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Peutermelk* 
voor de harmonieuze

ontwikkeling van het kind

Fles van 25 cl, die kan 
worden omgevormd 

tot zuigfles.
Afgestemd op spenen ** 

voor een brede hals.

Opvolgmelk
•  alfa-linoleenzuur voor de ontwikkeling 

van de hersenen,
•   zink voor de groei, en ijzer voor een goede 

werking van het immuunsysteem,
•  calcium en vitamine D,
•  zonder toegevoegde 

suikers.

Groeimelk
•  zink voor de groei,
•  ijzer voor een goede werking van 

het immuunsysteem,
•  omega 3 voor de ontwikkeling van 

de hersenen en het zenuwstelsel,
•  vitamine D voor een gezonde 

ontwikkeling van botten en tanden.

*Opvolgmelk en groeimelk bestemd voor jonge kinderen. **Spenen zijn apart verkrijgbaar.
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Nooit klaar met groeien

Zonder palmolie. Zonder smaakstoffen.
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Vanaf drie jaar is de behoefte aan 
vitamine D en calcium voor een goede 
ontwikkeling van tanden en botten nog 
groter. Deze elementen komen voor 
in koemelk, die van nature rijk is aan 
calcium en eventueel verrijkt is met 
vitamine D. Een consumptie van drie 
zuivelproducten per dag is aanbevolen, 
namelijk melk, verse producten 
(yoghurt, kwark ...) en kaas. Variëren 
tussen deze producten is belangrijk voor 
een goed evenwicht.

Y.CARE
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Borstvoeding schenkt zuigelingen alle voedingsstoffen 
die ze in de eerste zes maanden van hun leven nodig 
hebben en biedt bescherming tegen veel voorkomende 
kinderziekten (diarree, longontsteking). Daarnaast is 
er steeds meer bewijs dat borstvoeding ook voordelen 
op langere termijn heeft, zoals een beperkt risico op 
overgewicht en obesitas tijdens de kindertijd en de 
puberteit.  (2)

(2) who.int/elena/titles/breastfeeding_
childhood_obesity/en/

Vanaf 3 jaar:
koemelk
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bestaat in 6 verschillende doseringen bij uw apotheker

         Peuters en 
          kleuters:

vitamine D zeker niet vergeten !
U kent al zeker het belang van vitamine D voor baby’s maar wist u ook dat 
het zeer belangrijk is om vitamine D verder te blijven toedienen aan uw 
peuter of kleuter ? Vitamine D blijft van essentieel belang voor gezonde botten 

en tandjes en ook voor een goede immuniteit. Een goed-

werkende immuniteit betekent een goede weerstand tegen 

microben maar zorgt ook voor een afdoend antwoord tegen 

de allergiserende stoffen waar-

mee we dagelijks geconfronteerd 

worden.

VISTA-D3 essentieel 
voor alle kindjes !

peuter of kleuter ? Vitamine D blijft van essentieel belang voor 

en tandjes 

werkende immuniteit betekent een goede weerstand tegen werkende immuniteit betekent een goede weerstand tegen 

microben maar zorgt ook voor een afdoend antwoord tegen 

de allergiserende stoffen waar-

mee we dagelijks geconfronteerd 

worden.

VISTA-D3
voor alle kindjes !voor alle kindjes !

peuter of kleuter ?
en tandjes 

worden.
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Anderzijds leidt een gebrek aan vitamine 
D bij kinderen tot een vertraagde groei 
van botten en tanden, vermoeidheid 
en een verhoogd risico op breuken. 
Onderzoekers toonden ook een verband 
aan tussen een ontoereikend vitamine 
D-gehalte en een verzwakte longfunctie 
bij kinderen van 6 tot 15 jaar die aan 

astma lijden. Bovendien verhoogt 
een gebrek aan vitamine D het risico 
op bronchiale astma. Daarom heeft 
het herstel van de normale vitamine 
D-gehaltes een gunstig effect op de 
verbetering van de astmabeheersing, 
naast de preventieve maatregelen.(4)

Sinds enkele jaren adviseert de Hoge 
Gezondheidsraad de dagelijkse inname 
van een vitamine D-supplement vanaf 
de geboorte. De aanbevolen doseringen 
voor kinderen zijn 400 eenheden per dag. 
In geval van verhoogd risico mogen deze 
doses hoger zijn, maar zonder de 2000 
eenheden bij kinderen te overschrijden. (5)

Het is aanbevolen nooit de dagelijkse 
doses te overschrijden die geen extra 
voordeel bieden. Als er hogere doses 
overwogen moeten worden, moet 
dit gebeuren onder toezicht van een 
pediater.

