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In jaren van onderzoek zijn er steeds meer aanwijzingen dat er een rol voor vitamine D is 
in het ziekteproces van multiple sclerose (MS). Veelal gaat het om studies die verbanden 
aantoonden, zoals tussen een gebrek aan vitamine D en het ontwikkelen van MS, of tussen 
het vitamine D gehalte in het bloed en de ernst van de ziekte, of tussen het vitamine D 
gehalte in het bloed en factoren (met betrekking tot het afweersysteem) die ziekmakend 
zouden zijn. Daarnaast gaat het om studies die gunstige effecten van het toedienen van 
vitamine D aantoonden in diermodellen of aan cellen van het afweersysteem in kweekbakjes. 
Deze studies zijn informatief, maar laten nog veel onduidelijkheid bestaan over de werkelijke 
effecten van vitamine D in MS patienten. De studies beschreven in dit proefschrift hebben tot 
doel enkele eerder gesuggereerde effecten van vitamine D in MS verder in kaart te brengen.
MS is een aandoening waarbij er ontstekingsreacties ontstaan in het centrale zenuwstelsel, 
bestaande uit de hersenen en het ruggenmerg. Deze ontstekingsreacties leiden tot 
schade van met name de vetachtige stof die de zenuwuitlopers omhult voor een goede 
signaalgeleiding, het myeline, maar ook tot schade van de zenuwcellen zelf. Dit kan tot 
verschillende neurologische klachten leiden, zoals krachtsverlies, gevoelsstoornissen, balans- 
en coördinatieproblemen en problemen met het zicht. Daarnaast zijn ook vermoeidheid en 
depressie veelvoorkomende klachten. MS komt ongeveer 2-3 keer vaker voor bij vrouwen 
dan bij mannen en de eerste symptomen treden vaak op tussen het 20ste en 40ste 
levensjaar. Naast een verscheidenheid aan klachten bij het openbaren van de ziekte, is het 
beloop van de ziekte ook per persoon verschillend. Grofweg kan er op basis van het beloop 
een indeling in subtypen MS worden gemaakt, rekening houdend met de aan- of afwezigheid 
van opvlammingen, zogenoemde relapses of exacerbaties, en/of geleidelijke achteruitgang, 
de zogenoemde progressie van de ziekte. Het meest voorkomende subtype is relapsing 
remitting MS (RRMS), gekenmerkt door opvlammingen afgewisseld door perioden van herstel 
zonder geleidelijke achteruitgang. In de meeste gevallen zal echter na verloop van jaren 
de ziekte veranderen, waarbij er minder opvlammingen en meer aanhoudende klachten 
optreden, zodat op een zeker moment wordt gesproken over secundair progressieve MS 
(SPMS).

