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Als moeder zijnde wil je graag het beste voor je kind. Indien je zelf hebt gekozen voor een 

vegetarisch dieet kun je ook de keuze maken om dit ook voor je kind zo te willen. Maar zowel 

tijdens je zwangerschap als daarna wil je de kans op gezondheidsrisico’s die een vegetarisch dieet 

voor jou en je kind meebrengen zo veel mogelijk elimineren. Omdat de meeste voorlichting over 

gezonde voeding tijdens de zwangerschap en erna is gebaseerd op een levensstijl waarin vlees- 

en vis wordt geconsumeerd is er nog weinig goede voorlichting over een geheel vegetarisch 
voedingspatroon.  
 

Door de toenemende bewustwording over de omgang met onze aarde neemt het vegetarisme in 

de Westerse wereld steeds meer toe. Daarbij wordt ook het aanbod van vleesvervangers steeds 

groter en bieden steeds meer supermarkten en restaurants vegetarische alternatieven aan. Maar 

het risico bestaat om te eenzijdig of ongezond te gaan eten omdat men niet goed weet hoe de 

ontstane “leegte” op te vullen. Om gezonde keuzes te maken binnen een vegetarisch dieet is 

gedegen kennis nodig over de voedingsstoffen die van belang zijn tijdens de zwangerschap maar 

ook daarna.  

 

Mijn vraag was dan ook welke voedingsstoffen nodig zijn om als zwangere of jonge moeder te 

kiezen voor een vegetarisch dieet zonder kans te lopen op gezondheidsrisico’s in de vorm van 

deficiëntie van voedingsstoffen?  

 

Een vegetarisch dieet kan over het algemeen veel gezondheidsvoordelen met zich meebrengen. 

Ook hebben onderzoeken uitgewezen dat mensen met een uitgebalanceerd vegetarisch dieet 

bijvoorbeeld gemiddeld langer leven. Dit geldt echter alleen als zij ook aandacht besteden aan de 

juiste voedingsstoffen in hun dieet. (Stegeman, 2003) 

 

De aanbevolen hoeveelheden voedingsstoffen worden opgesteld door de Gezondheidsraad. Deze 

aanbevolen hoeveelheden worden deficiëntieziekten voorkomen en kunnen normale belastende 

situaties (zwangerschap, groei) worden opgevangen. Zwangeren en kinderen hebben daarbij 

aanvullende adviezen nodig in verband met een andere belasting van hun fysiologisch gestel.  

De voedingsstoffen waar extra aandacht aan besteedt moet worden zijn vitamine 

B12, calcium, eiwitten, ijzer en omega 3 vetzuren. (NVB, 2015)  

 

De oorzaak van mogelijke deficiënte van voedingsstoffen bij een vegetarisch dieet is een 

ongebelanceerd dieet. Te veel of te weinig eten van bepaalde voedingsstoffen kunnen 

verschillende risico’s met zich meebrengen. 



Tijdens de zwangerschap verhogen de dagelijkse hoeveelheden benodigde voedingsstoffen 

aanzienlijk. Onder andere ijzer, foliumzuur vitaminen A , C en D , calcium en eiwitten zijn allemaal 

nodig in grotere hoeveelheden. Dit is natuurlijk niet verwonderlijk; het lichaam maakt een heel 

nieuw persoon en daarvoor zijn meer voedingsstoffen nodig dan normaal. (Gellatly, J. et al, 2011) 

 

Het dieet voor en tijdens de zwangerschap hebben kort- en langdurig effect op zowel de moeder 

als het kind. De energiebehoefte aan het einde van de zwangerschap is maar 10% groter 

vergeleken met niet-zwangeren. Veel extra energie-inname is daarom niet gewenst omdat grote 

gewichtstoename en overgewicht bij zwangerschap de risico’s vergroten op een hoog 

geboortegewicht en later overgewicht of diabetes bij het kind. (Koletzko, B. et al 2014) 

 

Zwangere vrouwen die al een langere tijd een vegetarisch dieet gebruikte voorafgaand aan de 

zwangerschap hebben een verhoogd risico op deficiënties van vitamine B12 en zink. (Koletzko, B. 

et al, 2014) Steeds meer studies wijzen erop dat de intake van B12 bij de zwangere moeder 

foetale groei en ontwikkeling van het kind beïnvloedt. (Rush, EC et al, 2014) 

 

Hieronder de meest voorkomende categorieën van vegetariërs . Hoewel geen enkele vegetariër 

vlees , gevogelte of vis eten zijn er andere gebieden waar het dieet in verschilt :  

• Lacto-ovo-vegetariërs eten eieren, zuivel en plantaardige voedingsmiddelen;  

• Lacto-vegetariërs eten zuivelproducten en plantaardig voedsel, maar geen eieren;  

• Veganisten eten alleen plantaardig voedsel , geen eieren of zuivelproducten. 

Een veganistisch dieet, waarbij alle dierlijke voedingsbronnen worden uitgesloten, moet hoe dan 

ook worden aangevuld met B12 en daarnaast moet aandacht besteed worden aan adequate intake 

van calcium en zink. Ook moet er op worden gelet dat de voeding genoeg goede eiwitten bevatten 

voor voldoende energie-inname bij jonge kinderen. Over het algemeen kan met stellen dat hoe 

strikter het dieet is  en hoe jonger het kind, des te groter het risico op voedingsstoffen deficiëntie. 

