
 

1 

Veiligheid van vegetarische en veganistische voedingspatronen bij zwangere 

en borstvoedende vrouwen en bij opgroeiende kinderen. 
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1 België 

 

 

Het rapport van de Académie Royale de Médecine de Belgique (ARMB)  van 11 juni 2018, 

dat op 16 mei 2019 in de pers werd gepubliceerd, verbiedt formeel het veganistisch 

voedingspatroon bij zwangere of borstvoedende vrouwen, alsook bij jonge kinderen, omwille van 

het vermeende voedingsonevenwicht dat het "praktisch systematisch" veroorzaakt.  

 

Naar aanleiding van deze publicatie is onze groep van gezondheidsprofessionals en 

wetenschappers (allen met expertise en/of interesse in menselijke voeding) opgericht om 

essentiële input te leveren aan de ARMB, zodat ze haar standpunt kan herbeoordelen, in het licht 

van de recente aanbevelingen van verschillende wetenschappelijke verenigingen in internationale 

tijdschriften met hoge impactfactor. Ondanks de uitnodiging van 23 mei 2019 om ons verslag te 

lezen, heeft de KAGB op 3 juni 2019 een tweede, meer gedocumenteerd advies uitgebracht, nog 

voor ze ons advies kon doornemen. Het huidige antwoord is dan ook gebaseerd op onze eerste 

paper, met een analyse van het tweede ARMB-rapport. 

Het veganistische voedingspatroon neemt wereldwijd gestaag toe, hoewel het in België 

een relatief recent verschijnsel is. Het is begrijpelijk dat het voorzorgsbeginsel wordt gehanteerd 

met betrekking tot een nieuw fenomeen. De Angelsaksische landen hebben echter een langere 

ervaring met vegetarische en veganistische voeding.  

 Deze narratieve review wil objectief en van hoge kwaliteit zijn, maar heeft geen 

systematisch oogmerk. We zullen het hebben over (1) de epidemiologie van vegetarisme en 

veganisme, (2) de opeenvolgende analyse van de ARMB-rapporten en hun bronnen, (3) de 

gezondheidsvoordelen van plantaardig voedsel, (4) de nutritionele adequaatheid ervan, (5) de 

internationale aanbevelingen over dit onderwerp, (6) de impact ervan bij zwangere of 

borstvoedende vrouwen en bij kinderen. (7) Vervolgens zullen we het westerse voedingspatroon 

en de gevolgen ervan voor de gezondheid van kinderen en de epidemie van hart- en vaatziekten 

(CVD's, cardiovascular diseaes) vergelijken, die de grootste gezondheidsuitdaging van de 21e 

eeuw vormen. Ten slotte zullen we proberen aan te tonen dat (8) de medische gemeenschap de 

vegetarische en veganistische voedingspatronen zou moeten ondersteunen (of zelfs 

aanmoedigen), om een kwaliteitsvol alternatief te kunnen bieden aan de groeiende populatie van 

alsmaar jongere patiënten met cardiovasculaire risicofactoren en een niet te verwaarlozen risico 

op een fataal event binnen de 10 jaar. 

 

 

(1) Epidemiologie en definitie van vegetarische voedingspatronen 

 

Tegenwoordig wint het vegetarisme (geen consumptie van dierlijk vlees) wereldwijd aan 

populariteit. In 2010 vertegenwoordigden vegetariërs zowat 22% van de wereldbevolking.1 Uit 

onderzoek blijkt dat ongeveer 10% van de vegetariërs veganistisch is  en alle dierlijke producten 

uit hun voedingspatroon schrappen ( ook zuivelproducten, honing en eieren) . Het aantal 

veganisten groeit sneller dan het aantal vegetariërs. Vegetarisme (inclusief veganisme) heeft een 
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mooie toekomst voor de boeg, of het nu om ethische, ecologische, sociale of gezondheidsredenen 

gaat.2 

 

2) Analyse van de ARMB-rapporten 

 

2.1 Eerste rapport (11 juni 2018) 

 

Dit eerste rapport geeft de volgende situatie weer: de Délégué Général aux Droits de 

l'Enfant (Kinderrechtencommissariaat van de Federatie Wallonië-Brussel) legde de ARMB de 

vraag voor of het mogelijk is om aan kinderen uitsluitend plantaardig voedsel te geven. Deze 

voedingswijze roept immers vragen en bezorgdheden op, zowel bij de medische gemeenschap als 

bij het grote publiek. In haar eerste advies hebben de deskundigen van de ARMB een 

literatuuronderzoek uitgevoerd en 13 referenties geciteerd. 