De ontstekingsreacties bij MS zijn het gevolg van ontregelde afweerreacties. Omdat hierbij 
afweercellen zich tegen lichaamseigen weefsel richten, spreken we van auto-immuun 
reacties. Het type afweercellen dat in MS als ziekte-veroorzakend wordt gezien behoort 
tot de T lymfocyten (T cellen), maar ook andere afweercellen, waaronder B cellen, spelen 
een rol. De ontregelde afweerreacties lijken met name in RRMS een rol te spelen en het 
beloop te beïnvloeden. Het is echter niet bekend wat de aanleiding is voor de ontregelde 
afweerreacties in MS. Ook is niet bekend in hoeverre deze reacties de toenemende schade 
verklaren in progressieve MS. Verschillende ontstekingsremmende behandelingen kunnen 
de afweer reguleren. Deze behandelingen genezen MS niet, maar verlagen de ziekteactiviteit, 
dat wil zeggen dat ze ontstekingen en waarneembare opvlammingen verminderen. Ze zijn 
dan ook vooral effectief in RRMS en remmen achteruitgang in progressieve MS vaak niet. 
Naast bestaande behandelingen zijn er veel medicijnen in ontwikkeling, ook die wel tot 
doel hebben ziekte te remmen in progressieve stadia en zich richten op het herstellen van 
hersenschade.
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Er wordt gedacht dat zowel erfelijke aanleg als invloed van omgevingsfactoren nodig zijn 
voor het ontwikkelen van MS. De belangrijkste omgevingsfactoren hebben invloed op het 
functioneren van het afweersysteem en betreffen infecties (vooral met het Epstein-Barr virus), 
roken en een vitamine D tekort. Vitamine D is een stof die mensen van nature aanmaken 
in de huid onder invloed van UVB straling uit zonlicht. Naast een belangrijke functie in 
de bothuishouding, heeft de actieve vorm van vitamine D ook invloed op het gedrag van 
afweercellen. Omdat een gebrek aan vitamine D gerelateerd is aan het risico op MS en meer 
ziekteactiviteit in MS, wordt er een gunstige werking van vitamine D op MS verwacht via de 
effecten op het afweersysteem. Vitamine D suppletie lijkt dan ook interessant als aanvullende 
therapie in MS. Momenteel is het echter nog onduidelijk wat de effecten van vitamine D 
suppletie precies zijn op het afweersysteem in MS. Aangezien het afweersysteem nauw 
samenhangt met verscheidene regelsystemen wordt er in de studies van dit proefschrift 
breed gekeken naar de immunologische (=het afweersysteem betreffende) effecten van 
vitamine D suppletie in MS, maar wordt ook ingespeeld op eventuele interacties met andere 
regelsystemen. Omdat het afweersysteem vooral actief lijkt in de RRMS fase, is dit ook de 
fase waarin wij de effecten van vitamine D hebben bestudeerd.

We startten in hoofdstuk 1 met een studie die onderzocht of het vitamine D gehalte in het 
bloed van patiënten met MS invloed heeft op de snelheid van ziekteprogressie. We keken 
hiervoor naar verbanden tussen vitamine D gehalte en het moment van overgang van RRMS 
naar SPMS. De hoogte van het vitamine D gehalte tijdens de RRMS fase voorspelde niet of 
iemand binnen drie jaar naar SPMS zou overgaan. Wel hadden patiënten met een korte 
RRMS duur tot de overgang naar SPMS een lager vitamine D gehalte op het moment van de 
MS diagnose, dan patiënten met een langere RRMS duur. Dit suggereert dat het vitamine D 
gehalte aan het begin van de ziekte invloed heeft op de snelheid van ziekteprogressie. Dit 
is interessant, omdat uitstel tot het moment dat er sprake is van SPMS, ook uitstel betekent 
van het moment dat iemand niet meer gebruik kan maken van bestaande behandelingen 
voor MS. Of er daadwerkelijk een relatie bestaat tussen het vitamine D gehalte en de 
snelheid van ziekteprogressie, en of hogere doseringen vitamine D suppletie de RRMS duur 
inderdaad kunnen verlengen, moet blijken uit langdurige opvolging van patiënten die aan 
suppletiestudies met vitamine D deelnemen/hebben deelgenomen.

