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AFWEERSYSTEEM

Tekst: Lars van Scheppingen, ANIOS kindergeneeskunde

Het coronavirus woekert momenteel over heel de wereld. Over de ins- en outs van
dit virus is helaas nu nog onvoldoende kennis, maar wat we wel weten is dat een
goed afweersysteem altijd van essentieel belang is.

K

inderen maken in hun eerste levensjaren
veel infecties door. Dit leidt vaak tot zorgen
bij ouders, want wat is normaal en acceptabel en wat zijn dingen die je als ouder(s) kunt
doen om het afweersysteem van je kind zo
optimaal mogelijk te maken? En wat is het
afweersysteem ook alweer?
Om op dat laatste een kort antwoord te geven:
dat is het systeem dat ons beschermt tegen
onder andere virussen, bacteriën, schimmels,
parasieten en allergenen (stofjes waarop we
allergisch reageren). Dit systeem bestaat uit
witte bloedcellen, lymfeklieren en een heleboel
hulpstofjes die door het hele lichaam aanwezig
zijn om snel deze indringers te kunnen herkennen
en bestrijden. Iedere keer dat het afweersysteem
in contact komt met een nieuwe indringer, zorgt
het voor opslag in geheugencellen, zodat de
volgende keer deze specifieke indringer nog
sneller bestreden kan worden.

Bijvoorbeeld in de eerste twee levensjaren mag
een kind 11 bovenste luchtweginfecties per jaar
doormaken. De reden dat een kind meerdere
bovenste luchtweginfecties kan doormaken, is
dat er tal van verschillende virussen zijn die vergelijkbare klachten geven én dat tegen iedere
indringer apart geheugen moet worden opgebouwd.

Wat vooral van belang is om te weten, is dat
kinderen véél infecties mogen doormaken in
de eerste levensjaren. In bijgevoegde tabel
kun je zien wat nog mag worden beschouwd
als normaal aantal bovenste luchtweginfecties.

Het aantal infecties, de soorten infecties, de
ernst ervan en de groei en ontwikkeling van
een kind, maakt dat een arts kan denken aan
een probleem in de afweer. Een probleem in de
afweer is echt heel zeldzaam, dus meestal zijn
het ‘onschuldige’ (virale) infecties. Een bron van
deze infecties is de kinderopvang, waar vaak
infecties makkelijk uitgewisseld kunnen worden.
Een kind dat naar de opvang gaat heeft 1,5-3
x meer infecties dan een kind dat thuis blijft.
Ook zijn er factoren die kinderen gevoeliger
maken voor infecties. Zo leidt passief roken tot
een toename van infecties in het KNO-gebied.
Verder geeft astma, een aanleg voor allergieën
en opgezette amandelen gemakkelijker infecties
van de luchtwegen en de oren.

Het aantal infecties, de
soorten infecties, de ernst
ervan en de groei en ontwikkeling van een kind, maakt dat
een arts kan denken aan een
probleem in de afweer.
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Normaal aantal bovenste luchtweginfecties
Leeftijd
		

Aantal bovenste
luchtweginfecties

Tot de leeftijd van 2 jaar

≤11

Leeftijd 2-5 jaar

≤8

Leeftijd 5-10 jaar

≤6

Leeftijd vanaf 10 jaar

≤4
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Wat kun je als ouder(s) doen om het afweersysteem van je kind zo sterk mogelijk te
maken?
-	voorkom dat er gerookt wordt binnenshuis en
eigenlijk ook buitenshuis;
-	zorg voor gevarieerd eten met voldoende
groenten en fruit. Zo krijgt je kind voldoende
vitamines, vezels en mineralen binnen die het
afweersysteem nodig heeft. Extra vitamine
pillen zijn niet nodig;
- zorg voor voldoende vochtinname;
-	zorg voor voldoende slaap (baby’s slapen tot
16 uur per dag, peuters tot 14 uur en schoolgaande kinderen tot 12 uur);
-	zorg voor goede handhygiëne (dus: handen
wassen na toiletbezoek, niezen, etc.);
-	buitenspelen en frisse lucht is ook zeer
belangrijk. Vitamine D (dat sowieso dagelijks
als suppletie gegeven moet worden tot de
leeftijd van 4 jaar) heeft een positieve invloed
op het afweersysteem;
-	beperk stress. Dit heeft invloed op onder
andere cortisol, een stresshormoon dat effect
heeft op de afweer.
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AFWEERSYSTEEM