 

Bronnen 1, 4, 5, 6 van het rapport zijn algemene overwegingen over plantaardige voeding 

eerder bedoeld om de volwassen bevolking gerust te stellen. De bronnen die specifiek betrekking 

hebben op kinderen zijn de volgende:  

 

- De publicatie van Melina et al. 3 is gebaseerd op het advies van de Academy of Nutrition 

and Dietetics (AND), waarin het volgende wordt gesteld " It is the position of the Academy of 

Nutrition and Dietetics that appropriately planned vegetarian, including vegan, diets are healthful, 

nutritionally adequate, and may provide health benefits for the prevention and treatment of certain 

diseases. These diets are appropriate for all stages of the life cycle, including pregnancy, lactation, 

infancy, childhood, adolescence, older adulthood, and for athletes. Plant-based diets are more 

environmentally sustainable than diets rich in animal products because they use fewer natural 

resources and are associated with much less environmental damage. Vegetarians and vegans are 

at reduced risk of certain health conditions, including ischemic heart disease, type 2 diabetes, 

hypertension, certain types of cancer, and obesity. Low intake of saturated fat and high intakes of 

vegetables, fruits, whole grains, legumes, soy products, nuts, and seeds (all rich in fiber and 

phytochemicals) are characteristics of vegetarian and vegan diets that produce lower total and low-

density lipoprotein cholesterol levels and better serum glucose control. These factors contribute to 

reduction of chronic disease. Vegans need reliable sources of vitamin B-12, such as fortified foods 

or supplements.” 

- Het opzet van Schürmann et al.4 tot een meta-analyse van plantaardige voeding bij 

kinderen concludeert dat de gegevens te heterogeen zijn om gepoold en geïnterpreteerd te 

kunnen worden. De onderzoekers oordelen echter dat de groei en het lichaamsgewicht over het 

algemeen binnen de lage normen van de referentiewaarden vallen en dat de inname van folaten, 

vitamine C en vezels binnen de hogere normen ligt.  

- Kersting e.a.5 raden exclusief plantaardige voeding bij kinderen af (maar verbieden het 

niet), op basis van een voorzorgsprincipe, waarbij zij aangeven dat kwalitatief onderzoek 

noodzakelijk is.  

- Richter et al.6 is, net als de vorige, een Duitse publicatie, die concludeert dat ze geen 

veganistisch voedingspatroon bij kinderen, zwangere vrouwen en adolescenten aanbeveelt. Zij 

benadrukt dat patiënten adequate counseling en vitamine B12-suppletie moeten krijgen. Meer 

specifiek met betrekking tot zwangerschap vermeldt zij een systematische review die het volgende 

concludeert: "The studies were heterogenous, with respect to both their methodology and their 

results. Some of the studies were rated as being of poor quality. Bearing in mind these limitations, 

the authors concluded that a freely chosen vegetarian or vegan diet without financial 
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restrictions is safe during pregnancy, if nutrient supply is observed and nutrient deficits are 

compensated for.” 

 

- De review van Winckel et al.7 over plantaardige voeding bij kinderen concludeert dat 

vitamine B12-supplementen moeten worden verstrekt in geval van een veganistisch 

voedingspatroon, met daarnaast bijzondere aandacht voor de inname van calcium, zink en 

eiwitten.  

 

We waren vooral geïnteresseerd in de bronnen die de volgende zin in het rapport 

ondersteunen: "Exclusief plantaardig voedsel induceert systematisch onevenwichten (9-12) die op 

verschillende manieren door de patiënten wordt verdragen". De bronnen 9 tot en met 11 blijken 

case-reports te zijn.  

