variabelen met informatie over demografie,
laboratoriumwaarden en mogelijk andere confounding factoren. In de primaire analyse
bestudeerden wij of calcidiol, calcitriol of PTH als risicofactoren kunnen worden beschouwd 
in het ontstaan en het beloop van HF. Gedurende een mediane follow-up van 12.6 
(interquartile range 12.3-12.9) jaar ontwikkelden 283 individuen HF. Calcidiol, calcitriol en 
PTH waardes bleken niet onafhankelijk geassocieerd te zijn met het ontstaan van HF. Dit 
suggereert dat, in de algemene bevolking, circulerende waardes calcidiol, calcitriol en PTH 
niet direct bijdragend zijn aan HF pathofysiologie. Ondanks dat lage vitamine D waardes 
wellicht geassocieerd zijn met een ongunstig cardiovasculair profiel, meen ik dat deze data 
erop wijzen dat het zeer onwaarschijnlijk is dat vitamine D biologie een oorzakelijke rol 
heeft in het ontstaan en het beloop van HF.

Vitamine D deficiëntie is de meest voorkomende voedingsdeficiëntie in mannen,
vrouwen en kinderen wereldwijd. Een toenemende hoeveelheid data suggereren dat
omgevingsfactoren in volwassenen (zoals voedingstekorten in zwangere vrouwen)
gezondheidsuitkomsten in de volgende generatie(s) kan beïnvloeden via epigenetische
veranderingen. In de vroege embryonele fase is DNA methylatie een willekeurig proces
dat verantwoordelijk is voor epigenetische variatie tussen personen. Interessant genoeg
blijkt dat periconceptionele waardes van biomarkers en substraten het proces van
DNA methylatie op voorspelbare wijze kan beïnvloeden. Zoals eerder beschreven in
dit proefschrift blijkt vitamine D deficiëntie geassocieerd te zijn met een toegenomen
hoeveelheid aandoeningen in een individu. Desalniettemin zou vitamine D via
periconceptionele (epi)genetische veranderingen ook op indirecte wijze kunnen bijdragen 
aan ontvankelijkheid voor ziekte. In hoofdstuk 6 bespraken wij dit interessante
fenomeen.
Mannelijke en vrouwelijke Sprague-Dawley ratten werden op een standaard of vitamine D
deficiënt dieet gezet. Na 10 weken paarden ratten van elke dieetgroep. Direct na geboorte
van de pups werd het vitamine D deficiënte dieet vervangen door het standaard dieet
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en gedurende opvolgende experimenten werden alle ratten met hetzelfde standaard
dieet gevoerd. Wij beschouwden het nageslacht in deze studie als genetisch identiek, en
dit gold evenzo voor de omgevingsfactoren waaraan zij blootgesteld waren. Dit maakt
het aannemelijk dat mogelijke verschillen in het nageslacht zeer waarschijnlijk het
resultaat zijn van veranderingen in de baarmoeder. Wij observeerden dat pups van 10
weken oud, afkomstig van vitamine D deficiëntie ouders (F1-depl-ratten), een significant
hogere systolische en diastolische bloeddruk hadden, met daarnaast verminderde 
endotheelafhankelijke relaxatie van de grote vaten. Mechanistisch was dit geassocieerd 
met toegenomen hypermethylatie van het Pannexine-1 gen (Panx1) en tegelijkertijd 
afname in transcriptproduct van Panx1 in de aorta’s van F1-depl-ratten. Panx1 codeert 
voor het hemikanaal Pannexine-1 waarvan wordt gedacht dat het een belangrijke speelt in 
de Acetylcholineafhankelijke endotheel relaxatie in de vaten. Al met al suggereert dit een 
plausibel onderliggend biologisch mechanisme voor de geobserveerde stijging in bloeddruk. 
Naar aanleiding van deze studie concludeer ik dat vitamine D deficiëntie in ouders 
geassocieerd kan zijn met epigenetische veranderingen in het nageslacht die bij kunnen 
dragen aan toegenomen vatbaarheid voor ziekten later in het leven. Toekomstige studies 
zullen het translationele belang van deze bevinding aan moeten tonen.