Uiteindelijk moeten kinderen
toch hun afweer opbouwen
tegen de virussen en bacteriën. Om ze door deze fase
heen te helpen, kun je als
ouder ervoor zorgen. dat
het kind zo gezond mogelijk
is om de ziektes te bestrijden.
Is het erg is dat kinderen zo vaak infecties doormaken? Kinderen voelen zich wel echt ziek en
het is vaak belastend voor (werkende) ouders.
Maar uiteindelijk moeten kinderen toch hun afweer opbouwen tegen de virussen en bacteriën.
Om ze door deze fase heen te helpen, kun je
als ouder ervoor zorgen dat het kind zo gezond
mogelijk is om de ziektes te bestrijden. Tijdens
de zoveelste episode van koorts en ziek zijn, is
het belangrijkste wat je kunt doen: je kind extra
ondersteunen en vertroetelen. Koortswering met
medicatie en indien nodig antibiotica kan helpen
om sneller op te knappen en om je kind zich zo
goed mogelijk te laten voelen. Dit natuurlijk altijd
in overleg met de huisarts.
6

Wat vind jij belangrijk
voor je kind?

Tekst: Sanne Kwakkelstein, diëtiste

Vind en vergelijk scholen
Thuis & School
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Tekst: Larissa Vogt, Orthopedagoge

TIPS VOOR
BINNEN
Zoals de meeste mensen wel weten, zijn kinderen die zich vervelen niet de meest
gezellige kinderen. En als ze dan ook niet naar buiten kunnen, is dat niet bevorderlijk
voor de sfeer in huis. Daarom hierbij een aantal tips voor binnen. Niet alleen handig in
het coronatijdperk, maar ook tijdens een regenachtige dag. Succes en veel plezier!
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Tekst: Larissa Vogt, Orthopedagoge

Laat je kind een mooie brief schrijven
of tekenen voor opa/oma/een vriendje/
de buurvrouw etc. Wie weet komt er
wel een brief terug!
1.	Veel musea hebben een deel van hun collectie online staan. Kies een schilderij uit
en laat je kind het namaken. Zo kan het zijn
eigen meesterwerk aan de muur hangen!
2.	Hierop aansluitend: maak een eigen
museum! Laat je kind kunstwerken tekenen,
schilderen, kleien en geef de gemaakte
dingen een mooie plek in huis. Het museum
kan nu bezocht worden door iedereen in
huis.
3.	Laat je kind een mooie brief schrijven of
tekenen voor opa/oma/een vriendje/de
buurvrouw etc. Wie weet komt er wel een
brief terug!
4.	Het huishouden gaat natuurlijk gewoon
door. Maak een klusjesbingo voor klusjes
die je kind kan doen. Een volle kaart betekent natuurlijk een beloning.
5.	Van een doos kan een huis geknutseld
worden voor bijvoorbeeld de Lego- of
Playmobilpoppetjes.
6.	Met diezelfde Lego- of Playmobilpoppetjes
kan je kind een stopmotion filmpje maken.
Download bijvoorbeeld de app ‘Stop
Motion Studio’, laat je kind een verhaal verzinnen en maak van iedere beweging een
foto. Leuke filmpjes gegarandeerd!
7.	Een andere leuke app is ‘Puppet Pals 2’.
Hierbij kan je kind met getekende poppetjes en verschillende achtergronden een
filmpje maken. De poppetjes kunnen
bewegen en je kind kan zelf de stemmen
inspreken.