(9) hypothyreoïdie bij een kind van een veganistische moeder.8 

(10) een kind met een raw food voedingspatroon (rauw voedsel), dat hier niet wordt 

besproken, met darmobstructie.9 

(11) een veganistisch kind met een snel voorbijgaande omkeerbare verlamming. In deze 

publicatie staat dat een goed beheerd 100% plantaardig voedingspatroon geen problemen stelt en 

dat, indien dit zo was geweest in deze casus, het kind waarschijnlijk geen problemen zou hebben 

vertoond.10 

(12 Deze bron werpt de kwestie van het arseengehalte in rijst op. Deze publicatie is 

offtopic.11 

Deze bronnen, “offtopic” case-reports, tonen op geen enkele wijze het systematische 

karakter aan van het onevenwicht dat een veganistisch voedingspatroon zou veroorzaken. Zij 

kunnen in geen geval worden gebruikt als oorzakelijk verband in een rigoureuze "Evidence-based 

Medicine" (EBM)-analyse en kunnen de bewering van het ARMB-rapport niet ondersteunen.  

Wij vestigen tevens de aandacht op de volgende zin: "Zo hebben vele publicaties 

aangetoond dat het volgen van een veganistisch voedingspatroon tijdens de zwangerschap en 

borstvoeding tot groeivertraging, megaloblastische anemie en psychomotorische 

ontwikkelingsachterstand bij de pasgeborene kan leiden, maar ook tot een relatief tekort aan ijzer, 

zink, calcium, vitamine D of omega-3-vetzuren.”  Deze bewering is niet gedocumenteerd.  

Na analyse kan geen van de door de ARMB in dit eerste advies genoemde bronnen tot de 

conclusie leiden dat plantaardige voeding bij zwangere of borstvoedende vrouwen en bij kinderen 

verboden moet worden.  

 

2.2. Tweede rapport (3 juni 2019) 

 

In dit tweede advies vinden we een uitgebreider literatuuroverzicht. Wij betreuren dat alle 

verwijzingen naar mogelijke negatieve gevolgen als bewezen worden voorgesteld, terwijl een 

zorgvuldige lezing van de bronnen van de ARMB ons niet in staat stelt om zo formeel te zijn, 

integendeel. De bronnen zijn hieronder gegroepeerd per type, waarbij de aanbevelingen het meest 

relevant zijn en de case-reports het minst relevant. 

  

2.2.1. Aanbevelingen 

 

 Geen enkele auteur verwerpt veganistische voeding bij zwangere of borstvoedende 

vrouwen en bij jonge kinderen. De Duitse aanbevelingen zijn het meest voorzichtig en stellen dat 

deze voedingswijze onder toezicht van een professional moet gebeuren. Alle aanbevelingen 

leggen de nadruk op duidelijke informatie en advies aan patiënten en ouders. Bovendien geeft de 
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ARMB een verkeerde interpretatie aan de aanbevelingen van de Britse National Health Service 

(NHS). 

 

• Er zijn hier 3 Duitse aanbevelingen, waarvan er 2 al in het eerste advies zijn vermeld, die 

veganistische voeding bij zwangere vrouwen, kinderen en jongeren niet aanbevelen. 

Richter et al.6 concluderen: "The DGE does not recommend a vegan diet for pregnant 

women, lactating women, infants, children or adolescents. Persons who nevertheless wish 

to follow a vegan diet should permanently take a vitamin B12 supplement, pay attention to 

an adequate intake of nutrients, especially critical nutrients, and possibly use fortified foods 

or dietary supplements”. We willen erop wijzen dat in dit advies wordt verklaard dat er niet 

veel onderzoeken zijn in de groepen waarin we geïnteresseerd zijn, maar dat een 

systematische review bij veganistische zwangere vrouwen tot deze conclusie leidt: 

“Nutrient supply in a vegan diet in pregnancy was investigated in a systematic review. The 

studies were heterogenous, with respect to both their methodology and their results. Some 

of the studies were rated as being of poor quality. Bearing in mind these limitations, the 

authors concluded that a freely chosen vegetarian or vegan diet without financial 

restrictions is safe during pregnancy, if nutrient supply is observed and nutrient 

deficits are compensated for.” 5,6 The Healthy Start-Young Family Network concludeert: 

“Vegetarian diets with nutritional supplements can provide adequate nutrition, but 

counselling is recommended. In contrast, a vegan diet is inadequate and requires 

additional micronutrient supplementation.” 12 Deze laatste zin is enigszins tegenstrijdig. 

