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Vitamine D
De zon schijnt weer en we komen steeds meer buiten. We worden niet alleen blij als het zonnetje
weer begint te schijnen, maar het is ook nog eens gezond. Door de zonlicht kan de huid zelf
vitamine D aanmaken. Ongeveer tweederde deel van hoeveelheid vitamine D, die we dagelijks
nodig hebben, wordt op deze manier aangemaakt. Ook bevatten bepaalde voedingsmiddelen
vitamine D. Voorbeelden hiervan zijn: vette vis zoals zalm, haring, makreel, margarines (daar
wordt het aan toegevoegd) en in mindere mate in vlees en ei.
Vitamine D hebben we nodig, omdat het een belangrijke rol heeft bij de groei, stevige botten en
tanden en bevordert de opname van calcium.
Voor de meeste mensen levert zonlicht samen met de voeding voldoende vitamine D. Maar
sommige groepen hebben meer vitamine D nodig, dan ze uit zonlicht en voeding kunnen halen.
In de tabel hieronder zie je welke groepen het advies krijgen extra vitamine D te nemen.

Kinderen
Vrouwen

Leeftijdsgroepen

Wie

0 t/m 3 jaar
4 t/m 49 jaar

Iedereen
Donkere (getinte)
huidskleur en/of niet
genoeg buitenkomen*
Iedereen
Iedereen
Iedereen
Donker (getinte)
huidskleur en/of niet
genoeg buitenkomen*
Iedereen

50 t/m 69 jaar
70 jaar en ouder
Zwangere vrouwen
Mannen

4 t/m 69 jaar

70 jaar en ouder

Vitamine D in
microgram
10
10

10
20
10
10

20

*Voldoende buiten is dagelijks 15 tot 30 minuten met handen en hoofd onbedekt
Bijscholingen
Afgelopen voorjaar heeft Renske een Post HBO-scholing Cognitieve gedragstherapie met
goed gevolg afgerond. Ik ben deze cursus gaan doen, omdat ik regelmatig in de praktijk merk dat
mensen heel goed weten wat ze zouden moeten eten, maar het toch niet lukt om die
gedragsverandering voor elkaar te krijgen. Cognitieve gedragstherapie heeft mij handvatten

gegeven hoe ik mensen verder kan helpen in het veranderen van het gedrag en het werken naar
een gezond voedingspatroon.
Afra heeft afgelopen voorjaar een Post HBO-scholing Overgewicht en obesitas met goed
gevolg afgerond. Deze scholing heeft meer inzicht gegeven in de achtergronden bij overgewicht
en obesitas en hoe complex de aanpak hiervan is.
Supermarktrondleiding Schagen
In april heeft Renske een supermarktrondleiding geven in Schagen. Het is altijd erg leuk om de
mensen enthousiast te zien worden als duidelijk wordt wat er wel mogelijk is ipv wat niet
mogelijk is. En dat het uiterlijk van de verpakking niets zegt over wat er in zit. Mooi voorbeeld is
de hagelslag die nieuw op de markt is met 30% minder suiker. Door op de verpakking te kijken
zijn we er achter gekomen dat per portie op brood het maar minimaal scheelt met gewone
hagelslag qua hoeveelheid energie. Bovendien is het pak een stuk duurder en de vraag is ook of
het veel lekkerder is….
In het najaar wordt er weer een nieuwe rondleiding georganiseerd door Afra in Egmond aan Zee.
Noteer alvast de datum van 1 oktober 2013.
Certificaat Gezonde Voeding Kinderdagverblijven
In 2012 hebben we een programma ontwikkeld voor kinderdagverblijven om te voldoen aan de
richtlijnen gezonde voeding. Gebleken is dat kinderen, die naar een kinderdagverblijf gaan,
gemiddeld zwaarder zijn dan kinderen, die hier niet heen gaan. Het is onduidelijk wat de oorzaak
hiervan is. Desalniettemin een belangrijk punt voor kinderdagverblijven om te zorgen dat hun
voedingsbeleid gezond is. Kinderdagverblijf ’t Herdertje uit Zwaag heeft als eerste het hele
programma van 3 maanden doorlopen en in januari afgerond met het certificaat Gezonde
Voeding.
Bij de start wordt het voedingsbeleid van het kinderdagverblijf beoordeeld en verbeterpunten
aangegeven. In overleg met elkaar wordt de haalbaarheid van de diverse richtlijnen
doorgesproken en de praktische uitvoering hiervan. Aan het einde van het traject wordt het
beleid nogmaals beoordeeld. Binnen dit traject zit ook een voorlichting aan het personeel.
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.
Nieuwe collega
Met ingang van 10 juni is diëtist Bianca Ooteman ons team versterken komen versterken. Zij zal
in eerste instantie op de donderdagavond spreekuren op Penningweg 32 te Alkmaar houden. In
september zal ze ook spreekuren in De Mare gaan houden.
Overname locatie Heiloo
Collega diëtist Hanny Dijkstra stopt per 1 juli met haar spreekuren in Het Trefpunt in Heiloo,
omdat ze het te druk heeft op de andere locaties. Wij nemen de spreekuren over. Vanaf 5
augustus zal Afra iedere vrijdagochtend hier aanwezig zijn.
Het Trefpunt organiseert ook een cursus Hoe? Zo! Gezond afvallen. Afra zal gedurende 4 lessen
ingaan op de basis rondom afvallen. Een van deze lessen zal ook plaatsvinden in een supermarkt.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Het Trefpunt.
Mocht u vragen hebben na aanleiding van de nieuwsbrief, neem gerust contact met ons op.
Email: info@dietistafra.nl of telefonisch: 072-5627771

Groeten van Afra, Renske en Bianca