1
2

8.	Maak binnen een blotevoetenpad: doe
watjes, steentjes, rijst, de badmat, gras,
water, zand etc. in bakken en laat je kind er
met zijn blote voeten overheen lopen.
9.	Bedenk je eigen geheimschrift. Door letters
aan symbolen te koppelen kunnen briefjes
geschreven worden zonder dat iedereen
weet wat er staat.
10.	Met oude sokken of pollepels kunnen handpoppen geknutseld worden. Daarna is het
natuurlijk tijd voor een poppenkastshow!
11.	Organiseer een modeshow. Laat je kind uit
de kledingkast creaties kiezen of maak van
vuilniszakken een outfit. Maak een catwalk
in de woonkamer, zet een leuk muziekje op
en showen maar!
12.	De luisterbieb1 heeft verschillende luisterboeken beschikbaar gesteld in de luisterbieb-app. Ook voor als je geen lid bent van
de bibliotheek.
13.	Maak via Google Earth je droomreis. Breng
een virtueel bezoekje aan hoofdsteden en
maak een reisgids van de plekken die je
hebt bezocht.
14.	Het Klokhuis2 heeft een online gamestudio,
waarbij je kind zijn eigen game kan ontwikkelen. Er staan ook uitlegfilmpjes op de site,
dus je kind kan meteen aan de slag!
15.	Bijna ieder kind kent wel bekende vloggers.
Laat je kind nu eens een eigen vlog maken!
De video’s hoeven uiteraard niet online,
maar kunnen wel doorgestuurd worden
naar opa/oma/tantes etc.

https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
https://gamestudio.hetklokhuis.nl/
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HELP!

Hoe leer ik mijn kind
rekenen?
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HELP! HOE LEER IK MIJN KIND REKENEN?

De vierkante taart moet in 7 stukjes
verdeeld worden. Tijs (8): “Dat lukt niet.”
Simon (10): “Het lukt wel, het is de tafel
van 2. 4x2=8 en dan blijft er dus één
stukje over!”

Rekenvaardig
Rekenen is naast lezen een belangrijke basisvaardigheid in het dagelijks leven. We rekenen
wat af. Daarbij gebruiken we inmiddels veel
moderne hulpmiddelen. Toch moet je ook zelf
snel en makkelijk - uit het hoofd - iets kunnen
berekenen en overzicht zien te houden. Goed
kunnen rekenen is voor iedereen belangrijk. Het
leren ervan gebeurt natuurlijk vooral op school,
maar ouders kunnen zorgen voor een stevige
rekenbasis, interesse in rekenen en de nodige
stimulans. In dit artikel lees je wat je thuis kunt
doen om je kind rekenvaardig te maken.
Rekenen = orde
Rekenen is ontstaan omdat we dingen willen
onthouden. Dat begon al in de prehistorie:
mensen krasten streepjes op de muur van hun
grotwoning om te onthouden wanneer het weer
volle maan werd. Eigenlijk hetzelfde als een
kleuter die vraagt over hoeveel nachtjes slapen
Sinterklaas komt. Nog 5 nachtjes, zeggen we
dan. En er gaat steeds een nachtje af totdat
het echt zover is. Zo wordt het overzichtelijk, er
komt orde in de chaos. Rekenen dus.
Beter presteren
“Ouders spelen een belangrijke rol bij het
terugdringen van de achterstanden in rekenvaardigheid”, zeggen onderzoekers van de
Radboud Universiteit (Nijmegen). Dit sluit aan

Thuis & School

bij uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek dat kinderen van ouders die thuis meer
aandacht besteden aan rekenen (en lezen) op
school beter presteren. Samen rekenen vergroot de kansen om goed mee te komen op
school en in de samenleving. Maar wat als je
zelf geen rekenwonder bent?
De kern
Om de rekenontwikkeling van je kind te
stimuleren hoef je geen wiskundige te zijn en
je hoeft (en moet) ook niet op de stoel van de
leerkracht te gaan zitten. Kern van thuis rekenen is op een speelse manier gebruikmaken
van alledaagse situaties. De kunst daarbij is
om het leuk te houden. Samen doen, en het
vooral niet te moeilijk maken. In deze bijzon
dere tijd krijg je ook ondersteuning van school.
Het beste is om die op te volgen. Zo blijft het
kind in de pas met de methode zoals ze die op
school leren.
Eerst wat basisregels:
-	Praat positief over alles wat met leren en
school te maken heeft.
- 	Geloof in de mogelijkheden van je kind.
- 	Schenk aandacht aan het leren: toon belangstelling, zorg voor een rustige huiswerkplek,
biedt hulp met oefenen.
- 	Geef complimentjes, benadruk wat goed
gaat.
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Thuis rekenen
Laat je kind zien in hoeveel dagelijkse dingen
rekenen terugkomt. Waar kom je getallen tegen
en wat zeggen ze ons? Sluit aan bij de leefwereld van je kind. Vertel bijvoorbeeld dat juist
door rekenen en wiskunde we nu mobiel kunnen
bellen; omdat astronauten als André Kuipers in
de ruimte zijn geweest beschikken we over
navigatieapparatuur. Maar er zijn ook voorbeelden dichter bij huis. Hoeveel meel, suiker en
boter heb ik nodig als ik 2x zoveel koekjes wil
bakken, hoe lang moet ik sparen voordat ik dat
apparaat kan kopen en hoeveel liter verf heb ik
nodig om mijn slaapkamermuur te verven? Zo
oefenen kost geen bergen tijd en groot wiskundig inzicht, maar de rekenvaardigheden van
je kind worden wel gestimuleerd. Bovendien
ervaren kinderen dan hoe vaak goed kunnen
rekenen je van pas komt.
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Laat je kind zien in hoeveel
dagelijkse dingen rekenen
terugkomt. Waar kom je
getallen tegen en wat zeggen
ze ons? Sluit aan bij de leefwereld van je kind.

