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Bijlage: Vitamine D-suppletie voor kinderen vanaf 4 jaar 

 

 

 

Getinte huid?

Vitamine D-suppletie voor kinderen vanaf 4 jaar

Onvoldoende buiten?

Ja, getinte huid

Nee

Ja, lichte huid maar onvoldoende buiten

Kind hoeft volgens de 

richtlijn geen extra 

vitamine D te krijgen

Nee

Krijgt kind extra 

vitamine D? 

(zie PGO lijst)

Altijd Vaak Soms Nooit

Hoe vaak?

Hoeveel 

vitamine D per keer?

(Bijna) dagelijks

Ja, maar structureel 

onvoldoende (vit. D)

Minder dan (bijna) dagelijks

Ja, voldoende (vit. D)

< 10 mcg/dag

≥10 mcg/dag

Kind moet volgens de 

richtlijn extra vitamine D 

krijgen

Nee (krijgt geen extra 

vitamine D) of n.v.t. (geen 

vit. D nodig)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definities / uitleg: 

Getinte huid: Een getinte of donkere huid maakt minder (snel) vitamine D aan uit zonlicht. Op de Fitzpatrick-

schaal is dit huidtype IV, V, VI. Als vuistregel kun je stellen dat dit een huid is die niet verbrandt voor hij bruin 

wordt. Vaak zijn deze mensen (deels) van Zuid-Europese, Aziatische, Midden-Oostelijke, Indiase, Indonesische of 

negroïde afkomst. (Bron kwaliteitssysteem JGZ; Vitamine Informatiebureau / Voedingscentrum) 

Onvoldoende buiten: Om voldoende buiten te komen moet je 15-30 minuten tussen 11 en 15 uur buiten komen. 

Wij gaan er vanuit dat de basisschoolleerlingen vanwege de schoolpauzes over het algemeen wel voldoende 

buiten komen. Het gaat hier daarom alleen om de échte binnenzitters, bijvoorbeeld middelbare scholieren die in 

de pauzes binnen blijven. 

Hoe vaak & hoeveel vitamine D per keer?: In principe moet een kind dagelijks 10 microgram vitamine D krijgen. 

Op de achterzijde is van verschillende supplementen aangegeven hoeveel vitamine D er in een eenheid (tablet, 

druppel e.d.) zit. Indien een kind gemiddeld 10 microgram per dag krijgt is dit voldoende. Maar als het ‘af en toe’ 

of ‘wel eens’ vergeten wordt zal het meestal wel goed gaan, deze kinderen kunnen dus geregistreerd worden als 

dat ze voldoende vitamine D krijgen. Indien het kind structureler geen vitamine D krijgt, bijvoorbeeld als het in 

de weekenden (meestal) geen vitamine D krijgt, is dat niet (bijna) dagelijks, dit kind zal als structureel 

onvoldoende vitamine D geregistreerd moeten worden.  

Let op, als de dosering hoog is, kan een kind toch voldoende vitamine D krijgen. Het gaat dan om het 

gemiddelde: krijgt een kind bijvoorbeeld wekelijks 70 microgram vitamine D of meer, dan krijgt dit kind 

omgerekend 10 microgram vitamine D of meer, en dus voldoende. 

 

 

 

 

 

 



Merknaam, type 1 dosering  =  … microgram vit. D 
AH, kind multi alles in 1 tablet 1,2 