J.VERMEULEN
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Constante inname van 
vitamine D voor kinderen garanderen

(4) Budgaze L et al, “Asthma control status and lung function in relation to Vitamin D level in children with bronchial 
asthma”. Georgian Mad News, 2018 Oct; (283): 115-118.

(5) Hoge Gezondheidsraad. Voedingsadviezen voor België. Partim I: Vitaminen en sporenelementen juni 2015 CSS 9164 
en 9174.
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Moedermelk bestaat voor 85% uit water. 
De kwaliteit van de moedermelk hangt 
dus in grote mate af van de kwaliteit van 
het water dat de moeder drinkt.

Er zijn verschillende criteria belangrijk 
bij de keuze van het water. Het moet:
 › een laag mineraalgehalte hebben;
 › natuurlijk zuiver zijn;
 › constant zijn in kwaliteit en zuiverheid;
 › een laag natrium- en nitraatgehalte 
hebben;
 › strikt gecontroleerd worden van de 
bron tot het bottelen.

Kort samengevat : 
De keuze van geschikt water is 
belangrijk om de gezondheid van de 
moeder en een goede borstvoeding 
voor de baby te garanderen. Hebt u 
een vraag? Stel ze aan uw kinderarts. 
Hij heeft altijd goed advies voor u klaar.

M.P.VERMEIREN

Een moeder die borstvoeding  
geeft, moet elke dag 2 à 2,5 liter  
water drinken.

Een moeder die borstvoeding geeft, heeft een grotere behoefte aan 
water. Het is belangrijk dat ze water kiest dat aangepast is aan haar 
eigen behoeften en die van haar baby. Strikt gecontroleerd water 
met een zeer laag mineraalgehalte is in dit geval aanbevolen.

Ongetwijfeld is borstvoeding de beste 
voeding voor zuigelingen. Moedermelk 
bevat alle basiselementen die een 
baby nodig heeft: eiwitten, lactose, 
onverzadigde vetzuren, vitaminen en 
mineralen. Ze bevat ook antilichamen die 
de baby beschermt tegen ziektekiemen.

Moedermelk bevordert ook de 
bescherming tegen infecties en speelt 
een rol bij het voorkomen van allergieën. 
Tenslotte heeft borstvoeding geven ook 
voordelen voor de moeder.  
De baarmoeder krimpt sneller na  
de bevalling, en de moeder komt sneller 
weer op haar gewicht van voor  
de zwangerschap.

Water en 
 mama’s die borstvoeding geven

Wist Wist uu
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GoedGoed  om wetenom weten
Water dat aan al deze criteria voldoet, krijgt officieel het label “geschikt 
voor de bereiding van zuigelingenvoeding”. Het is belangrijk dat u er bij 
de aankoop op let dat deze vermelding op de waterfles staat.

Borstvoeding:
een natuurlijke keuze

Welk water is geschikt 
voor mama’s die borstvoeding geven?



Antibiotica zijn geen ‘mirakelmedicatie’ die snel alle ziekten 
verhelpen. In veel gevallen wordt de inname van antibiotica dan 
ook niet aanbevolen. Enige uitleg.

Antibiotica hebben geen effect bij een 
virale ziekte. Ze hebben dus geen nut 
bij griep, verkoudheid, bronchitis of het 
coronavirus. In het laatste geval schrijven 
dokters soms antibiotica voor in het geval 
van een superinfectie gelieerd aan een 
andere ziekte. Ook het merendeel van 
de keel- en oorontstekingen kunnen niet 
genezen worden met antibiotica.

Virale ziektes verdwijnen vanzelf, vaak al 
na enkele dagen. Sommige symptomen, 
zoals griep of hoest, kunnen efficiënt 
bestreden worden met medicamenten 
als paracetamol of ibuprofen. Let wel: 
er dient steeds nagegaan te worden 
vanaf welke leeftijd een medicament 
kan worden voorgeschreven of een 
voorschrift van de kinderarts kan worden 
gebruikt. Bij twijfel wordt best een dokter 
of een apotheker geraadpleegd.

GEZONDHEID
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Antibiotica :  
 enkel en alleen tegen bacteriën

Indien de dokter antibiotica voorschrijft voor je kind, volg je best zorgvuldig  
deze 3 regels op:

+  respecteer de dosis, de tijdstippen voor inname en de duur van de behandeling,
+  stop de behandeling niet voortijdig, zelfs als je kind het beter stelt,
+  bewaar de op het einde van de behandeling niet-gebruikte antibiotica niet.   

Breng de doos terug naar de apotheker.

       regels
       om na te leven


