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DE R IS WEER IN DE MAAND

Tekst: Lars van Scheppingen, basisarts

Vanaf september is het seizoen waarin iedereen vatbaarder is voor verkoudheden
en andere virusinfecties weer geopend. Met name kinderen zijn kwetsbaarder voor
virussen doordat ze dit aan elkaar doorgeven. Het is dan maar wat fijn dat daarvoor
een oplossing is: de vitaminepillen. Maar, is het voor kinderen eigenlijk wel nodig om
vitaminepillen te slikken?

R
Hoe komt het dat ongeveer de helft van de
Nederlanders vitaminepillen innemen? Slimme
reclamevoering is daarop het antwoord. Als we
teruggaan in de geschiedenis, was er tientallen
jaren geleden in de wintermaanden onvoldoende
groente en fruit beschikbaar. Daardoor kregen
mensen minder voedingsstoffen, waaronder
vitamine C, binnen. Omdat vitamine C een rol
heeft in het afweersysteem, waren mensen in
die periode vatbaarder voor infecties. Tegenwoordig is er het gehele jaar verse groente en
fruit in de winkel aanwezig dus een vitamine
C-tekort oplopen, is haast niet mogelijk.
In vitaminepillen voor kinderen zitten verschillende vitamines en mineralen (zink, magnesium,
enz.) die allerlei gezondheidseffecten claimen.
Zo helpen B-vitamines voor het geheugen en zo
geven ijzer en magnesium extra energie. Ook zit
er vitamine D in de tabletten die zorgt voor sterkere botten. Wat moeten ouders geloven van al
deze claims?
Allereerst zijn de stellingen van fabrikanten van
vitaminepillen wel waar. De hersenen gebruiken
B-vitamines voor diverse processen, waaronder
het geheugen en zo is ijzerinname belangrijk
voor de ontwikkeling van nieuwe rode bloedcellen. De vraag is echter of we deze voedings
stoffen uit een vitaminepil moeten halen en/
of dat zelfs niet ook gevaarlijk kan zijn? Al de

vitamines en mineralen in de vitaminepil komen
ook van nature in groente en fruit voor. Als kinderen daar voldoende van binnenkrijgen, is extra
inname van vitamines onnodig. Tevens zitten in
groente en fruit ook vezels en andere stoffen die
erg gezond zijn.
De hoeveelheid vitamines en mineralen voor
kinderen is minder dan voor volwassenen. In de
vitaminepillen wordt daar niet altijd voldoende
rekening mee gehouden en sommige vitamines
worden vrij hoog gedoseerd, soms zelfs tot aan
de grens van een overdosering. Lichamelijke
klachten (hoofdpijn, vermoeidheid, pijnklachten,
zenuwschade, enz.) kunnen dan optreden. Andere
vitamines die in water oplosbaar zijn (zoals sommige B- en C-vitamines) die te veel in het lichaam
aanwezig zijn, worden door het lichaam uitgeplast.
Zonde dus om daar te veel van in te nemen.

Tegenwoordig is er het
gehele jaar verse groente
en fruit in de winkel aan
wezig dus een vitamine
C-tekort oplopen, is haast
niet mogelijk.
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R
Vitamine D en K zijn een uitzondering. Gead
viseerd wordt voor alle kinderen tot de leeftijd
van 4 jaar dagelijks vitamine D te suppleren.
Ook (oudere) kinderen en volwassenen die
weinig buiten komen en mensen met een donkere huidskleur, wordt geadviseerd vitamine D
in te nemen. De gedachte hierachter is dat vitamine D in de voeding onvoldoende is en dat de
huid onvoldoende aanmaakt onder invloed van
zonlicht. Tenslotte wordt geadviseerd om baby’s
die borstvoeding krijgen tot de leeftijd van 12
weken extra vitamine K te suppleren.

Al met al is het dus helemaal niet verstandig om
(zomaar) in de zgn. r-maanden (september t/m
april) extra vitaminepillen aan kinderen te geven.
Als kinderen gezond en gevarieerd eten, krijgen
zij genoeg vitamines en mineralen binnen oftewel
groente, fruit en buitenspelen is voor kinderen
veel belangrijker. Wel adviseert het Voedingscentrum voor de inname van vitamine D en K
(zie: www.voedingscentrum.nl). Bij vragen kun
je ook altijd informatie inwinnen bij de huisarts.