Discussie en toekomst perspectief
Vitamine D heeft de afgelopen tientallen jaren een flinke hoeveelheid aandacht gekregen. 
Daarbij is vooral de rol van deze vitamine buiten het botmetabolisme meer bestudeerd dan 
ooit tevoren. De zoektocht naar het ontrafelen van alle mogelijke toepassingen van vitamine 
D in cardiovasculaire ziekte heeft onderzoekers over de gehele wereld geënthousiasmeerd. 
Helaas heeft meer recente data dit enthousiasme doen inperken: niet alle uitkomsten zijn zo 
positief als eerste observaties hebben doen suggereren. De resultaten van VITAL, een groots 
opgezette suppletie studie naar het effect van dagelijkse vitamine D3 suppletie (2000 IU) of 
omega-3 vetzuren (1 gram) in primaire preventie van kanker, hartziekte en beroerte in de 
algemene populatie, worden daarom vol verwachting afgewacht.

Vitamine D biologie en HF. Data van de PRIMO randomized control trial (RCT) zijn de 
oorzaak van de eerste scheurtjes in de hoge verwachtingen die men had van vitamine 
D als mogelijke centrale speler in HF-pathofysiologie. Deze multicenter dubbelblinde 
placebogecontroleerde trial bestudeerde in 227 patiënten met chronische nierziekte en 
LVH het effect van 48 weken behandeling met paricalcitol op hartfunctie en hartstructuur. 
Helaas bleek dat zowel linkerventrikel massa als diastolische functie niet verbeterden 
na therapie met paricalcitol. Hoewel deze eerste resultaten als negatief kunnen worden 
beschouwd, bleef het algemene gevoel over vitamine D-VDR complex activatie als mogelijke 
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therapie in HF positief. De PRIMO studie is dan ook opgevolgd door verscheidene andere 
RCTs met paricalcitol en andere VDR-activators, overigens zonder eenduidige uitkomsten. 
Gebaseerd op de resultaten van recente studies meen ik dat het initiële enthousiasme dat 
aan vitamine D biologie werd toebedeeld herevaluatie verdient. Een meta-analyse dat het 
overall effect van tenminste 1 jaar vitamine D suppletie beschreef op de ontwikkeling van 
HF in individuen ouder dan 50 jaar concludeerde dat vitamine D suppletie niet effectief 
is in reductie van HF (overall effect RR 0.83 [95% CI 0.60-1.13]). Dit werd bovendien ook 
gesuggereerd door de resultaten van de Women’s Health Initiative (een dubbelblinde RCT 
waarin 35983 vrouwen 1:1 werden gerandomiseerd naar Calcium 1000 mg/d plus 400 
IU/d Vitamine D3 of placebo). Enige nuance van deze conclusie blijft echter nodig gezien de 
observatie dat vitamine D suppletie een beschermende functie heeft in het ontstaan van HF 
in vrouwen met een laag baseline risico (Hazard Ratio 0.63 [95% CI 0.46-0.87]), maar niet 
in vrouwen in de hoog risico subgroep. Het effect van vitamine D (fortificatie) in het dieet 
lijkt daarnaast ook beperkt: in een prospectieve studie in 19.653 mannen op middelbare 
leeftijd werd geen associatie gevonden tussen vitamine D consumptie en het optreden van 
HF. Ik ben dan ook voorstander van de aanbeveling om suppletie in patiënten met HF niet af 
te laten wijken van de standaard richtlijnen voor vitamine D suppletie.

