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Vitamine tekort 
Na een aantal dagen met mist en weinig zonlicht is er nu gelukkig weer een heldere 
lucht te zien. De laatste jaren wordt er veel aandacht besteed aan een vitamine D 
tekort. Dit is voor ons Nederlanders geen onnodige bangmakerij. Omdat we erg 
noordelijk wonen, krijgen we in de winter te weinig zonlicht om voldoende vitamine D 
aan te maken.  
 
Vitamine D, wordt door je lichaam aangemaakt wordt onder invloed van de zon. Door 
deze bijzondere manier van aanmaken van de vitamine, wordt deze ook wel de 
‘zonlicht-vitamine’ genoemd.  Dit is echter in de meeste gevallen niet toereikend.  

 
Maar vitamine D tref je ook in je voedsel aan, tenminste als 
je gezond en gevarieerd eet. Vooral vette vis, zoals makreel, 
zalm en paling, bevat wat meer vitamine D. Alle vitamine D 
uit voeding halen lijkt ook niet meer te lukken.  
 
Daarom wordt er nu ook steeds vaker supplementen met 
vitamine D3 geadviseerd. 
 

 
Symptomen van een tekort aan vitamine D: 
•Verzwakking van de spierfuncties, met name krachtverlies 
•Krampen en trillingen van de spieren 
•Winterdip 
•Algemeen gevoel van moeheid en lusteloosheid 
•Pijn in de gewrichten en/of de spieren 
•Bloedend tandvlees 
•Breekbare botten 
•Constant tekort aan energie 
•Hyperventilatie 
 
Herken jij dit? Maak dan eens een afspraak met je huisarts of laat je in mijn praktijk 
testen. 

 
 

Instructeur 

In oktober heb ik een week lang cursus gehad met al het materiaal van de Touch for 

Health. In deze week werd er gewerkt om verdieping van de stof te krijgen. Maar ook 

hoe het materiaal van de Touch for Health te gebruiken bij het geven van een cursus. 

Schoolstraat 14, 1746 AP Dirkshorn.  
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Het was een fijn om een hele week samen met collega’s te werken. Goed om zo nog 
de puntjes op de i te kunnen zetten. 
 
Ik ben nu officieel Touch for Health instructeur en bevoegd om les te geven. 

 
Paracetamol of iets anders? 

 
Al beseffen we het vaak niet, maar je lichaam doet zijn uiterste best 
om met je te communiceren. Je lichaam geeft signalen in de vorm 
van pijn, slecht in je vel zitten,allergie, etc. Lichamelijke en 
psychische klachten zijn niet leuk, maar geven een signaal dat het 
tijd is voor verandering. 
 
De vertaling van die signalen is vaak lastiger. Zou het niet fijn zijn 
als je lichaam antwoord kan geven op de vraag of iets wel of niet goed voor je is? Of 
dat het antwoord kan geven wat er nodig is om je weer lekker in je vel te laten zitten 
en meer energie te hebben? 
 
Wil jij dit ook leren de signalen van je lichaam te vertalen? In januari 2016 ga ik 
starten met het lesgeven van Touch for Health 1. Je kunt nu al voorinschrijven via 
info@praktijkanitavandergulik.nl Er is ruimte voor maximaal 6 personen. In de 
volgende nieuwsbrief zal ik hier meer over vertellen. 

 
Reformhuis 
Op zaterdag 21 november sta ik met een stand in het reformhuis in Tuitjenhorn. Je 
kunt hier langskomen voor meer informatie uit mijn praktijk zoals Kinesiologie, 
voeding en allergie. Ik kijk er naar uit je daar te ontmoeten. 

 
Zaterdag 21 november tussen 11.00 uur en 14.00 uur 
Reformhuis, Dorpsstraat 12, 1747 HD Tuitjenhorn 

 
Zet hem bovenaan het lijstje 

 
Hoewel de sint nog niet in het land is, geef ik alvast een cadeautip. 
Veel mensen gaan binnenkort al lootjes trekken en moeten dan hun 
verlanglijstjes inleveren. Een leuk cadeau bedenken om te vragen kan 
nogal eens lastig zijn. Maar gelukkig is een bon voor een heerlijke 
massage altijd een goed cadeau! De bon kun je komen afhalen of ik 
stuur hem naar je toe. 
 

 

Volg (en like) Praktijk Anita van der Gulik ook op  

 

Is deze nieuwsbrief interessant? Deel hem met vrienden en je netwerk. 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?  

Stuur dan een mail naar info@praktijkanitavandergulik.nl 
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