Natuurlijk zijn er kinderen die te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen. IJzertekort is een bekend
voorbeeld. Bleek zien en extreme vermoeidheid
zijn voorbeelden van klachten. Ook indien er
echt sprake is van een tekort (pas na bevestiging
van een bloedafname) is niet het advies om
kinderen vitaminepillen te geven om dit tekort
op te heffen. Bespreek met de huisarts wat verstandig is. Bespreek ook dieetwensen met de
huisarts: veganisten hebben bijvoorbeeld wel
baat bij extra inname van vitamines.

Alle vitamines en mineralen
in de vitaminepil komen
ook van nature in groente
en fruit voor. Als kinderen
daar voldoende van binnen
krijgen, is extra inname van
vitamines onnodig.
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Tekst: Sanne Kwakkelstein, diëtiste

NUTS ABOUT NUTS!

Noten

kun je zo uit
he
eten, lekker v t vuistje
oor in de
lunchbox.

nutsaboutnuts!
Tegenwoordig staat een dagelijks handje noten in de schijf van vijf. En dat is natuurlijk
niet voor niets: noten zijn gezond! Maar waarom nou eigenlijk?
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Tekst: Sanne Kwakkelstein, diëtiste

Geen dikmakers
Nootjes worden vaak als dikmakers gezien,
maar niets is minder waar! Onderzoek toont
namelijk aan dat mensen die dagelijks een
handje noten eten, gemiddeld minder vaak overgewicht hebben. Dit komt vanwege de goede
voedingsstoffen in noten. Noten bevatten veel
onverzadigde vetten, eiwitten en vezels. Deze
nutriënten zijn niet alleen gezondheidsbevorderend; ze zorgen er ook nog eens voor dat je
langer vol zit en de rest van de dag minder eet.
Voedingsstoffen
Noten bevatten veel vitamines en mineralen,
hoeveel en welke precies verschilt per noot.
De meeste noten bevatten een relatief grote
hoeveelheid vitamine B1, vitamine E en ijzer.
Vitamine B1 is nodig voor een goede werking
van het hart en de zenuwen, vitamine E is belangrijk voor de cellen, weefsels en organen en
ijzer zorgt voor een goede werking van de stofwisseling en het zuurstoftransport. Een tekort
aan vitamines en mineralen kan een loom en
moe gevoel geven.
Ook voeding voor het brein
Naast al deze voedingsstoffen bevatten noten,
en dan voornamelijk walnoten, ook omega-3vetzuren. Omega-3-vetzuren zijn onverzadigde
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NUTS ABOUT NUTS!

vetten die belangrijk zijn voor de communicatie
tussen axonen in de hersenen. Een tekort aan
deze vetzuren kan leiden tot cognitieve problemen, bijvoorbeeld een slechte concentratie en
vergeetachtigheid. Door de kauwbewegingen
die je maakt bij het eten van nootjes vergroot je
tevens ook het concentratievermogen!
Hoe eet je het?
Noten zijn gezond, maar kunnen ook heel ongezond zijn. Onbewerkte en ongezouten noten zijn
de beste keus. Geroosterde noten zijn verhit,
waardoor enkele voedingsstoffen verloren zijn
gegaan. Gebrande noten passen niet meer in
de categorie ‘gezond’, deze zijn namelijk gefrituurd in olie.
Noten kun je zo uit het vuistje eten, lekker voor
in de lunchbox. Maar niet iedereen vindt dit
lekker, vooral kinderen moeten hieraan wennen.
In dat geval kun je ook met noten koken. Bijvoorbeeld door noten door een stamppot heen
te prakken of te mengen in een vegetarische
stoof! Als zelfs dat niet werkt, is notenboter op
een boterham of cracker nog een optie. Let er
dan wel op dat hier geen suikers en vetten aan
toegevoegd zijn!
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Tekst: Christien de Vries, onderwijskundige

ONTDEKKEN WIE JE BENT

Ontdekken
wie je bent
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ONTDEKKEN WIE JE BENT