Vervolgens wilden we nagaan of we verschillende bevindingen uit eerdere onderzoeken 
konden bevestigen met gegevens van een studie met vitamine D supplementen, de SOLARIUM 
studie (Box 1). Om te beginnen met bevindingen ten aanzien van enkele immunologische 
effecten van vitamine D. In hoofdstuk 2 onderzochten we het effect van vitamine D op CD25. 
CD25 is een signaal ontvangend eiwit (receptor) dat betrokken is bij de activatie van T cellen. 
CD25 wordt in hoge mate tot uiting gebracht op het celoppervlak van regulerende T cellen en 
geactiveerde T cellen. Signalering via CD25 op (gunstige) regulerende T cellen is van belang 
voor het in stand houden van deze populatie T cellen, wat van belang is voor het behouden 
van een goede balans in het afweersysteem. Signalering via CD25 op andere geactiveerde 
T cellen leidt o.a. tot vermenigvuldiging van deze T cellen, dat in MS de vermenigvuldiging 
van potentieel schadelijke cellen kan betekenen. Eerder is aangetoond dat vitamine D voor 
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meer CD25 op T cellen in kweekbakjes zorgde, en dat MS patiënten met een hoger vitamine 
D gehalte T cellen met meer CD25 hadden. Echter, er was geen onderscheid gemaakt in 
regulerende T cellen en andere T cellen. In deze nieuwe studie vonden we dat er geen 
invloed was van vitamine D op de mate van CD25 op de totale pool van T cellen of de niet-
regulerende T cellen. De mate waarop CD25 aanwezig was op regulerende T cellen bleef 
door vitamine D behouden, waar deze over een periode van een jaar afnam onder placebo 
gebruik. Dit gegeven ondersteunt het idee dat vitamine D belangrijk is voor het in stand 
houden van een effectieve populatie regulerende T cellen en daarmee uiteindelijk mogelijk 
ook de balans in het afweersysteem.

Aangezien de meeste effecten van vitamine D in MS beschreven zijn met betrekking tot T 
cellen, hebben we in hoofdstuk 3 op een rijtje gezet welke effecten van vitamine D op B cellen 
bekend zijn. We schetsten daarvoor eerst de mogelijke rol van B cellen in MS, die aan interesse 
heeft gewonnen nu is gebleken dat behandelingen die specifiek B cellen uit het afweersysteem 
verwijderen (B cel deplerende therapieën) effectief zijn in MS. B cellen kunnen verschillende 
functies uitoefenen, die op zichzelf of door interactie met andere afweercellen (T cellen) aan de 
schade in MS kunnen bijdragen. Ook het Epstein-Barr Virus (EBV), dat zich nestelt in B cellen, 
kan hierin een rol spelen. De beschreven effecten van vitamine D hebben betrekking op de 
verschillende functies van B cellen. Zo worden potentieel schadelijke functies beperkt, zoals 
het presenteren van antigenen aan T cellen en het uitrijpen naar antilichaam producerende 
plasmacellen. Ook kunnen B cellen in aanwezigheid van vitamine D beter de rol van gunstige 
regulerende B cel aannemen. Echter, hoewel deze effecten duidelijk gevonden worden op B 
cellen in kweekbakjes, komen deze effecten niet overeen met bevindingen in het complexe 
menselijke lichaam. Daaraan kunnen verschillende dingen ten grondslag liggen, zoals de 
afwezigheid van structuren en moleculen in kweekbakjes die wel in het lichaam of specifiek in 
MS worden gevonden. Daarnaast stippen we in het overzichtsartikel ook aan dat er mogelijk 
een interactie is tussen vitamine D en EBV in MS. Hierop gaan we verder in hoofdstuk 4, 
waarin we met de SOLARIUM studie hebben onderzocht of vitamine D suppletie in MS leidt 
tot vermindering van antilichaamproductie tegen een specifiek eiwit van EBV, het EBNA-1. In 
een eerdere explorerende studie vonden we namelijk dat eenhoge dosering vitamine D al na 