Dat een vrouw tijdens de zwangerschap een aanvulling nodig heeft, wordt door geen 

enkele aanbeveling tegengesproken, en dit valt volledig binnen de definitie van een "goed 

gepland en goed beheerd" veganistisch voedingspatroon.  

• Een aanbeveling van de European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, 

and Nutrition (ESPGHAN) - Committee on Nutrition - concludeert dat een veganistisch 

voedingspatroon mogelijk is, op voorwaarde dat dit onder medisch toezicht en met de 

gepaste voedingsadviezen gebeurt, met mogelijk ernstige gevolgen als het 

voedingspatroon niet adequaat is. De ARMB neemt een deel van deze aanbeveling in haar 

bijlagen op. We willen ook graag deze zin vermelden: "Vegan diets with appropriate 

supplements can support normal growth and development. Regular medical and 

dietetic supervision should be given and followed to ensure nutritional adequacy of the diet” 
13 

• De Dietary Guidelines for Americans 2015-2020 verwerpen veganistische voeding bij 

kinderen niet. Zij merken op dat koemelk door sojasurrogaten of andere verrijkte 

plantenderivaten moet worden vervangen.14 

• De reeds bovengenoemde AND-aanbeveling.3  Deze aanbeveling werd geanalyseerd in 

een publicatie uit 2018, die niet bekritiseert dat de AND een exclusief plantaardig 

voedingspatroon ondersteunt (en als gezond beschouwt), maar wel dat de AND dit ook als 

bewezen acht. Deze publicatie geeft een literatuuroverzicht, maar kan geen negatieve 

klinische impact van exclusief plantaardige voeding op jonge kinderen aantonen.15  

• De NHS-aanbeveling wordt ook door de ARMB als bron gebruikt om veganistische voeding 

af te raden. De ARMB stelt dat dit voedingspatroon niet geschikt is voor kinderen onder de 

2 jaar. Het is echter de Eatwell Guide (een richtlijn voor de algemene bevolking) die niet 

geschikt is voor deze leeftijdsgroep, zoals deze zin duidelijk stelt: " The Eatwell Guide 

applies to vegetarians, vegans, people of all ethnic origins and those who are a healthy 

weight for their height, as well as those who are overweight. The only group it's not suitable 
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for is children under the age of 2, as they have different needs.” 16 De ARMB gaat verder en 

zegt dat de NHS een leeftijdsgrens voor dit type voedingspatroon geeft. Maar de gebruikte 

referentie drukt het eerder zo uit: " At what age is it safe to become a vegetarian or vegan? 

As long as they get all the nutrients they need, children can be brought up healthily 

on a vegetarian or vegan diet." 17 In een derde link die de ARMB ter ondersteuning van 

haar standpunt opgeeft, vinden we in de paragraaf "zwangerschap-borstvoeding en 

voedseldiversificatie" deze tips, die we hier weergeven: 

 "Vegetarian and vegan mums-to-be 

 Eating healthily during pregnancy is important for your own health and the health of 

your developing baby. It's important to eat a varied and balanced diet during pregnancy to 

provide enough nutrients for you and the development and growth of your baby. Vegetarian 

and vegan mums-to-be need to make sure they get enough iron and vitamin B12, which 

are mainly found in meat and fish, and vitamin D.  