Spelenderwijs oefenen:
-	Voer rekengesprekjes naar aanleiding van
alledaagse situaties.
-	Houd bij de aanschaf van speelgoed
rekening met de leerervaringen die kinderen
ermee kunnen opdoen.
-	Speel spelletjes waarin getallen en strategieën voorkomen.
-	Leer je kind gebruik te maken van klok,
kalender, geld en een bankrekening.
12
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Wist je dat?
In de meeste talen is het woord voor
wiskunde afgeleid van het Griekse woord
máthèma, dat wetenschap, kennis of
leren betekent. Engels: mathematics, Duits:
mathematik, Frans: mathématiques.
‘Wiskunde’ is in de 17e eeuw verzonnen
door Simon Stevin. Hij dacht aan wisconst:
kunst van het gewisse of zekere.

Gesprekjes en activiteiten
Van peuter tot puber: over van alles kun je
rekengesprekjes voeren en er zijn tussendoor
veel leuke rekenactiviteiten te verzinnen. Een
paar tips per leeftijd.
Tot 6 jaar:
-	Hoeveel boterhammen eet jij? En papa? Wie
eet er meer?
- 	Hoeveel nachtjes slapen voor we op vakantie
gaan? Maak samen een aftelkalender of kijk
op internet voor een gratis exemplaar (gratisbeloningskaart.nl > aftelkalenders).
- 	Praat over dagindeling en tijd: na de lunch
ga je slapen, na het slapen doen we boodschappen.
- 	Schaf om tijdsbesef te ontwikkelen een Time
Timer aan (timetimer.nl): een speciale wekker
waarmee je kind de tijd letterlijk ‘kleiner’ ziet
worden.
- 	Praat over klein/groot, dik/dun, meer/minder,
eraf/erbij, verdelen/verdubbelen.
6-12 jaar:
-	Laat je kind een cake bakken en zelf de ingrediënten afwegen.
-	We moeten om 17.30 uur bij de voetbaltraining zijn. Het is 10 minuten fietsen. Hoe laat
moeten we weg?
-	Er moet een nieuw hek om de tuin. De tuin is
12m lang en 5m breed. Hoeveel meter hek is
nodig?
-	We gaan op vakantie naar Zuid-Frankrijk, dat
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is ongeveer 1100 km. Met een tank benzine
kunnen we ongeveer 500 km rijden. Hoe
vaak moeten we tanken?
-	Je wandelt samen over straat. Telkens als
je kind 2 stappen zet, doe jij er maar 1. Wat
betekent dat?
12-18 jaar:
-	Prikkel de nieuwsgierigheid. Tv-programma’s,
(Jeugd)journaalitems of reclamefolders kunnen
aanleiding zijn: de miljardenuitgaven in de
Coronacrisis, het rentepercentage op je spaarrekening, wereldtijden, winkelaanbiedingen
vergelijken.
-	Van kinder- naar puberslaapkamer? Hoeveel
meters behang hebben we nodig? Hoeveel
kost het in totaal?
-	Je kind van 16 wil met vrienden op vakantie.
Laat hem alle kosten op een rij zetten om een
overzicht te krijgen van hoelang en hoeveel
hij ervoor moet werken en sparen.
-	Laat je kind van de vakantiefoto’s een digitaal
fotoalbum maken: passen, meten, schatten.