De bovengenoemde effecten berusten zich op het concept dat vitamine D HF-
pathofysiologie direct beïnvloedt via processen die aangrijpen op endotheel functie, fibrose, 
immunomodulatie en inflammatie (Figuur 1). Echter, vitamine D deficiëntie is ook
geassocieerd met toegenomen prevalentie van verscheidene risicofactoren voor HF zoals
verhoogde bloeddruk, BMI en een ongunstig metabool profiel. Dit zou kunnen betekenen
dat modulatie van HF-risicofactoren middels activatie van vitamine D biologie wellicht ook
(indirect) HF-pathofysiologie beïnvloedt. Het is dan ook teleurstellend om te lezen dat 
de resultaten van de recent gepubliceerde Styrian Vitamin D Hypertension Trial (een 
singlecenter, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie met 200 deelnemers met 
arteriële hypertensie en calcidiol waardes <30 ng/mL die 1:1 gerandomiseerd werden 
naar een dagelijkse gift van 2800 IU vitamine D3 of olieachtige druppels gedurende 8 
weken) suggereren dat vitamine D suppletie bloeddruk niet verlaagt. Dit komt bovendien 
overeen met de conclusie van een recente meta-analyse naar het effect van suppletie in 
hypertensie, waarin werd gerapporteerd dat vitamine D zeer waarschijnlijk ineffectief is als 
bloeddrukverlagend middel. Daarentegen concludeerde een Mendeliaanse randomnisatie 
studie (108173 individuen uit 35 verschillende studies) dat hogere plasma concentraties 
vitamine D mogelijkerwijs het risico op hypertensie verkleinen: middels een instrumentele 
variabele analyse werd gevonden dat elke 10% toename in vitamine D was geassocieerd 
met een 0,29 mmHg afname in diastolische en 0,37 mmHg afname in systolische bloeddruk. 
Het mag duidelijk zijn dat de geobserveerde effecten in deze studie klein zijn, veel kleiner 
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dan verwacht, en toekomstige studies met vergelijkbare studiegrootte zullen noodzakelijk 
zijn om deze bevindingen en hun klinische betekenis te bekrachtigen danwel te valideren.
Ook studies die zich hebben gericht op het effect van vitamine D biologie in relatie
tot andere HF-risicofactoren dragen eenzelfde gemengde boodschap uit. Ondanks de
beschikbaarheid van grote cohorten en een enorme hoeveelheid aan data ontbreekt een
definitieve conclusie of activatie van het vitamine D-VDR complex gunstige, neutrale of
ongunstige effecten heeft op het ontstaan en de ontwikkeling van HF.
Dit alles doet mij geloven dat het effect van vitamine D suppletie als directe en
indirecte modulator in HF-pathofysiologie beperkt is. Gezien de marginale effecten in
grote cohortstudies verwacht ik een enorm hoog number-to-treat voordat effect te 
verwachten valt. Alhoewel het idee van wereldwijde vitamine D suppletie theoretisch gezien 
prijzenswaardig mag zijn (en wellicht ook al deels wordt uitgevoerd middels fortificatie van 
bepaalde voedingsproducten) meen ik dat dit in alle redelijkheid
geen wenselijke suggestie moet zijn voor de dagelijkse praktijk; al dan niet op de laatste
plaats vanwege het zeer waarschijnlijke marginale of afwezige verwachte effect dat dit zal
hebben.

Vitamin D biologie: de rol van genetica en epigenetica. Ondanks de toenemende hoeveelheid 
neutrale, en soms teleurstellende resultaten kan een rol voor vitamine D biologie in HF 
nog niet worden uitgesloten. Recente studies suggereren dat genetische diversiteit een 
belangrijke factor is in de variatie in vitamine D biologie in verschillende etniciteiten. Deze 
genetische diversiteit zou een grote rol kunnen spelen in de relatie tussen lage vitamine 
D waardes en HF: individuen met een genetische variant in een enkel allel hebben zowel 
verhoogd risico op lagere plasma vitamine D waardes alsook op het ontstaan van HF. 
Genetische variatie zou bovendien ook de (gedeeltelijk) toegenomen prevalentie
van obesitas en diabetes mellitus 2 in personen met lagere vitamine D waardes kunnen
verklaren. Verschillende studies hebben aangetoond dat vitamine D biologie en regulatie
van de VDR afhankelijk zijn van enkele belangrijke factoren: omgeving, genetica, epigenetica 
en de interactie tussen deze factoren. Omgevingsfactoren zoals blootstelling aan zonlicht en 
vitamine D consumptie bepalen voornamelijk de hoeveelheid circulerend vitamine D, terwijl 
genetische en epigenetische veranderingen transcriptionele activiteit en eiwitexpressie van 
VDR beïnvloeden. Deze veranderingen spelen niet alleen een directe rol in regulatie van 
de VDR maar beïnvloeden ook VDR-afhankelijke regulatie van andere genen. Het begrip 
epigenetische modificatie verwijst naar een aantal veranderingen in specifieke regio’s in 
het genoom die de eigenschap bezitten het transcriptproduct van een gen te veranderen 
zonder de DNA sequentie te wijzigen. Epigenetische veranderingen treden voornamelijk op 
in de vroege embryonale fase en deze veranderingen worden verantwoordelijk gehouden 
voor de individuele variatie in genexpressie in verschillende celtypes later in het leven. Ik 
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hypothetiseer dat genetische en epigenetische diversiteit in vitamine D biologie wellicht 
ook een belangrijke rol speelt in beïnvloeding van HF-pathologie. Als voorbeeld geldt de 
observatie in deze thesis dat periconceptionele vitamine D deficiëntie in ouderratten is 
geassocieerd met verhoogde bloeddruk in het nageslacht.
Hoewel het genotype en omgevingsfactoren hetzelfde waren, bleken ratten van vitamine D
deficiënte ouders een ander fenotype te hebben. In ander eerder onderzoek is daarnaast
aangetoond dat een onderliggend VDR-genotype de expressie van plasma microRNA’s
beïnvloedde, en op deze manier (indirect) bepalend was voor plasma vitamine D waardes.
Beide bevindingen suggereren dat epigenetische en genetische variatie geassocieerd is
met veranderingen in vitamine D biologie en dat deze variatie gezondheidsuitkomsten
later in het leven kan beïnvloeden. Ik veronderstel dan ook dat in-utero programming van
vitamine D biologie een bijdragende factor is in individuele vatbaarheid voor ziekte. Naar
mijn mening is de toepasbaarheid van vitamine D biologie als modulator van genetische en
epigenetische veranderingen een nieuw en veelbelovend veld. Toekomstige studies zullen
noodzakelijk zijn om uit te diepen of het aangrijpen op vitamine D biologie vanaf de eerste
fasen van het leven het ontstaan en het beloop van (cardiovasculaire) ziekten op hogere
leeftijd kan helpen beïnvloeden danwel voorkomen.

