Elke dag
bouwen
aan sterke
botten

Waarom aandacht
voor sterke botten?

Hoe krijg je sterke
botten?

Net als spieren en gewrichten, heb je
ook sterke botten nodig om alle gewone
dagelijkse dingen te kunnen doen.
Dagelijkse dingen zoals rechtop zitten, tillen
of lekker bewegen: van ﬁetsen tot hardlopen
en van in de tuin werken tot dansen. Het
lijkt vanzelfsprekend om dat je leven lang
te kunnen doen, maar dat is het niet altijd.
Om je leven lang proﬁjt van te hebben van
sterke en gezonde botten kun je het beste je
leven lang hieraan bouwen!

Of je sterke botten hebt of niet wordt
voor een groot deel bepaald door
erfelijke factoren. Een beetje geluk
heb je dus wel nodig. Maar dat is
het niet alleen; je hebt zelf ook een
aandeel in het al dan niet hebben van
sterke botten.
Door bewegen, voldoende zonlicht en
gezonde voeding help je mee je botten
sterk te houden. Hoe? Dat lees je in
deze brochure.

Je botten leven
Je botten zijn levend weefsel en worden
elke dag een beetje vernieuwd: er
wordt botweefsel afgebroken en nieuw
botweefsel opgebouwd. Tot je dertigste
verjaardag wordt er meer opgebouwd
dan afgebroken en rond die leeftijd zijn
je botten dan ook het sterkst. Daarna
draait het proces om en worden je botten
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langzaam maar zeker een beetje minder
sterk.
Door veel te bewegen en buiten te zijn en
door gezond te eten kun je de opbouw
stimuleren en de afbraak verminderen. Dat
geldt voor de periode voor je 30e, maar
zeker ook voor daarna! Aan sterke botten
bouw je je leven lang!

1 Bewegen voor sterke botten!
Het advies is om elke dag minimaal een
half uur te bewegen. Hoe meer de botten
belast worden, hoe sterker ze blijven.
Door een schokkerige belasting zoals bij
springen of hardlopen krijg je hele kleine
beschadigingen in je botten. Daardoor
worden je botten gestimuleerd om die
kleine zwakke plekken te vervangen en
te versterken. Het resultaat is dat het bot
sterker wordt of sterk blijft.
Voor je botten is het bovendien het
beste als dat een vorm van bewegen
is die je botten goed belast. Touwtje
springen is heel goed voor je botten!
Ook kun je kiezen voor hardlopen of

teamsporten waarbij je springt of loopt,
zoals voetballen, handballen, volleybal of
tennis. Iets minder intensief, maar ook
goed, is wandelen of dansen.

Als je op leeftijd bent, is het
verstandig om de beweging
langzaam op te voeren
naar een hogere intensiteit
en aan te passen aan je
mogelijkheden

2 Naar buiten voor sterke botten!
Zonlicht op je huid zorgt ervoor dat je
huid vitamine D kan aanmaken. Gratis en
voor niets! Vitamine D is heel belangrijk
voor je botten. Het verbetert de opname
van calcium in de darm.
Probeer daarom om iedere dag een
kwartier tot een half uur naar buiten te
gaan, bij voorkeur tussen 11u en 15u en
met hoofd en handen onbedekt. Als meer
huid blootgesteld wordt aan de zon, is een
kortere tijd nodig.

Als je schaduw korter
is dan jezelf, maak je
vitamine D aan

In de zomer is dat voor veel mensen
voldoende. Let wel op dat je
verbranding van de huid voorkomt!
In de winter geldt dat helaas niet; bij
laagstaande zon is de aanmaak van
vitamine D een stuk minder.