Rekenspellen en -speelgoed
Er zijn heel veel spelletjes voor alle leeftijds
categorieën waarmee ook het rekenen wordt
gestimuleerd. Een paar voorbeelden.
13
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Jonge kinderen:
Spelletjes met dobbelstenen stimuleren het
tellen. Gooi samen met 2 dobbelstenen en doe
wie ‘het hoogst gooit’. Maar ook Domino,
Ganzenbord en Mens-erger-je-niet zijn geschikt.
Ook het aftellen bij verstoppertje is een reken
oefening. Bouwen met Kapla en Duplo zijn
goed voor het ruimtelijk inzicht, net als tekenen.
6-12 jaar:
Koehandel, Levensweg, Mastermind, Rummikub,
Mexican Train, Yahtzee, Regenwormen of
gewoon buiten hinkelen of tafeltennissen met
het bijhouden van scores. Met een kaartspel
bij de hand kun je overal een potje hartenjagen,
eenentwintigen, jokeren, ‘stressen’ of pesten.
Speelgoed: Lego, Knexx, strijkkralen en knut
selen.
13 jaar en ouder:
Spellen die meer gericht zijn op het uitdenken
van strategieën, zoals Kolonisten van Catan
of Risk. Vaak heeft een kind een favoriet spel.
Sluit daar bij aan en maak het vooral gezellig.
Vindt je kind kaarten leuk? Dan is het tijd om de
spelregels van bijvoorbeeld klaverjassen uit te
leggen.

’Volgens Bartjens’
Bartjens was een bekende schoolmeester
uit de 17e eeuw. Hij schreef een rekenboek waarmee Nederlandse kinderen 2
eeuwen lang leerden rekenen. De bekende
uitspraak ‘Volgens Bartjens’ betekent dan
ook: zo nauwkeurig mogelijk berekend.
Er was ook een Bartjensrekendictee. Dat
bestaat al enige tijd niet meer maar de
oude opgaven zijn nog te vinden op internet. Google: bartjens rekendictee
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Kennen en kunnen: basisschool
Wat kinderen aan het einde van de basisschool
moeten beheersen qua rekenen is vastgelegd in
kerndoelen en uitgewerkt in referentieniveaus.
Bijvoorbeeld:
-	Groep 1/2: vlot tellen tot 20 en begrippen
als groot/klein, meer/minder.
- 	Groep 3: vlot optellen en aftrekken tot 10 en
beginnen met klokkijken.
- 	Groep 4: vlot optellen en aftrekken tot 100
en beginnen met eenvoudige vermenigvuldigtafels.
- 	Groep 5: alle tafels, keer- en deelsommen,
foutloos optellen en aftrekken tot 1000 en
rekenen met euro’s.
- 	Groep 6: oefenen met breuken en grafieken
lezen.
- 	Groep 7/8: rekenen met procenten, verhoudingen en inhoudsmaten.
Meer info: slo.nl.

Bezoek schoolavonden!
Aan het begin van elk schooljaar geven de
meeste basisscholen een informatiebijeenkomst voor ouders. Het is belangrijk zo’n
avond te bezoeken. De leerkracht vertelt in
het kort wat er voor het komende jaar op
het programma staat, ook voor het rekenen.

Vaak heeft een kind een
favoriet spel. Sluit daar bij
aan en maak het vooral
gezellig. Vindt je kind
kaarten leuk? Dan is het
tijd om de spelregels van
bijvoorbeeld klaverjassen uit
te leggen.
14
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Heb je het gevoel dat rekenen
lastig is voor je kind? Neem
contact op met de leerkracht
en vraag zijn visie. Is extra
hulp op school nodig? Is het
slim thuis extra te oefenen?
Vraag hoe je kunt helpen en
let vervolgens vooral op je
kind: het belangrijkste is
dat hij rekenplezier houdt.

HELP! HOE LEER IK MIJN KIND REKENEN?

Tips bij huiswerkhulp:

Tips

•	Volg altijd de methode van de school.
•	Kies een geschikt moment waarin je er
ook echt voor kunt gaan zitten.
•	Houd het fijn, geef complimenten voor
wat goed gaat.
•	Maak het niet te lang; na een half uur
zakt de aandacht weg.
•	Vraag de leerkracht naar mogelijkheden
voor hulp met educatieve software.
•	Er zijn veel rekenapps voor tablets en
smartphones. Zoek samen met je kind
naar een geschikte.