Box 1| De SOLARIUM studie

De SOLARIUM studie is een Nederlands deelonderzoek van de SOLAR studie, een 
grote studie naar de effecten van hoge doseringen vitamine D (35x de aanbevolen 
dosering van 10 µg/dag) in RRMS in verschillende landen in Europa. In de SOLAR studie 
werden mensen met RRMS willekeurig ingedeeld in ofwel de vitamine D groep, ofwel 
de placebo groep. Waar met de SOLAR klinische uitkomstmaten werden onderzocht, 
had de SOLARIUM studie als doel te onderzoeken wat de immunologische effecten van 
vitamine D zijn. Aan deze studie deden 53 mensen met RRMS mee: 30 van hen zaten 
in de vitamine D groep en 23 in de placebo groep. Voor en na de studieperiode van 48 
weken werd bloed afgenomen, zodat er onder andere naar verschillende T en B cellen 
kon worden gekeken.
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12 weken tot een vermindering van deze anti-EBNA-1 antilichaamproductie leidde, maar niet 
tot een daling van de totale antilichaamproductie. In deze nieuwe studie werd dit bevestigd: 
na 48 weken was er bij patiënten die hoge doseringen vitamine D suppletie hadden gehad 
een daling in de anti-EBNA-1 antilichaamproductie, een daling die niet werd gezien in de 
placebo groep. Tevens was dit een specifiek effect, aangezien antilichaamproductie tegen 
enkele andere viruseiwitten niet gedaald waren. De beide groepen lieten geen verschil zien 
in de hoeveelheid aanwezig EBV in witte bloedcellen en ook niet in de fractie T cellen die zich 
richt tegen EBNA-1 presenterende of geïnfecteerde cellen. Ook konden we niet uitsluiten dat 
B cellen onder invloed van vitamine D minder anti-EBNA-1 antilichamen gaan produceren. 
Daarmee zou een verklaring voor de bevinding nog in vele richtingen kunnen worden 
gezocht, waaronder een algehele betere balans en ‘rust’ in het afweersysteem door vitamine 
D, maar ook een zekere wisselwerking in effecten van vitamine D en EBV in MS zal nog nader 
moeten worden onderzocht. Ondanks dat we het onderliggende mechanisme (nog) niet 
begrijpen, is het wel een relevante bevinding. Eerdere studies hebben namelijk aangetoond 
dat de anti-EBNA-1 antilichaamwaarden samenhingen met de mate van ontstekingen te 
zien op MRI. Anti-EBNA-1 antilichaamwaarden kunnen daarom worden gezien als maat voor 
ziekteactiviteit, waarop vitamine D dus een reducerend effect heeft.

In het volgende deel van het proefschrift trokken we onze onderzoeken naar de effecten 
van vitamine D in MS wat breder. We keken nog steeds naar effecten die verband 
houden met het afweersysteem, maar vanuit een ander perspectief, namelijk die van 
depressie in MS. Depressie is een erg veelvoorkomende klacht in MS. Net als in MS spelen 
ontstekingsmediatoren, geproduceerd door geactiveerde afweercellen, een belangrijke rol 
in het ziektemechanisme van depressie. Invloed van vitamine D op het afweersysteem zou 
daarom depressie kunnen verminderen. Eerdere studies hebben verbanden aangetoond 
tussen het vitamine D gehalte en de mate van depressie. Ook in MS vonden we dit verband, 
maar dit bleek afhankelijk van de blootstelling aan zonlicht. Om een eenduidiger antwoord 
te krijgen op de vraag of er een verband is tussen vitamine D en depressie, onderzochten we 
in hoofdstuk 5 met de SOLARIUM studie het effect van vitamine D suppletie op depressieve 
symptomen in MS, alsook op immunologische factoren gerelateerd aan depressie. Na 48 
weken lieten patiënten met MS die hoge doseringen vitamine D suppletie hadden gehad een 
daling zien in hun scores voor depressieve symptomen, echter, deze daling was gelijk aan die 
van de placebo groep. Ook was er geen betere balans in de cellen en ontstekingsmediatoren, 
de immunologische factoren gerelateerd aan depressie, in de groep patiënten die vitamine 
D suppletie hadden gehad ten opzichte van de placebo groep. Wij vonden dus geen bewijs 
dat vitamine D depressie vermindert in MS, noch dat het invloed heeft op de gerelateerde 
immunologische factoren. Maar omdat de patiënten die deelnamen aan deze studie over 
het algemeen lage scores voor depressieve symptomen hadden, zullen aanvullende studies 
nodig zijn om te onderzoekenwat het effect is van vitamine D suppletie op klinisch aanwezige 
depressie in MS.

