Werk aan uw gezondheid

Sterke botten

Houd uw botten sterk
Wat kunt u doen?

Botdichtheid wordt voor 60-80% bepaald door erfelijkheid. Medicijngebruik kan ook invloed hebben op de
botdichtheid. Niet roken, matig alcoholgebruik, beweging en gezonde voeding (waaronder voldoende calcium
en vitamine D) helpen mee uw botten sterk te maken en te houden.

Voldoende calcium
Richtlijnen dagelijkse calciuminname
Leeftijd (jaar)

1-3

4 - 10

11 - 18

> 19

Hoeveelheid (mg)

800

450

1150

950

Zuivel levert een belangrijke bijdrage. Een glas halvolle melk (150 ml) bevat bijna een kwart van de Dagelijkse
Referentie Inname (DRI) aan calcium voor volwassenen.

Voldoende vitamine D
Voor kinderen tot 10 jaar geldt een dagelijkse aanbevolen hoeveelheid van 10 mcg vitamine D, voor
volwassenen (10-70 jaar) is dit 10-15 mcg en voor ouderen (70+), zwangere vrouwen en vrouwen die
borstvoeding geven 20 mcg. Sommige groepen hebben meer vitamine D nodig dan dat ze uit zonlicht en
voeding kunnen halen en worden geadviseerd extra vitamine D in te nemen via een supplement.
Suppletieadviezen vitamine D
Leeftijd (jaar)

Suppletieadvies (mcg)

Geldig voor:

0 - 10

10

• Iedereen

11 - 18

15

• Afhankelijk van blootstelling aan zonlicht

19 - 70

10

• Iedereen

15

• Hoog risico op problemen met botgezondheid

> 70

20

• Iedereen

Zwangere vrouwen en vrouwen die
borstvoeding geven

20

• Iedereen

Voldoende bewegen
Dagelijks voldoende bewegen en minder lang zitten helpt mee botten langer sterk te houden.
Beweegadviezen

Uw hele lichaam profiteert van sterke botten

Botstructuur

gezond bot

bot met botontkalking

De streefwaarden zijn een gemiddelde en hoeven niet voor iedereen hetzelfde te zijn.
Samen met uw gezondheidszorgprofessional bepaalt u uw persoonlijke streefwaarden.

Leeftijd (jaar)

Bewegingadvies

1 t/m 5

3 uur/dag lichte, matige of hoog intensieve beweging

6 t/m 17

Licht intensief: het grootste deel van de dag
Matig en hoog intensief: 60 min./dag,
waarvan: hoog intensieve of bot- en spierversterkende activiteiten minstens 3x per week

18 t/m 64

Licht intensief: Het grootste deel van de dag
Matig en hoog intensief:
• minstens 150 min./week matig, of:
• minstens 75 min./week hoog, of:
• minstens 150 min./week combinatie hoog/matig
Bot- en spierversterkende activiteiten: minstens 2x/week

65+

Licht intensief: Het grootste deel van de dag
Matig en hoog intensief:
• minstens 150 min./week matig, of:
• minstens 75 min./week hoog, of:
• minstens 150 min./week combinatie hoog/matig
Bot- en spierversterkende activiteiten: minstens 3x/week

Bron: Vlaams Instituut Gezond Leven, 2017

Werk aan uw gezondheid

Sterke botten
Een gezond voedingspatroon volgens de voedingsdriehoek
Meer

Gelijk

Minder

Zo weinig mogelijk

Groenten en fruit

Vis

Rood vlees

Peulvruchten

Kaas

Vaste vetten

Plantaardige, vloeibare oliën
en vetten

Eieren

Voeding buiten de
voedingsdriehoek zoals
snoep, koek, snacks,
vleeswaren, frisdrank,
alcoholische dranken

Brood, volkoren
graanproducten en
aardappelen

Wat kunt u zelf doen?

Wat kan het opleveren?

Eet gezond
• betere conditie
• helpt bij botbehoud

Beweeg
Melk en
yoghurt
Wit vlees

Noten en zaden

Rook niet

Bron: Vlaams Instituut Gezond Leven, 2017

gezond voor het hele lijf,
niet alleen voor de longen maar
zeker ook voor hart en vaten

Wees matig met alcohol
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