Kennen en kunnen: middelbare school
In het voortgezet onderwijs zijn er ook referentieniveaus rekenen: 2F (vmbo) en 3F (havo/
vwo). Vanaf 2013-2014 maakt een rekentoets
deel uit van de eindexamens voor vmbo, havo
en vwo. Daarnaast is vanaf 2015-2016 wiskunde verplicht in alle profielen van havo en vwo.
Meer info: steunpunttaalenrekenenvo.nl.
Wist je trouwens dat de gemiddelde Nederlander langzamer is in hoofdrekenen dan een
groep 8-er die naar het vwo gaat? Hoe zit dat
met je zelf: beheerst je zelf niveau 2F? Test het
op taalenrekenen.nl (zoek op ‘rekentoets 2F’).
En als rekenen niet gaat?
Heb je het gevoel dat rekenen lastig is voor je
kind? Neem contact op met de leerkracht en
vraag zijn visie. Is extra hulp op school nodig?
Is het slim thuis extra te oefenen? Vraag hoe je
kunt helpen en let vervolgens vooral op je kind:
het belangrijkste is dat hij rekenplezier houdt.
Denk niet meteen aan dyscalculie. Daarvan is
pas sprake bij ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot toepassen van rekenen wiskundekennis.
Meer hierover: balansdigitaal.nl
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DE FUIK IN....

Als columnist verzamel je feitjes die van belang kunnen zijn voor je column. Feitjes die
passen bij de belevingswereld van de lezer, in dit geval de ouder. En dan moet er
natuurlijk iets van opvoeding en onderwijs bij en voilà, je hebt een column en gaat
verder met verzamelen voor de volgende pennenvrucht.
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Het idee kwam bij de andere niet gelukte
ballonnen zoals de tweede fase en passend
onderwijs. Ik ging er eens goed voor zitten.
Geen gym, geen lood, maar een nieuw onderwijsconcept, heerlijk. Maar helaas…

Z

o niet deze keer. Ik had me verheugd op
een messcherpe column over de verplichte
twee uur gym per week op de basisschool.
Een plan van de VVD en de SP (een atletische
combinatie) is door een kleine meerderheid van
de Kamer in februari aangenomen. Pikant detail:
De wet gaat pas over drie jaar in. Als columnist is
het dan feest. Je hebt een onderwerp dat voldoet
aan de eisen én het is erg om te lachen. Je kunt
de serieuze kant van het bericht verder uitwerken: Geen bevoegde docenten met akte J; te
weinig geschikte en/of schone accommodaties;
te weinig vakdocenten en zo meer. Helaas, er
kwam een prangender onderwerp.

In alle kranten verschenen verontrustende
berichten over lood in de waterleidingen. Lood
werd tot 1960 gebruikt en veel scholen zijn van
voor die datum. Dan lees je de kop in Trouw:
‘Basisscholen opgeroepen te kijken naar loden
leidingen.’ Dat is pas échte humor! Dat kunnen
basisscholen helemaal niet. Die hebben ver-
stand van onderwijs, niet van loden leidingen.
De Gezondheidsraad adviseerde om in afwachting van een onderzoek vooral flessenwater
te nuttigen. En dan de serieuze regels: lood is
vooral schadelijk voor kinderen tot acht jaar en
ongeboren baby’s. Voor de zwangere juf en
hulpouder en zo’n beetje de halve schoolpopu
latie. Wat een heerlijk onderwerp om de boven
ons gestelden te fileren! Helaas, er kwam een
veel beter onderwerp.
Begin maart kwam het bericht: ‘Met 2,5 jaar
naar school. Schoolkeuze pas na het 15e jaar.’
Oftewel, een knuppel in het hoenderhok van de
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kinderopvang en de oude Middenschool komt
weerom. Bij gebrek aan historisch besef zag ik
hier een uitgelezen kans om de briljantste column
van het jaar te bedenken. Opgedragen aan de
ons ontvallen onderwijsminister Van Kemenade,
die de Middenschool niet voor elkaar kreeg. Het
idee kwam bij de andere niet gelukte ballonnen
zoals de tweede fase en passend onderwijs. Ik
ging er eens goed voor zitten. Geen gym, geen
lood, maar een nieuw onderwijsconcept, heerlijk.
Maar helaas…
En toen kwam Corona. In de volle breedte. Geen
talkshow of het ging over Corona. Alle onder
werpen zijn ondergesneeuwd in de wereldwijde
pandemie die ons letterlijk van de straat houdt.
En dan gaan opeens alle scholen drie weken
dicht. Nooit vertoond! Waar de leerplichtambtenaar vorige maand nog in de gordijnen klom voor
een halve dag extra skivakantie, is het nu stil.
Waar de inspectie de onderwijstijd op de scholen
telde in minuten, is het nu stil. Waar we na twee
uur gym aan de loden waterleiding hangen niemand hoor je. Het is een sociologisch bijzonder boeiende tijd.
Als columnist maak je ook een pas op de plaats.
Wat was ook alweer écht van belang? Waar ging
het nu allemaal écht over?
We zijn met z’n allen wereldwijd een fuik ingezwommen. Er komt vast iets goeds uit voort.
Meer onderwijsbeschouwing door de ogen van
een bestuurder? Met een knipoog? Lees ‘een
luizenbaan’ en kijk op www.eenluizenbaan.nl
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Tekst: Sanne Kwakkelstein, diëtiste en student gezondheidswetenschappen