(Winckel,van M. Et al, 2011) 

Vitamine B12  

Een tekort aan vitamine B12 leidt tot een vorm van bloedarmoede: pernicieuze anemie. Ook kan 

het tekort neurologische gevolgen hebben, zoals tintelingen in de vingers (paresthesie) 

geheugenverlies, coördinatiestoornissen en spierzwakte in de benen. Lage inname van vitamine 

B12 en eiwitten bij de zwangere moeder worden geassocieerd met een verhoogd risico op neurale 



vaatdefecten, lage vetvrije massa, verhoogde insulineresistentie, verminderde neurologische 

ontwikkeling en veranderend risico op kanker in het nageslacht.  (Rush, EC et al, 2014) 

 

Een tekort ontstaat als er geen dierlijke producten worden gegeten of er een tekort is aan de stof 

intrinsieke factor. Vegetarische bronnen van vitamine B12 zijn producten van dierlijke oorsprong 

zoals melk, melkproducten, eieren en kaas. Voor veganisten is het daarom noodzakelijk een 

supplement te slikken. (NVB, 2015) 

Calcium 

Als de calciuminname te laag is, wordt risico gelopen op een verstoorde botontwikkeling op jonge 

leeftijd, en de kans op botontkalking neemt na verloop van tijd toe. 

Calcium zit in melk, melkproducten, kaas, groente (met name donkere bladgroenten), noten en 

peulvruchten. Tijdens de groei, zwangerschap en lactatie (borstvoeding) is de behoefte aan 

calcium hoger. (NVB, 2015) 

IJzer 

Gebrek aan ijzer kan een vorm van bloedarmoede tot gevolg hebben. Dit uit zich vooral in 

moeheid. De kans dat iemand een ijzertekort heeft, is niet zo groot. Het lichaam zorgt zelf dat het 

meer ijzer uit eten haalt als er een tekort dreigt. De verschijnselen ontstaan vaak pas als er langere 

tijd minder ijzer actief is in het lichaam en de voorraad in de milt en de lever is geslonken. 

Voor vegetariërs ligt de dagelijks aanbevolen hoeveelheid ijzer 1,8 keer hoger dan voor niet-

vegetariërs. Tijdens de zwangerschap heb je gaandeweg meer ijzer nodig. IJzerrijke producten zijn 

onder andere volkorenbrood, volkorenpasta, noten, gedroogd fruit (rozijnen, abrikozen, appel, tutti 

frutti) en peulvruchten, zoals bruine bonen en linzen .Zorg daarnaast voor voldoende vitamine C, 

want dan neemt het lichaam ijzer gemakkelijker op. (NVB, 2015) 

Omega 3 vetzuur DHA 

Kant-en-klaar DHA komt alleen in voldoende hoeveelheden voor in (vette) vis. Vegetariërs of 

andere mensen die geen vis eten, hebben geen symptomen van een tekort, zoals het geval is bij 

een tekort aan vitaminen.  

In de zwangerschap is DHA wel nodig voor de ontwikkeling van het gezichtsvermogen en het 

zenuwstelsel van de baby. Hoewel wel is aangetoond dat aanvulling van de voeding met DHA-

EPA supplementen hogere gehaltes in het bloed oplevert, zijn nog geen duidelijke effecten 

aangetoond op de groei en ontwikkeling van de baby. (NVB, 2015) 

 
 



Eiwitten 

Op korte termijn kan een tekort aan eiwit leiden tot afbraak van spierweefsel. Dat gebeurt vooral 

wanneer het lichaam minder energie binnenkrijgt dan het nodig heeft. Op langere termijn leidt een 

tekort aan eiwit tot een gebrek aan spierkracht en een verminderde weerstand. (NVB, 2015) 

Eiwitten bestaan uit meerdere aminozuren. Dierlijke producten zoals vlees, vis, kip, eieren en melk 

bevatten al deze aminozuren en worden beschouwd als volwaardige eiwitten. Plantaardige 

voeding zoals granen, bonen en noten hebben elk maar een deel van deze aminozuren, zodat ze 

meestal onvolledig eiwitten zijn. Door het eten van een breed scala aan plantaardig voedsel, kan 

men voldoende eiwitten binnen krijgen. Een niet-zwangere moet ongeveer 46 gram eiwitten binnen 

krijgen tot 71 gram per dag voor zwangeren. (American College of Nurse Midwives, 2008) 

Borstvoeding 

Tijdens de borstvoedingsperiode is het niet nodig om speciaal bepaalde voedingsmiddelen niet of 

juist wel te eten. Een handige richtlijn is dat in de borstvoedingsperiode juist dezelfde gevarieerd 

vegetarische voeding wordt gegeten als tijdens de zwangerschap. Het kind zal dan aan de borst 

niet speciaal verrast worden, want in de buik heeft hij of zij al ruimschoots kennis gemaakt met de 

keuze voor bepaalde voedingsmiddelen. 

(NVB, 2015)  

Conclusie 
 

Zwangeren en (ongeboren) kinderen kunnen in principe goed worden gevoed op alle soorten 

vegetarisch dieet, maar voedingsevenwicht is moeilijk te realiseren indien er wordt gekozen voor 

een ongevarieerd dieet of zuivelproducten en eieren helemaal worden geëlimineerd. Vegetariërs 

krijgen soms onvoldoende hoeveelheden van calcium en vitamine D (voor de opname van 

calcium) binnen indien ze melkproducten verwijderen uit hun dieet. Ook vanwege het ontbreken 

van vleesproducten hebben vegetariërs soms onvoldoende ijzeropname. Zij kunnen daarnaast ook 

onvoldoende hoeveelheden vitamine B 12 en andere mineralen binnen krijgen. Als de inname van 

eiwitten extreem laag is, kan leiden tot een vertraagde normale groei en gewichtstoename. Als 

gevolg hiervan, moet ervoor worden gezorgd dat er een goede balans van essentiële aminozuren 

wordt ingenomen. Om een adequaat niveau van vitamine B-12 te garanderen moeten voornamelijk 

zwangeren en kinderen voedsel verrijkt met deze vitamine eten.  
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