Botgezondheid
Mobiel blijven gedurende het hele leven

Botgezondheid

Het bereiken van een optimale piekbotmassa op jongere leeftijd en
het vertragen van afbraak van botmassa tijdens ouder worden,
helpt om mobiel te blijven gedurende je hele leven
De wereldpopulatie
wordt steeds ouder (1)

Ongeveer 12% van de
wereldpopulatie is 60 jaar
of ouder. Rond 2050 zal dit
22% zijn (1)
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Naarmate we ouder worden,
worden onze botten brozer
en zwakker (2)

Botten zijn levend weefsel.
Het wordt gedurende het leven
continue afgebroken en
opgebouwd (2,3)
Het duurt 30 jaar om de sterkst
mogelijke botten te vormen.
Vanaf 30 jaar is de botafbraak
groter dan de botopbouw.
Dit leidt tot verlies aan botmassa
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Genetische factoren bepalen voor 60 tot 80% de
variatie in piekbotmassa. 20-40% wordt
daarnaast bepaald door beïnvloedbare factoren,
zoals voeding en lichamelijke activiteit (4)
Lichaamsbeweging en een gevarieerd
voedingspatroon met voldoende calcium, fosfor,
eiwit en vitamine K en D spelen een rol bij het
behoud van botmassa

(5-7)

Om lichamelijk actief te kunnen blijven
gedurende het ouder worden is het
wenselijk om op jongere leeftijd de
optimale piekbotmassa te bereiken (4)
Een 10% toename in de piekbotdichtheid van
kinderen, verkleint de kans op een osteoporotische
breuk op latere leeftijd met 50%

(4)

Melk bevat van nature eiwitten,
calcium en fosfor. Deze
voedingsstoffen dragen bij aan
het behoud van de botmassa.(8,9)
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Kaas is geconcentreerde melk en van
nature een bron van eiwit, calcium,
fosfor, zink en vitamine K

Sterkere botten op jonge leeftijd
ondersteunen gezonde botten en mobiliteit
op latere leeftijd (3)
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