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Diëtetiek 
 

Vitamine D en diabetes 
 

bij kinderen 
 

Inleiding 
 
Vitamine D is een vetoplosbare vitamine die nodig is om calcium en fosfor uit de 
voeding in het lichaam te kunnen opnemen.  Dit is belangrijk voor de groei en het 
handhaven van stevige botten en tanden. Vitamine D speelt ook een rol bij de 
instandhouding van de weerstand en bij een goede werking van de spieren.  
 
Een tekort aan vitamine D kan botontkalking, verweking van de botten of 
skeletafwijking bij kinderen veroorzaken.  
 

Vitamine D 
 
Het lichaam kan vitamine D onder invloed van de ultraviolette straling uit zonlicht in 
de huid zelf aanmaken. Maar dit is vaak onvoldoende door te weinig zonkracht, 
insmeren met een zonnefactor (wel heel belangrijk) en weinig blootstelling aan de 
zon (in de winter weinig buitenspelen). In de winter is men voor vitamine D 
afhankelijk van de in de zomer opgebouwde lichaamsreserve in combinatie met 
vitamine D uit de voeding. 
 
Vitamine D in voeding. 
Vitamine D zit vooral in vette vis en eieren, en met wat lagere gehaltes in vlees en 
volle melkproducten. Vitamine D wordt toegevoegd aan halvarine, margarine en bak- 
en braadproducten. Het aandeel vitamine D in de voeding is echter te weinig. 
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Vitamine D en diabetes. 
Veel kinderen (en ook volwassenen) hebben een te lage vitamine D-spiegel. Mensen 
met diabetes hebben nog vaker te weinig vitamine D in hun lichaam. Daarom wordt 
bij uw kind bij de jaarlijkse carrousel controle de vitamine D spiegel in het bloed 
bepaald. Gestreefd wordt naar een waarde van minimaal 70 nmol/l (nanomol per 
liter). 
 
Als je diabetes hebt is het extra belangrijk te zorgen voor een goed gezond skelet. 
De diabetes kan ervoor zorgen dat op latere leeftijd eerder botproblemen ontstaan. 
Tevens speelt vitamine D een rol in een gezonde afweer.  
 
Advies 
Wij adviseren daarom alle kinderen en jongeren met diabetes om extra vitamine D in 
te nemen gedurende het hele jaar.   
Op vakantie in de zon hoeft er geen extra vitamine D genomen te worden. 
 

Ons advies is 10 microgram (mcg of g) vitamine D per dag.  
Bij kinderen met een donkere huidskleur is het advies 15 microgram (mcg of 

g) vitamine D per dag. 
    
Bij een donkere huidskleur wordt vitamine D minder goed aangemaakt in de huid.  
Als de vitamine D spiegel van uw kind veel te laag is, kan het zijn dat de kinderarts  
tijdelijk een hogere dosering adviseert.  
 
Vitamine D is te koop als druppels, capsules of in tabletvorm. Het is niet nodig een 
duur merk vitamine D tabletten aan te schaffen. Goedkopere huismerken zijn even 
goed als de duurdere A-merken. 
 
 
 
Let op! 
Let goed op de hoeveelheid vitamine D per tablet of druppel. De meeste tabletten 

bevatten 5 mcg (g) vitamine D, dan mag u dus 2 of 3 tabletten per dag gebruiken.  

Er zijn ook merken met 2,5 mcg (g) vitamine D per tablet.  
Vitamine D alleen wordt niet vergoed. 
 
Gebruikt uw kind een Multi vitaminetablet? Meestal zit hier ook een kleine 
hoeveelheid vitamine D in. Kijk op de verpakking na of er voldoende vitamine D in zit, 
anders combineren/aanvullen  met losse vitamine D tabletjes. 
 

                    

 
 
 
 
 
 

Vragen 
 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact op 
met het secretariaat Diëtetiek. Via het secretariaat is het ook mogelijk om een 
afspraak te maken bij de diëtist. 
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Secretariaat diëtetiek VieCuri en Vitaal in voeding en dieet 
Bereikbaar op werkdagen van 8.30-17.00 uur 
 (0478) 52 27 74 
 
 
 
 
 

VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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