Met een rondje hardlopen
tussen de weilanden, een potje
tennis op de buitenbaan of
touwtje springen op het plein
(met je kinderen) vang je dus
twee vliegen in één klap!
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3 Eten voor sterke botten
Gezonde en gevarieerde voeding
volgens Schijf van Vijf geeft je lijf de
voedingsstoffen die het nodig heeft. Dat
geldt dus ook voor je botten.
Voedingsstoffen die vooral betrokken zijn
bij de botten zijn calcium, fosfor, vitamine
D, eiwit, magnesium, zink en vitamine K.
Sommigen hiervan krijg je vrij makkelijk
met je voeding binnen, omdat ze in
veel verschillende voedingsmiddelen
zitten. Maar voor calcium, vitamine D
en vitamine K ligt dat anders; zij zitten
voornamelijk in een paar speciﬁeke
voedingsmiddelen.
Calcium
Calcium is belangrijk voor de opbouw en
het behoud van sterke botten en tanden.
Maar het speelt ook een rol in tal van
andere processen in het lichaam, zoals
de bloedstolling, de spijsvertering en
de werking van de spieren. Bijna al het
calcium in ons lichaam is opgeslagen in
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de botten. Als je minder calcium eet dan
je nodig hebt, wordt het gewoon uit die
voorraad in de botten gehaald.
Daarom is het belangrijk om te zorgen
voor voldoende calcium in je voeding.

Aanbevolen hoeveelheid
calcium per dag per leeftijd
1 - 3 jaar

500 mg

4 - 8 jaar

700 mg

9 - 18 jaar

1100 mg

9 - 18 jaar

1200 mg

19 - 50 jaar

1000 mg

51 - 70 jaar

1100 mg

> 70 jaar

1200 mg

Zwanger

1000 mg

Borstvoedend

1000 mg

Bron: Voedingscentrum 2016

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid zuivelproducten
Leeftijd

Kaas

Melk(producten)

1 - 3 jaar

0 gram

300 ml

4 - 8 jaar

20 gram

300 ml

9 - 13 jaar

20 gram

450 ml

14 - 18 jaar

40 gram

19 - 50 jaar

40 gram

300 ml - 450 ml

51 - 69 jaar

40 gram

450 ml 450 - 600 ml

> 70 jaar

40 gram

600 ml

600 ml

450 ml

Calcium krijg je vooral uit
zuivelproducten als melk,
karnemelk, kwark, yoghurt
en kaas. Dat is één van
de redenen dat zuivel
geadviseerd wordt als
onderdeel van een gezonde
voeding. Groene groentes
bevatten ook calcium, zij het
in mindere mate en minder
goed opneembaar. Ook
sesamzaadjes zijn rijk aan
calcium.

Bron: Voedingscentrum 2016
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vitamine D uit je eten te halen, geldt
voor bepaalde groepen het advies om
vitamine D-tabletten te nemen. Dat geldt
voor kinderen van 0 t/m 3 jaar en voor
mensen van 50 jaar en ouder.

Vitamine D
Behalve de aanmaak van vitamine D in
de huid, krijg je ook vitamine D binnen
via voedingsmiddelen. Vooral in vette
vis, en met wat lagere gehaltes in
vlees, eieren en boter. Aan halvarine,
margarine en bak- en braadproducten
wordt vitamine D toegevoegd.
Omdat het lastig is om voldoende

De capaciteit om vitamine D
aan te maken neemt af met
de leeftijd; op een leeftijd van
75 jaar maak je 75% minder
vitamine D aan dan toen je
25 jaar was
Ook zwangere vrouwen en alle mensen
met een donkere huidskleur wordt
geadviseerd extra vitamine D te slikken.
Voor mensen vanaf 70 jaar is de
geadviseerde dosis hoger.

Adviezen voor extra vitamine D
Leeftijd

Wie

0 t/m 3 jaar Iedereen
Iedereen die:
4 t/m 49 jaar • een donkere (getinte) huidskleur heeft
• overdag niet veel in de zon komt of de huid bedekt
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Extra
vitamine D
10 mcg
10 mcg

50 t/m 69 jaar Vrouwen

10 mcg

70 jaar en ouder Iedereen

20 mcg

Zwangere vrouwen Iedereen

10 mcg

Vitamine K
Vitamine K stimuleert de productie van
eiwitten die het lichaam helpen bij het
inbouwen van calcium in de botten.
Daarmee speelt het ook een rol bij het
sterk krijgen en houden van sterke
botten.
Vitamine K zit vooral in groene
bladgroenten en in gefermenteerde
producten zoals kaas.
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Platform Sterke Botten
www.sterkebotten.nu
Facebook: platformsterkebotten

Email: avdam@sterkebotten.nu
Tel: 088-505 4300