Vitamine D: een marker van algemene gezondheid? De betekenis van vitamine D in HF
wordt steeds duidelijker. Hoewel we in afwachting zijn van de resultaten van enkele
grote studies heeft er zich inmiddels een algemeen profiel van vitamine D als potentieel
aangrijpingspunt in HF afgetekend. Dit profiel heb ik geprobeerd weer te geven in Figuur
1, waarbij ik schematisch presenteer hoe ik de rol van vitamine D voorzie in HF. Ik 
beschouw het effect van activatie van het vitamine D-VDR complex als medicamenteuze 
toepassing in HF beperkt, alhoewel ik wil benadrukken dat toekomstige studies essentieel 
zullen zijn om een eenduidige boodschap af te geven of vitamine D therapie gunstig, 
neutraal of schadelijk is in patiënten met HF.
Een potentieel nieuw en interessant veld kan worden gevonden in genetische
en epigenetische modificatie. Toekomstige studies zullen de vraag moeten
beantwoorden of genetische en/of epigenetische variatie nieuwe aanknopingspunten biedt
in beïnvloeding van vitamine D biologie en preventie en behandeling van HF.
Alhoewel het er heden ten dage op lijkt dat lage vitamine D waardes geen direct causaal 
verband vertonen met het ontstaan en de ontwikkeling van HF, en vitamine D biologie 
dus geen officiële risicofactor is voor HF, worden lage vitamine D waardes wel consistent 
in relatie gebracht met algemene en cardiovasculaire-specifieke mortaliteit. Dit doet 
mij vermoeden dat lage vitamine D waardes een weerspiegeling zijn van algehele 
gezondheidsstatus van een individu en dat lage vitamine D waardes uiting zijn van een 
algemene slechte gezondheid. Ik stel voor dat vitamine D, op zijn minst, moet worden gezien 
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als biomarker van gezondheid en dat het op deze manier ook in de kliniek gebruikt zou 
moeten worden. Ten gevolge van de steeds ouder wordende bevolking wordt er continu 
gewerkt aan nieuwe strategieën die nuttig zijn in de vroege opsporing en behandeling van 
ziekte. Met dit in mijn achterhoofd hoop ik dat toekomstige studies zich zullen richten op de 
vraag of evaluatie van vitamine D deze rol zou kunnen vervullen.

Conclusie
Nog nooit is vitamine D biologie uitgebreider bestudeerd dan de afgelopen jaren. Alhoewel
in beginsel werd gedacht dat beïnvloeding van vitamine D biologie vele toepassingen kon
hebben in hartziekte lijkt dit enthousiasme langzaamaan uit te doven. Deze thesis draagt
bij aan het begrip rondom de rol van vitamine D biologie in HF. Het beschrijft dat er een
interessante relatie bestaat tussen vitamine D biologie en HF en toont daarnaast aan dat
modulatie van vitamine D biologie in experimentele modellen de conditie van het hart
en HF beïnvloedt. Desalniettemin leert het ons ook dat de rol voor vitamine D als nieuw
aangrijpingspunt in HF biologie niet eenduidig is en wellicht zelfs beperkt.
Op dit moment kan echter een mogelijke rol voor vitamine D suppletie of VDR
activatie in HF nog niet worden uitgesloten en grootschalige studies zijn onderweg om dit
vraagstuk definitief te beantwoorden. Het mag duidelijk zijn dat, mochten lage vitamine D
waardes niet de veroorzaker zijn van ziekte maar juist het gevolg, monitoring van D biologie 
een nieuwe en bruikbare toevoeging zou kunnen zijn aan het arsenaal van middelen in de 
bepaling van algemene individuele gezondheidsstatus.
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Figure 1 - Overzicht van de mogelijke manieren waarop vitamine D biologie HF kan beïnvloeden.
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