Tot nu toe hebben we steeds gekeken naar effecten van vitamine D in een simplistisch 
model: uitgangssituatie + vitamine D = eenzijdig effect. Het is echter aannemelijk dat 
effecten van vitamine D in de complexiteit van het menselijk lichaam beïnvloed worden door 
andere factoren. Immers, zoals al aangestipt, komen bevindingen vanuit experimenteel 
laboratoriumwerk niet geheel overeen met die vanuit studies met mensen. Daarnaast 
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kunnen effecten plaatsvinden lokaal in het centrale zenuwstelsel, waardoor ze anders 
kunnen zijn dan door ons waarneembaar in de bloedsomloop. In hoofdstuk 6 beschrijven we 
overeenkomsten en interacties tussen drie groepen steroïdhormonen, (geslachtshormonen, 
corticosteroïden en vitamine D), die deel uitmaken van een evolutionair oud en complex 
geïntegreerd netwerk. Deze steroïdhormonen zijn belangrijk in de regulatie van het 
afweersysteem en in het centrale zenuwstelsel, en hebben als individuele systemen veel 
aandacht binnen onderzoek naar MS. Omdat een verstoring in een van deze systemen invloed 
kan hebben op andere regelsystemen, of compensatie vraagt van andere regelsystemen, is 
het belangrijk om een beter begrip te hebben van de interacties van deze systemen. Dit kan 
consequenties hebben voor de behandeling van MS, zoals combinatietherapieën, specifieke 
therapieën voor selecte groepen patiënten of zelfs geïndividualiseerde therapieën. 

Het concept dat vitamine D interacteert met andere regelsystemen met betrekking tot afweer 
en in het centrale zenuwstelsel hebben we gebruikt in hoofdstuk 7. Uit een eerdere studie 
was namelijk naar voren gekomen dat een belangrijke hersenstructuur van de hormonale 
stress-as (de hypothalamus) gevoelig is voor vitamine D en ook vitamine D kan verwerken. 
Mogelijk kan vitamine D dus de activiteit van deze stress-as beïnvloeden. Interessant is dat 
zowel in MS als in depressie een hyperactivatie van de stress-as wordt gerelateerd aan de 
ontwikkeling/ernst van de ziekte. Een hyperactieve HPA-as uit zich onder andere in een hogere 
productie van het eindproduct cortisol (stress-hormoon). Met als achterliggend idee dat 
vitamine D suppletie ook via beïnvloeding van de stress-as depressie in MS kan verminderen, 
onderzochten we in een nieuw opgezette suppletiestudie met vitamine D, het effect van 
vitamine D op de cortisolproductie. Omdat ook geslachtshormonen een beïnvloedende 
factor kunnen zijn deden aan deze studie alleen vrouwen met RRMS mee en werd rekening 
gehouden met de menstruatiecyclus. Aan deze studie deden uiteindelijk 41 vrouwen mee. 
Van hen kregen 22 vitamine D suppletie en 19 placebo. Omdat een normale cortisolproductie 
een afname laat zien over de dag, werden op standaardtijdstippen gedurende de dag, de 
cortisol dagcurve, op twee achtereenvolgende dagen speekselmonsters afgenomenwaarin 
later cortisol werd bepaald. Metingen vonden plaats voor en na een studieperiode van 16 
weken. Na deze 16 weken zagen we geen verschil in de cortisol dagcurve tussen de beide 
groepen, terwijl juist deze afwijkend zou zijn in mensen met RRMS én een depressie in 
een eerdere studie. Echter, we vonden wel een reducerend effect van vitamine D op de 
hoogte van de cortisol ochtendrespons. Dit is interessant omdat een verhoogde cortisol 
ochtendrespons in eerdere studies voorspellend was voor het krijgen van depressieve 
episodes. Mogelijk kunnen vitamine D supplementen dan ook depressieve symptomen in MS 
voorkomen. Daarnaast is de cortisol ochtendrespons in verband gebracht met een snellere 
progressie van ziekte, zodat vitamine D ook hierop een gunstig effect zou kunnen hebben. 
Deze cortisol ontendrespons, en het effect van vitamine D hierop, is dan ook interessant 
voor nieuw onderzoek.