 Breastfeeding on a vegan diet 

 If you have been taking vitamin B12 and vitamin D supplements as part of your 

vegan diet, continue taking them while you're breastfeeding. You should be able to get all 

the other vitamins and minerals you need by eating a varied and balanced diet. From birth, 

breastfed babies should be given a daily supplement containing 8.5 to 10 micrograms 

(mcg) of vitamin D. If you're feeding your baby with more than 500ml (about a pint) of infant 

formula a day, they don't need a vitamin D supplement because infant formula is fortified 

with vitamin D. Daily vitamin A, C and D supplements are recommended for infants from 

the age of 6 months until 5 years of age (unless they're having more than 500ml of infant 

formula a day). 

 Vegetarian and vegan babies and children 

Advice on introducing your baby to solid foods from around 6 months is the same 

for vegetarian and vegan babies as it is for non-vegetarian babies. Babies and young 

children on a vegetarian or vegan diet can get the energy and most of the nutrients 

they need to grow and develop from a well-planned varied and balanced diet. But 

they might need specific supplements (such as vitamin B12) in addition to the usual 

vitamin supplements recommended for all babies.” 18 

 

  

2.2.2. Studies en systematische reviews over klinische eindpunten (harde eindpunten) 

 

 Wij vinden het belangrijk om een onderscheid te maken tussen studies gericht op klinische 

eindpunten en studies die uitsluitend biologische eindpunten bestuderen. In EBM zijn het namelijk 

de gevolgen voor de gezondheid van de mens die ons interesseren, en niet de laboratorium- of 

beeldvormingsnormen. Met andere woorden, een tekort is niet van belang als het geen invloed 

heeft op de gezondheid van de patiënt. Denk bijvoorbeeld aan vitamine D, waaraan de 

meerderheid van de Belgische bevolking een tekort heeft, maar waarvan de klinische impact 

minder duidelijk is. Daarom vermelden we hier de 9 referenties die systematische reviews of 

studies op basis van harde eindpunten zijn. Ook hier concludeert geen van deze publicaties dat 

een plantaardig voedingspatroon negatieve gevolgen heeft, in tegenstelling tot wat de ARMB 

onder meer in de volgende zin stelt: "Recente reviews in 2018 (11) en 2019 (5) komen tot dezelfde 

conclusies. Veganistische voedingspatronen stellen mensen bloot aan de gevolgen van 

voedingstekorten.” 

 

 Met betrekking tot vegetarische en veganistische voeding tijdens de zwangerschap en bij 

zuigelingen komen de verschillende systematische reviews vermeld door de ARMB tot een 
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vergelijkbare conclusie: ondanks de hypothesen over tekorten aan voedingsstoffen met mogelijke 

klinische gevolgen, toont het beschikbare bewijsmateriaal aan dat vegetarische en veganistische 

voeding veilig is tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. Sommige voegen eraan toe dat 

vitamine B12-suppletie noodzakelijk is.  

 

• De conclusies van Piccoli et al.19 : “None of the studies reported an increase in severe 

adverse outcomes or in major malformations, except one report of increased 

hypospadias in infants of vegetarian mothers. Five studies reported vegetarian mothers 

had lower birthweight babies, yet two studies reported higher birthweights. The duration of 

pregnancy was available in six studies and was similar between vegan-vegetarians and 

omnivores. The evidence on vegan-vegetarian diets in pregnancy is heterogeneous and 

scant. The lack of randomised studies prevents us from distinguishing the effects of diet 

from confounding factors. Within these limits, vegan-vegetarian diets may be considered 

safe in pregnancy, provided that attention is paid to vitamin and trace element 

requirements.”  

• Sebastiani et al 20 concluderen: "Vegetarian and vegan diets have increased worldwide in 

the last decades, according to the knowledge that they might prevent coronary heart 

disease, cancer, and type 2 diabetes. Although plant-based diets are at risk of 

nutritional deficiencies such as proteins, iron, vitamin D, calcium, iodine, omega-3, and 

vitamin B12, the available evidence shows that well planned vegetarian and vegan 

diets may be considered safe during pregnancy and lactation, but they require a 

strong awareness for a balanced intake of key nutrients.” 