Het coronavirus
en je voeding
We zijn allemaal in de ban van het coronavirus. We proberen allen een steentje bij te
dragen om de verspreiding van het virus binnen de perken te houden. We blijven
zoveel mogelijk binnen, wassen onze handen wat vaker en houden afstand van de
mensen om ons heen. Maar goede voeding is, net zoals bij veel gezondheidskwesties,
ook belangrijk!
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Ook groenten en fruit
liggen vooralsnog open
en bloot in de winkels.
Was deze goed af, je weet
maar nooit wie eraan
heeft gezeten. Laat ook
kinderen voor en na
het eten goed de handen
wassen.
Hygiëne
Goede hygiëne is misschien wel de meest
vanzelfsprekende, maar ook de allerbelangrijkste tip. Was je handen goed voor en tijdens het
bereiden van eten. Een geïnfecteerde kok kan
voor veel problemen zorgen en grote aantallen
personen ziek maken. Ook groenten en fruit
liggen vooralsnog open en bloot in de winkels.
Was deze goed af, je weet maar nooit wie eraan
heeft gezeten. Laat ook kinderen voor en na
het eten goed de handen wassen. Hun handen
kunnen ook besmet zijn door de oppervlaktes
en personen die ze hebben aangeraakt.

HET CORONAVIRUS EN JE VOEDING

rekenlessen, maar houd ook de gymlessen aan!
Verzin leuke activiteiten voor je kind; stel bijvoorbeeld een leuk parcours samen. Het internet
staat vol goede ideeën. Probeer als het mogelijk
is ook elke dag een wandelingetje te maken.
Door buiten in het zonnetje te lopen maakt het
lichaam namelijk vitamine D aan, een vitamine
waar je achter gesloten niet of nauwelijks aan
komt!
Ondanks de gymlessen en wandelingen, is het
waarschijnlijk dat je zoon of dochter niet zoveel
kan bewegen als normaalgesproken. Houd er
rekening mee dat ze niet meer gaan snoepen.
Hierdoor komen ze snel aan én vermindert de
weerstand.
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Weerstand opbouwen
Belangrijk om te vermelden is dat goede voeding de weerstand kan verhogen en daarmee
(de ernst van) corona kan verminderen, maar
het een infectie niet direct kan voorkomen!
Zoals genoemd, is goede hygiëne het aller
belangrijkste. Maar goede voeding kan wel een
steuntje in de rug zijn! Er zijn geen specifieke
voedingsmiddelen die hierbij kunnen helpen.
Het belangrijkste is om gevarieerd te eten. Het
Voedingscentrum kan per leeftijd en geslacht
een schatting maken van waaruit een gevarieerd
eetpatroon moet bestaan.
Stil zitten
Binnen zitten hoeft niet synoniem te staan aan
stil zitten. Zorg niet alleen voor vervangende
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Christien de Vries – Onderwijskundige en ambulante begeleiding
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