Tekst: Christien de Vries, onderwijskundige

Wie ben jij? Wat kan jij allemaal? Wat vind jij
leuk? Dit zijn allemaal vragen die leiden naar een
beschrijving over het beeld van jou als persoon.
Dit beeld ontwikkel je gedurende je hele leven en
begint al in je kindertijd. Hoe gaat dat en wat is het
eigenlijk?
Als we het hebben over identiteit, gaat het over
de drie bovengenoemde vragen. De vraag ‘Wie
ben je?’ heeft te maken met je naam, leeftijd,
cultuur, uiterlijk, hobby’s en ga zo maar door.
De vraag ‘Wat kan je?’ heeft te maken met wat
jij kan met jouw naam, leeftijd, cultuur, uiterlijk,
hobby’s en dergelijke. Tot slot focust de vraag
‘Wat wil ik?’ op welke richting je op wilt met
jou als persoon, met jouw uiterlijk, hobby’s, etc.
Alle antwoorden op de vragen tezamen maken
jou uniek. Deze antwoorden heb je echter in de
loop van de jaren verzameld.
Een baby kent geen onderscheid tussen zichzelf
en de ander, maar vanaf de peuterleeftijd begint
dat te ontstaan. Ze herkennen zichzelf in de
spiegel en weten ‘Hé, dat ben ik’. Dat noemen
we zelfbesef, weten dat jij die persoon in de
spiegel bent. Rond 3 jaar gaan ze zich ook meer
inleven in anderen, bijvoorbeeld door een ander
te troosten bij verdriet. Het ontwikkelen van ‘wie
is deze persoon’, ‘wat vindt deze persoon leuk’
en ‘wat wil deze persoon worden’ komen later
pas.
Kleuters bekijken per moment wat zij leuk vinden
en willen veel ontdekken. Ze verkennen de

wereld om hen heen. Ook vergelijken ze zichzelf met anderen. Denk aan jongens/meisjes,
huidskleur, etc. In de leeftijd van 6 tot 9 weten
kinderen beter wie ze zijn en kunnen zij zichzelf
beschrijven aan de hand van hun naam, leeftijd
en kenmerken. Bijvoorbeeld ik ben Elsa, ik ben
7 jaar en ik ben goed in rekenen. Op deze leeftijd weten kinderen ook dat iedereen verschillend is. In de bovenbouw, rond 9 tot 12 jaar,
leren ze reflecteren. Bijvoorbeeld ik kan goed
samenwerken. Bovendien wordt op deze leeftijd
de invloed van andere kinderen groter en gaan
ze zich nog meer met elkaar vergelijken. Dit leidt
soms zelfs tot vervelende situaties waarin
gepest wordt.

Een baby kent geen onder
scheid tussen zichzelf en
de ander, maar vanaf de
peuterleeftijd begint dat te
ontstaan. Ze herkennen
zichzelf in de spiegel en
weten ‘Hé, dat ben ik’.
Thuis & School
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Tekst: Christien de Vries, onderwijskundige

In de adolescentie begint vaak een verwarring
van identiteit. Soms hebben kinderen een identiteit ontwikkeld zonder erover nagedacht te
hebben, zoals “Ik word advocaat, want dat is
mijn vader ook”. Een andere mogelijkheid is dat
er een identiteit is die niet klopt bij wat er verwacht wordt van de jongere, zoals “De dochter
van een vooraanstaande burger gaat drugs
gebruiken”.
Als ouder heb je invloed op de identiteit van je
kind. Veel overbescherming of autoriteit zorgt
vaak voor een soort ideologische identiteit, die
je niet zelf uitgezocht hebt, maar is bedacht
door wat anderen verwachten. Sommige kinderen maken überhaupt geen vorderingen om
hun identiteit te ontwikkelen en moeten daarin
gestimuleerd worden. Naast ouders, zijn ook het
karakter en het gedrag van je kind van invloed
op de identiteit.
Het belangrijkste wat een kind nodig heeft als
je wilt ondersteunen bij de ontwikkeling van de
identiteit is welk pad hij of zij volgt. Identiteit
zouden we namelijk kunnen opsplitsen in een
mate van doelgerichtheid (commitment) en een
mate van ontdekking (exploration). Hoe meer
een kind een richting weet en hierin ontdekt en
experimenteert, des te beter zal de identiteit
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zich ontwikkelen. Vanuit de Acceptance and
Commitment Therapy stelt men dan ook: waar
wil ik heen, hoe wil ik zijn, wat zit me in de weg
en wat heb ik nodig onderweg? Want: “Wie zijn
eigen weg volgt, verdwaalt nooit. Wie samen
reist, komt verder”.
Het ontwikkelen van je identiteit is dus een
lang en ingewikkeld proces, waarbij je allerlei
verschillende ontwikkelingen bij verschillende
kinderen kunt zien. Het is daarbij in ieder geval
belangrijk dat het kind ondersteunt wordt bij de
richting die het volgt en mogelijkheden krijgt om
te ontdekken wie hij of zij is.

Als ouder heb je invloed op
de identiteit van je kind.
Veel overbescherming of
autoriteit zorgt vaak voor
een soort ideologische
identiteit, die je niet zelf
uitgezocht hebt, maar is
bedacht door wat anderen
verwachten.

