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In navolging op de vorige nieuwsbrief die in het 
teken stond van de zwangerschap, is deze 
nieuwsbrief daar een logisch vervolg op: het 
(ongeboren) kind.  
 
DE ONTWIKKELING VAN JE KINDJE 
IN DE BAARMOEDER 

Voor een ongeboren kindje is de moeder natuurlijk 
van levensbelang om te ontwikkelen en te groeien. 
Inmiddels wordt er steeds meer bekend over de 
invloed die de moeder ook op andere gebieden op 
het ongeboren kindje heeft. Zo is het 
darmmicrobioom van de moeder heel belangrijk, 
maar ook de voeding die zij neemt en, zoals uit 
recent onderzoek blijkt, het stressgehalte dat zij 
ervaart. Stress is ook voor het kindje heel belangrijk 
en dan bedoel ik niet alleen de stress die een moeder 
heeft door werk, relaties en dergelijke. Een infectie 
in het lichaam van de moeder levert namelijk ook 
stress op voor het ongeboren kindje. En wat dacht 
je van stress door verkeerde voeding? Als je stress 
ervaart heeft dit ook effect op het darmmicrobioom, 
want ziekmakers krijgen dan meer kans! Natuurlijk 
kun je stress niet helemaal voorkomen voor je 
kindje, maar het is goed om je hiervan bewust te zijn 
en de stressniveaus zo laag mogelijk te houden. 
Gezond eten en bewegen spelen hierbij een 
belangrijke rol en ook te denken aan voldoende 
ontspanning.  
 
Tijdens een natuurlijke bevalling krijgt het kindje 
een deel van de darmmicrobioom van de moeder 
binnen. Belangrijk dus om het darmmicrobioom 
goed te verzorgen tijdens je zwangerschap. Dit doe 
je met gezond en gevarieerd te eten: voldoende 
groente en fruit (liefst 500 gram per dag), voldoende 
vezels (denk aan volkoren- en haverproducten en 
producten zoals chiazaad), zure melkproducten 
(yoghurt, karnemelk, kefir), noten, zaden en pitten. 
En met gevarieerd eten bedoel ik ook dat je niet 
elke dag hetzelfde eet en bijvoorbeeld niet elke dag 
brood mee naar je werk, maar ook een salade, 
(verse) groentesoep of bijvoorbeeld vers fruit.  
 
Bij een bevalling middels een keizersnede krijgt het 
kindje nagenoeg geen darmmicrobioom van de 
moeder binnen. Toch kun je een keizersnede niet 

voorkomen. Dan is er nog de mogelijkheid om via 
borstvoeding en probiotica voor zuigelingen het 
darmmicrobioom van je kindje gezond op te 
bouwen.  
Laat de bevalling op zich wachten? Voetreflex kan hierbij 
helpen! 
 
DE EERSTE LEVENSMAANDEN VAN 
JE KINDJE 

Als een kindje geboren wordt krijgt het zoals 
aangegeven een deel van het microbioom van de 
moeder mee. Borstvoeding is een hele goede 
aanvulling, omdat dit veel meer gezonde stoffen 
bevat dan flesvoeding. Simpelweg omdat ons 
lichaam zo veel geavanceerder werkt dan een fabriek 
dat flesvoeding maakt.  
 
Inmiddels wordt er ook steeds meer bekend over 
‘co-sleeping’. In Nederland laten we het kindje het 
liefst vanaf de dag van de geboorte in het eigen 
bedje slapen op het eigen kamertje. Onderzoek wijst 
uit dat een eigen bedje voor je kindje prima is, maar 
dat je je kindje de eerste 6 maanden het beste in zijn 
of haar bedje bij jou op de slaapkamer kunt laten 
slapen. Het kindje reageert dan minder op de stress 
van de dagelijkse activiteiten, zoals in bad gaan. En 
je kunt je kindje hiermee niet teveel verwennen, 
blijkt uit onderzoek. Kinderen die de eerste 6 
maanden bij de ouders op de kamer slapen, 
vertonen later in hun leven zelfs socialer gedrag.  
 
Helaas is het zwangerschapsverlof zoals dat in 
Nederland wordt gehanteerd voor je kindje niet zo 
goed. We kunnen beter een voorbeeld nemen aan 
de Scandinavische landen, want een half jaar verlof 
zou voor de ontwikkeling van een kindje veel beter 
zijn. Het is dan mogelijk om een half jaar exclusief 
borstvoeding te geven en de baby op de 
ouderslaapkamer te laten slapen. Dit geeft minder 
stress en geeft kinderen een goede start. Uit 
onderzoek blijft dat kinderen dan op latere leeftijd 
fysiek en mentaal sterker zijn.  
 
