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Betreft: Vitamine D-tekort

De afgelopen jaren is meer inzicht verkregen in de interactie tussen voeding en gezondheid en 
daarmee in veelbelovende mogelijkheden voor preventieve gezondheidszorg. De bestrijding 
van slechte voeding en voedselgebrek is tevens tot prioriteit gemaakt door de WHO in haar 
Europese Actieplan voor voedsel en voedingsbeleid 2007-2013. Vitamine D wordt alom 
erkend als essentiële voedingsstof en als belangrijke preventieve factor voor de gezondheid 
van botten en spieren. Uit steeds meer interessant wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 
vitamine D een belangrijke rol speelt in de preventie van andere aandoeningen, waaronder 
hart- en vaatziekten, diabetes, astma, multipele sclerose, aandoeningen aan het 
immuunsysteem en diverse vormen van kanker. In een recent onderzoek door Grant et al
wordt geschat dat wanneer de Europese bevolking wordt voorzien van voldoende vitamine D 
dit de kosten van de gezondheidszorg zou doen dalen met 187 miljard euro, terwijl het slechts 
10 miljard euro zou kosten. Toch wijzen verschillende onderzoeken uit dat circa 50 % van de 
Europese bevolking een tekort aan vitamine D heeft.

Artikel 168 VWEU bepaalt dat optreden van de Europese Unie op volksgezondheidsgebied 
een aanvulling dient te vormen op het nationale beleid van de lidstaten. De preventie van 
aandoeningen en bewustmaking inzake het belang van een gezonde levensstijl en goede 
voeding vallen duidelijk binnen het domein van de EU. Gezien het feit dat de Commissie het 
belang van vitamine D in de preventie van aandoeningen alsmede de potentiële besparingen 
op de gezondheidszorg erkent en rekening houdend met het feit dat de huidige in Richtlijn 
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90/496/EEG vermelde aanbevolen dagelijkse hoeveelheid te laag is om de wijdverspreide 
tekorten in alle bevolkingsgroepen van Europa aan te pakken, willen we de Commissie de 
volgende vragen stellen:

- Zal de Commissie, gegeven het overtuigende bewijs met betrekking tot de potentiële 
gezondheidswinst van vitamine D, een voorlichtingscampagne starten over 
vitamine D-tekort?

- Wat is de Commissie – als het gaat om voorstellen voor aanbevelingen of wetgeving –
voornemens te doen om de lidstaten te helpen bij de aanpak van vitamine D-tekort in hun 
volksgezondheids- en voedingsbeleid?

- Is het mogelijk voor de Commissie om een onderzoek te steunen naar de ernst van het 
probleem van vitamine D-tekorten in de verschillende lidstaten enerzijds en nader 
wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke voordelen voor de Europese bevolking van 
een extra dagelijkse inname van vitamine D anderzijds?


