
Lekker 
in je vel,
gezond tot op het bot
I N  B E W E G I N G  V O O R  H E T B E H O U D  VA N  S T E R K E  B OT T E N !

In de herfst en winter is het extra goed om even stil te staan bij je botten. Want als de zon 
zich steeds minder vaak laat zien, maakt je huid minder vitamine D aan. Dan kun je soms 
wat extra vitamine D gebruiken. Dat geldt ook als je ouder bent of een getinte huidskleur 
hebt. Ook kun je soms behoefte hebben aan extra calcium, als de opname via je voeding 
niet voldoende is.

Wil je meer weten over sterke botten of extra voedings- 
supplementen? Loop gerust eens binnen bij je DA drogist. 
We geven je graag persoonlijk advies.   

K I J K  V O O R  M E E R  I N F O  O P D A . N L / C H A T M E T J E S K E L E T

Soms extra 
supplementen

Weetje 
Je huid maakt nooit 

teveel vitamine D aan. 
De aanmaak stopt als het 

lichaam genoeg heeft.
  

in samenwerking met: 
Platform Sterke Botten

Chat met je skelet
Wil je meer weten over je botten 
en slimme tips krijgen die passen 

bij jouw situatie en leefstijl? 
Kijk dan verder op da.nl/chatmetjeskelet

Hi!
Ik ben 
Skelly



Bewegen is dé manier om aan het behoud van 
sterke botten te werken. Door druk te zetten op je 
botten en ze te belasten met je lichaamsgewicht, 
maken ze meer botmassa aan. En worden ze 
sterker. Intensieve beweging waarbij je botten 
flink belast worden, is nog beter. Van een halfuurtje 
touwtje springen, hardlopen of voetballen worden 
je botten heel erg blij. 

Maar ook wandelen, dansen 
of lekker in de  tuin werken 

is goed voor je botten.
Als je op leeftijd bent, 

is het verstandig om 
de beweging lang- 
zaam op te voeren 
naar een hogere 
intensiteit.

Zonlicht op je huid zorgt ervoor dat je huid vitamine D kan aanmaken. Helemaal gratis dus! 
Vitamine D is belangrijk voor je botten. Het verbetert de opname van calcium in de darm. 
Daarom is het belangrijk om elke dag een half uurtje naar buiten te gaan en te genieten 
van de zon. Of nog beter: met een potje tennis of rondje hardlopen in de buitenlucht werk 
je dubbelsnel aan het behoud van sterke botten. Zonnebrandcrème kan de aanmaak van 
vitamine D tegengaan. Zorg dan ook dat je handen en hoofd voor korte tijd onbedekt zijn. 
In de winter staat de zon veel lager en is de aanmaak van vitamine D een stuk minder.

Niet alleen bewegen maar ook goede 
voedingstoffen zijn belangrijk voor je botten. 
Calcium, vitamine D en vitamine K om 
precies te zijn. Producten die veel calcium 
bevatten zijn melk, karnemelk, yoghurt, 
kwark en kaas. Daarnaast zit calcium ook in 
groene groenten, noten en peulvruchten. 

Eigenlijk is het best gek. Ons 
lichaam bestaat uit heel veel 
botten. Maar ze krijgen niet 
zoveel aandacht. En we weten 
er dus ook maar weinig van-
af. Dat is zonde. Want als je 
goed voor je botten zorgt, dan 
helpen je botten je leven lang 
met fietsen, hardlopen, dansen 
en rechtop zitten. Met bewe-
ging, voldoende zonlicht en 
gezonde voeding help je 
mee je botten sterk te 
houden. En of je 20 of 
80 jaar bent, bouwen 
aan het behoud van 
sterke botten kan 
altijd!

Kom in 
beweging

Weetje 
Een donker getinte 
huid maakt minder
 vitamine D aan in 

de zon dan een lichte 
huidskleur.  

  

Elke dag 
naar buiten  Eet je 

botten sterk

Vitamine D krijg je behalve via je huid ook 
binnen via voedingsmiddelen. Vooral als 
je vette vis op het menu zet, maar ook via 
vlees, eieren en boter. Daarnaast speelt 
vitamine K een rol bij het behoud van 
sterke botten. Je vindt vitamine K in groene 
bladgroente zoals spinazie en gefermen-
teerde producten zoals kaas.
 

Nog meer weetjes
Botten worden iedere dag 

een beetje afgebroken en een 
beetje opgebouwd. 

Tot je 30ste wordt het bot 
voornamelijk opgebouwd, daarna 

worden de botten langzaam 
minder sterk. Het verval wordt dus 

groter dan je aanmaak.

Zware botten bestaan niet, maar 
een gezond gewicht is wél goed 

voor je botten. 

      

Weetje 
Zolang je schaduw 
korter is dan je zelf 

bent, kan je huid 
vitamine D aanmaken 

in de zon.
  