SUPPLEMENTEN BIJ KINDEREN 

Bij hele jonge kinderen die nog borstvoeding 
krijgen, adviseer ik eigenlijk nooit supplementen 
anders dan probiotica. Zoals ik al aangaf is 
antibiotica-gebruik van de moeder tijdens de 
zwangerschap en bijvoorbeeld een keizersnede 
reden om aan de kwaliteit van het darmmicrobioom 
van het kindje te twijfelen. En reden om dit als 
supplement te gaan geven. Ook bij kindjes met 
allergieën kan het darmmicrobioom de oorzaak van 
de problemen zijn. Ook in die gevallen in probiotica 



 
een goed idee. Let er dan wel op dat de probiotica 
geschikt is voor jonge kinderen (zuigelingen).  
Aangezien onze voeding minder vitaminen en 
mineralen bevat adviseer ik ook voor kinderen vaak 
een multivitamine. Het is natuurlijk onbegonnen 
werk om kinderen 500 gram groente en fruit per dag 
te laten eten om optimaal gezond te blijven. 
Daarom kan het goed zijn om een multivitamine 
speciaal voor kinderen als supplement te geven. Het 
is hierbij wel zaak om op te letten hoe en hoeveel de 
multivitamine voor kinderen gezoet is. Vaak worden 
relatief veel suikers en zoetstoffen gebruikt. In de 
Multi Junior van Vitals, die te gebruiken is bij 
kinderen vanaf 3 jaar, zit uitsluitend zoetstof 
gemaakt uit Stevia.  
 
Omdat bij kinderen de lever en nieren die voor 
ontgifting in ons lichaam zorgen, nog niet helemaal 
ontwikkeld zijn, is het onverstandig om een 
multivitamine die bedoeld is voor volwassenen te 
geven. Grote kans dat er dan bijwerkingen 
optreden.  
 
VITAMINE B6 EN STAPELING 

Nog even een aanvulling ten aanzien van vitamine 
B6. Het komt regelmatig in het nieuws dat deze 
vitamine in het lichaam kan stapelen en daardoor 
neurologisch bijwerkingen veroorzaakt. Het klopt 
inderdaad dat synthetische stoffen in vitamine B6-
tabletten voor stapeling kunnen zorgen. Kijk 
daarom altijd bij (multi)vitaminentabletten of er 
gebruik wordt gemaakt van de P5P-vorm van 
vitamine B6. Deze vorm kan namelijk niet stapelen 
in het lichaam en wordt goed opgenomen.   
De multi’s van Vitals, en ook de genoemde Multi 
Junior, bevat inderdaad P5P.  
 
BESTELLEN VAN SUPPLEMENTEN 

Wil je bijvoorbeeld de Multi Junior van Vitals 
bestellen, maak dan gebruik van de kortingscode: 
natuurgeneespraktijk bij je bestelling voor 15% 
korting. Bestellingen boven € 40,00 worden dan ook 
gratis bezorgd.   
 
INGRIJPEND BOEK OVER BURN-
OUT 

Loes van Dam is ervaringsdeskundige op het gebied 
van burn out en heeft haar ervaringen op papier 
gezet in een makkelijk leesbaar verhaal over hoe zij, 
als politievrouw, tot drie keer toe in een burn out 
belandde. Waar zij allemaal tegenaan liep kun je 
lezen in het boek ‘Held op geitenwollen sokken’. Ik 
denk dat het voor velen een heel herkenbaar verhaal 
zal zijn. Als je zelf een burn out hebt of hebt 
meegemaakt is dit een boek om van te leren en om 

jezelf in te herkennen. Het boek (een aanrader!) is 
voor 23,95 te bestellen in de boekhandel.  
 
ACTIE VAN DE MAAND NOVEMBER 

De stoelmassage is deze maand in de actie. Voor 
deze drukpuntenmassage waarbij je je kleding aan 
kunt houden, betaal je deze maand geen € 21,00 
voor 25 minuten, maar slechts € 18,50. Maar wees 
er snel bij, want de avonden zijn in december al 
bijna allemaal vol; overdag zijn er meer 
mogelijkheden in mijn agenda vrij.  
 
WIL JE MEER WETEN? 

Het onderzoek van drs. Cindy de Waard in het 
Radboud Universitair Medisch Centrum loopt nog 
steeds en haar bevindingen zijn in deze nieuwsbrief 
beschreven.  
 
Wil je meer informatie over supplementengebruik 
tijdens je zwangerschap of het gebruik hiervan bij 
kinderen, stuur me dan een email: 
info@natuurgeneespraktijk.nl 
 
AGENDA 

De maanden november en december lopen al aardig 
vol. Wil jij nog een afspraak maken, wees er dan 
snel bij.  
In de maand november werk ik ook op zaterdag 16 
november in mijn praktijk. Wil jij op deze dag nog 
terecht kunnen voor een behandeling, stuur me dan 
snel een email: info@natuurgeneespraktijk.nl. 
 
Op Facebook plaats ik regelmatig nieuws, weetjes 
en acties en kortingen, dus houdt ook deze pagina in 
de gaten: www.facebook.com/natuurgeneespraktijk 
 
Op maandag- en woensdagavonden ben ik direct 
telefonisch bereikbaar tijdens het telefonisch 
spreekuur tussen 17.00 en 18.00 uur op 
telefoonnummer 0251-201649 voor het stellen van 
vragen, het maken van afspraken of voor informatie 
over producten.  
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