AH, multi alles in 1 tablet 5 

AH, vitamine D kind (vloeibaar) druppel 2,5 

Axium, multi extra capsule 5 

Biovitamine D3, vitaminepreparaat capsule 25 

Bonusan, vitamine D tablet 10 

Centrum, multivitamines tablet 5 

Centrum, performance compleet van A tot Zink tablet 5 

D lux, daily vitamin D 3000 (olie) spray 75 

DA, calcium magnesium met vitamine D bruistablet 5 

DA, calcium vitamine D tablet 2,5 

DA, calcium vitamine D en K tablet 2,5 

DA, kids multivitaminen tablet 2,5 

DA, kids vitamine D tablet 5 

DA, multicompleet tablet 2,5 

DA, multicompleet sporters tablet 5 

DA, multivitamine tablet 5 

DA, multivitaminen en mineralen tablet 1,7 

DA, multivitaminen en mineralen bruistablet 5 

DA, vitamine D kids (vloeibaar) druppel 2,5 

Dagravit, kids vitamine D tablet 2,5 

Dagravit, kids vitamine D (aquosum) druppel 2,5 

Dagravit, kids -xtra gummie 2,5 

Dagravit, kids -xtra 2-5 jaar tablet 3,3 

Dagravit, kids -xtra 6-12 jaar tablet 1,6 

Dagravit, kids -xtra multivitaminen gummie 2,5 

Dagravit, kids -xtra vloeibare multivitaminen doseerdop van 5 milliliter 10 

Dagravit, totaal 30 tablet 1,67 

Dagravit, totaal 30 extra sterk capsule 5 

Dagravit, vitentials voedingsschijf zuiver tablet 2,5 

Davitamon, calcium  met vitamine D en K tablet 5 

Davitamon, compleet tablet 1,7 

Davitamon, compleet visolie omega 3 capsule 5 

Davitamon, compleet weerstand tablet 1,7 

Davitamon, junior 1+ tablet 5 

Davitamon, junior 1+ vloeibare vitamines milliliter/druppel 4 

Davitamon, junior 3+ kauwvitaminen tablet 5 

Davitamon, junior omega 3 visolie 3+ kauwcapsule 10 

Davitamon, multiboost 12+ visolie omega 3 kauwcapsule 5 

Davitamon, multiboost 12+ visolie omega 3 tablet 2,5 

Davitamon, vitamine AD (aquosum) druppel 1 

Davitamon, vitamine D (aquosum) druppel 1 

Davitamon, vitamine D (olie) druppel 1 

Davitamon, vitamine D voor kinderen tablet 2,5 

Davitamon, vitamine D tablet 5 

De Sterke Beer, multivitaminen (vloeibaar) theelepel 5 

De Sterke Beer, vitamine D (vloeibaar) druppel 1 

De Tuinen, extra sterke Pure Cod Liver Oil capsule 5 

De Tuinen, heilbot levertraanolie capsule 2,13 

De Tuinen, vitamine D3 capsule 10 

De Tuinen, vitamine D3 10 mcg tablet 10 

De Tuinen, vitamine D3 25 mcg tablet 25 

Disney, multivitamines voor kinderen gummie 2,5 

Divisun, 400 tablet 10 

Etos, multi alles in 1 tablet 5 

Etos, multi alles in 1 bruistablet 5 

Etos, vitamine D, kind tablet 10 

Etos, vitamine D druppels druppel 2,5 

Garden of Life, raw calcium+ capsule 1,7 

Halitran, AD capsules capsule 5 

Halitran, vitamine AD capsule 5 

Merknaam, type 1 dosering  =  … microgram vit. D 

Hema, calcium vitamine D en K tablet 5 

Hema, kauwvitaminen kind tablet 2,5 

Hema, multitotaal tablet 2,5 

Hema, oestercalcium + vitamine D tablet 5 

Hema, vitamine D druppels kind druppel 2,5 

Hema, vitamine D3 kind tablet 5 

Idyl, vitamine D (glucosestroop/olie) druppel 2,5 

Kindival  0 

Kruidvat, calcium + vitamine D3 tablet 1 

Kruidvat, multi A-Z compleet tablet 5 

Kruidvat, multi A-Z kids vanaf 4 jaar tablet 5 

Kruidvat, multi energie boost tablet 5 

Kruidvat, multivitamine Forte tablet 5 

Kruidvat, multivitaminen en mineralen bruistablet 2,5 

Kruidvat, multivitaminen en mineralen tablet 5 

Kruidvat, multivitaminen en mineralen A t/m Z tablet 2,5 

Kruidvat, multivitaminen en mineralen extra sterk bruistablet 5 

Kruidvat, multivitaminen voor kinderen vanaf 4 jaar tablet 2,5 

Kruidvat, vitamine D hooggedoseerd tablet 25 

Lucovitaal, multi A t/m Z tablet 5 

Lucovitaal, vitamine D3 capsule 25 

Megafood, kids one daily multivitaminen tablet 3 

Optimax, kinder multivitaminen en mineralen tablet 7,5 

Optimax, kinder multivitaminen en mineralen tablet 7,5 

Optimax, kindervitamines en mineralen gummie 2,5 

Optimax, totaal multi A t/m Z tablet 7,5 

Orthica, multimax tablet 5 

Orthica, omega 3 visolie tablet 5 

Orthica, vitamine D tablet 15 

Orthica, vitaminepoeder 2 maatschepjes (4 gram) 5 

Pharma Nord, biocalcium D3 en K tablet 5 

Roter, vitagums junior gummie 5 

Royal Green Essentials, Vitamine D3 tablet 7,5 

Solgar, vitamine D3 1000 iu tablet 25 

Solgar, vitamine D3 4000 iu tablet 100 

Solgar, vitamine D3 600 iu tablet 15 

Sunvite, fast acting liquid vitamin D3 (olie) druppel 2,5 

Sunwell, vitamine D tablet 10 

Superted, multivitamines en ijzer kinderen tablet 5 

Supra D, capsule 5 

Supradyn, balance tablet 3,8 

Supradyn, complex energy tablet 5 

Supradyn, complex forte tablet 5 

Totaforte, vitamine D capsule 5 

Trekpleister, multi A-Z tablet 2,5 

Trekpleister, multi A-Z compleet tablet 5 

Trekpleister, multi A-Z vanaf 4 jaar tablet 1,5 

Trekpleister, multi kauwtablet kind tablet 2,5 

Trekpleister, multi voor sporters tablet 4 

Trekpleister, multivitaminen en mineralen tablet 2,5 

Trekpleister, multivitaminen en mineralen bruistablet 5 

Trekpleister, multivitaminen en mineralen extra bruistablet 5 

Trekpleister, vitamine D vanaf 1 jaar tablet 5 

Unipharma, multi A-Z tablet 5 

Unipharma, multivitaminen bruistablet 10 

Vibovit, junior 4+ tablet 10 

Vibovit, multivitamines junior 4+ gummie 10 

Vibovit, multivitamines junior 8+ gummie 10 

Vitakruid, 25 microgram tablet 25 

Vitakruid, 5 microgram tablet 5 

 

 