Vanuit verschillende hoeken wordt bevestigd dat vitamine D gunstige effecten heeft in MS 
en ook onze studies ondersteunen dit. Een belangrijke recente klinische studie die meer 
zekerheid bracht over het gunstige effect van vitamine D is de SOLAR, welke was geïnitieerd 
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vanuit ons onderzoeksteam. De SOLAR vond geen overtuigend effect van vitamine D op de 
opvlammingen in MS, maar heeft wel laten zien dat aanvullende hoge doseringen vitamine D 
na een jaar gebruik voor minder ziekteactiviteit op MRI zorgen ten opzichte van een placebo. 
Vooralsnog wijzen de meeste studies echter met name naar een effect van vitamine D in 
een vroege RRMS fase. Dit geldt ook voor de SOLAR, SOLARIUM en stress-studie, waaraan 
patiënten met RRMS, veelal met een korte ziekteduur, hebben meegedaan. Het lijkt erop dat 
hetgeen er in de vroege fase gebeurt cruciaal is voor het verdere beloop van de ziekte, maar 
of de gunstige effecten van vitamine D aanhouden en inderdaad het beloop van de ziekte op 
lange termijn beïnvloeden, zal nog moeten blijken. Ook met betrekking tot de toepasbaarheid 
van vitamine D supplementen in preventie van MS, en de behandeling van symptomen in 
een later stadium, zoals klinisch manifeste depressie, zal nog verder onderzoek nodig zijn. 
Onze studies hebben dus een kleine bijdrage geleverd aan het uitzoeken waarom (welke 
ziekte gerelateerde eindpunten) en voor wie vitamine D behandeling met betrekking tot MS 
zinvol kan zijn. Maar vervolgstudies zijn zeker nodig, ook ten aanzien van de vragen hoe we 
vitamine D moeten suppleren (welke dosering bijvoorbeeld) en waarop we gaan baseren dat 
dit nodig is (spiegels in bloed of hersenvocht bijvoorbeeld).

Daarnaast begrijpen we nog onvoldoende hoe vitamine D in MS werkt. Een groot deel van 
de effecten van vitamine D wijst in een zekere richting, namelijk die van een betere balans 
in het afweersysteem. Toch begrijpen we nog onvoldoende hoe vitamine D die betere 
balans bereikt en is het nog onzeker welke effecten vitamine D heeft in lymfeknopen en in 
de hersenen zelf. Daarnaast realiseren we ons nu des te meer dat vitamine D onderdeel is 
van een netwerk, waarin verschillende soortgelijke moleculen, zoals cortisol en oestrogeen, 
niet alleen soortgelijke effecten hebben op het afweersysteem en het centrale zenuwstelsel, 
maar ook elkaars effecten kunnen beïnvloeden of compenseren. De resultaten van de stress-
studie lijken dit ook te ondersteunen. Dus om het werkingsmechanisme van vitamine D beter 
te begrijpen, zullen we de rol van vitamine D in o.a. dit netwerk beter moeten onderzoeken. 
Bovendien kan een beter begrip van dit netwerk als geheel, alsook van de factoren die dit 
netwerk beïnvloeden (genetisch en omgevingsinvloeden) leiden tot een beter inzicht in de 
ontstaanswijze en het ziekteproces van MS. Onderzoek van een dergelijk netwerk is echter 
lastig en vraagt om een meer holistische benadering. Onderzoekstechnieken die deze 
holistische benadering nastreven zouden vervolgens ook weer beter inzicht kunnen geven 
ten aanzien van de vraag welke mensen (wie) nu precies in aanmerking komen voor een 
behandeling met vitamine D, en zijn belangrijk op weg naar personalized medicine, oftewel 
een ‘behandeling op maat.’



205
Dutch summary Dutch summary