AAN EEN KLEIN
ALCOHOL
MEISJE

Dit is het land, waar de grote mensen wonen.
Je hoeft er nog niet in: het is er boos.
Er zijn geen feeën meer, er zijn hormonen.
En altijd is er weer wat anders loos.
En in dit land zijn alle avonturen
Hetzelfde, van een man en van een vrouw.
En achter elke muur zijn and’re muren
En nooit een eenhoorn of een bietebauw.
En alle dingen hebben hier twee kanten
En alle teddyberen zijn hier dood.
En boze stukken staan in boze kranten
en dat doen boze mannen voor hun brood.
Een bos is hier alleen maar een boel bomen
En de soldaten zijn niet meer van tin.
Dit is het land waar grote mensen wonen…
Wees maar niet bang. Je hoeft er nog niet in.
Annie M.G. Schmidt
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ENERGIEDRANKJES
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Tekst: Larissa Vogt, orthopedagoge

SENSORISCH LEREN BIJ KLEUTERS

SENSORISCH LEREN
BIJ KLEUTERS
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De hele dag door komen via onze zintuigen prikkels binnen. Dit proces vindt al
plaats bij embryo’s en is daarbij van levensbelang, want de prikkels stimuleren de
groei en ontwikkeling. In de jaren daarna leert een kind om de verschillende prikkels
van elkaar te onderscheiden en te plaatsen. Dit heet ook wel sensorische integratie.
Sensorische integratie is een aangeboren vermogen dat ervoor zorgt dat je verbanden
legt tussen alles wat binnenkomt via je zintuigen.
Overgewicht
Bij kleuters zie je vaak dat ze nog heel bewegelijk zijn en dat ze graag met hun hele lichaam
dingen ontdekken en opnemen. Zij zitten nog
midden in het sensorische proces. Door middel
van sensorisch materiaal worden de zintuigen
geprikkeld en worden kinderen uitgedaagd
om te ontdekken. Ze leren bijvoorbeeld het
materiaal kennen, vies worden en ontwikkelen
16

Thuis & School

hun fijne motoriek als ze met kleine onderdelen
spelen. Daarbij kan het ook een rustgevende
activiteit zijn die kinderen helpt om emoties en
gebeurtenissen te verwerken.
Er zijn vele activiteiten te bedenken die het
sensorisch leren bij kleuters ondersteunen. Het
belangrijkste is dat de kinderen zoveel mogelijk
zintuigen mogen gebruiken bij het leren. Hieronder een aantal ideeën voor de herfst/winter!

Tekst: Larissa Vogt, orthopedagoge

Een voeldoos
Kies een grote doos en maak hier gaten in waar
de handen van de kinderen doorheen passen
of doe een doek over de doos. Vul de doos met
herfstmaterialen zoals dennenappels, blaadjes
en eikels of met winterse materialen zoals een
handschoen, een klein kerstboompje en wattenbolletjes (voor sneeuwvlokken). Laat de kinderen om de beurt voelen en raden wat ze voelen.
Koekjes bakken
Hierbij is het kneden en mengen al een activiteit
op zich. De koekjes kunnen vervolgens uitgestoken worden met herfst/winter figuurtjes zoals
blaadjes en sneeuwvlokken. Nadat de koekjes
gebakken zijn, kunnen de kinderen ze versieren
met glazuur en decoratiemateriaal. Ook dit prikkelt de zintuigen!

SENSORISCH LEREN BIJ KLEUTERS

Er zijn vele activiteiten
te bedenken die het
sensorisch leren bij
kleuters ondersteunen.
Het belangrijkste is dat de
kinderen zoveel mogelijk
zintuigen mogen gebruiken
bij het leren.

Verven met kastanjes
Leg een wit vel papier in een schoenendoos.
Vervolgens doe je hier een paar klodders verf
op en leg je er drie kastanjes in. Door de doos
vervolgens te bewegen, komen er allemaal ‘sporen’ en ontstaat er een kunstwerk. Dit kan vervolgens nog uitgeknipt worden in bijvoorbeeld
de vorm van een blaadje, eikel of sneeuwpop.
Hangers maken van zoutdeeg
Zoutdeeg of brooddeeg is een goed alternatief
voor klei. Het leuke hiervan is dat het gebakken
kan worden, waardoor het hard wordt. Op deze
manier kunnen er mooie hangers worden gemaakt.
Thematafel
Ook een thematafel met materialen waar de kinderen mee mogen spelen, sluit goed aan bij het
sensorisch leren. Bij een herfsttafel kan gedacht
worden aan eikels, kastanjes, blaadjes, beukennootjes en knuffels van bijvoorbeeld een eekhoorn. Bij een wintertafel kan gedacht worden
aan kleine sneeuwpopjes, mutsen, handschoenen, plastic sneeuwvlokken en wattenbolletjes.
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