• Pawlak et al.21 concluderen: "It should be thus concluded that vegan diets are 

appropriate for pregnant and lactating women only if these women habitually use 

reliable B12 sources, preferably oral supplements.“  

• En Pistollato et al.22: "Overall, plant-based diets seem to confer protection to both 

mothers and newborns by reducing the risk of several pregnancy-related issues 

conferring protection against genotoxicant exposure, and decreasing the risk of 

developing pediatric diseases… It has been reported that well-balanced vegan and 

vegetarian diets can be considered safe and beneficial during pregnancy. Vegan 

pregnant women have a lower-than-average rate of cesarean delivery, less 

postpartum depression, and lower neonatal and maternal mortality, with no 

complications or negative outcomes that are higher than average.” 

• 3 publicaties onderzoeken het risico verbonden aan vitamine B12-tekort bij zuigelingen in 

het algemeen. De hier bestudeerde populaties zijn niet specifiek vegetarisch of 

veganistisch, en de conclusies zijn niet eenduidig: de ene publicatie concludeert dat een 

lage vitamine B12-spiegel in verband werd gebracht met negatieve gevolgen voor de 

foetussen op motorisch, cognitief en groeivlak en dat studies uitwijzen dat vitamine B12-

suppletie deze parameters kan verbeteren. De andere publicatie oordeelt dat het beperkte 

aantal studies over de klinische impact van tekort aan vitamine B12 en foliumzuur bij 

kinderen geen uitsluitsel geeft. 23,24 Een derde publicatie onderzoekt het verband tussen de 

inname en de spiegel van vitamine B12 bij moeders en hun kinderen en de cognitieve 

impact op deze kinderen. Verrassend genoeg zijn de resultaten tegenstrijdig: naargelang 

van de studies zijn lage spiegels gecorreleerd met cognitieve scores die hoger of lager 

liggen dan verwacht. Wij vestigen de aandacht op een mogelijk verband met autisme, 

vermeld in het ARMB-rapport. In deze case-control studie, uitgevoerd bij Omaanse 

kinderen, tonen de auteurs aan dat een lagere spiegel van vitamine B12 en foliumzuur 
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werd vastgesteld bij kinderen met autisme. Het is niet duidelijk of deze kinderen 

veganistisch zijn, en daar bestaat redelijke twijfel over. Bovendien maakt de studie geen 

onderscheid tussen vitamine B12 en folaten. Daarom weten we niet of het waargenomen 

effect te wijten is aan foliumzuur, aan vitamine B12 of aan beide. Andere publicaties 

hebben aangetoond dat vegetariërs en veganisten over het algemeen een hoger 

foliumzuurgehalte hebben dan de rest van de bevolking. Het lijkt ons dus niet 

oordeelkundig om deze gegevens te gebruiken om een verband te leggen tussen 

veganistisch dieet, vitamine B12 en autisme. Bovendien staat het eetpatroon van de 

Omaanse bevolking zeer waarschijnlijk niet dichter bij het onze dan dat van de 

Amerikanen. De ARMB gebruikt dit argument overigens om haar afwijzing van het advies 

van de AND te rechtvaardigen.25 

• Er worden andere publicaties vermeld, niet specifiek met betrekking tot kinderen, om een 

waarschuwing voor het risico op hypothyreoïdie en botproblemen te rechtvaardigen. De 

eerste publicatie is afkomstig uit de AHS-2-studie bij adventisten en vindt geen verband 

tussen veganistische voeding en schildklierproblemen. De resultaten tonen zelfs een trend 

in de richting van een beschermend effect aan. Ovo-lacto-vegetarische voedingspatronen, 

daarentegen, worden in verband gebracht met een groter risico op hypothyreoïdie.26 Een 

tweede publicatie beoordeelt het risico op verlies van botmineraaldichtheid en het risico op 

fracturen bij vegetariërs en veganisten. "Some research suggests that vegetarian diets, 

especially vegan diets, are associated with lower bone mineral density (BMD), but 

this does not appear to be clinically significant. Vegan diets are not associated with 

an increased fracture risk if calcium intake is adequate.” 27 
 

2.2.3. Studies en systematische reviews over biologische parameters (intermediaire 

eindpunten) 

 

• We vinden hier voornamelijk studies over vitamine B12. Sommige conclusies hebben 

betrekking op een volwassen populatie, en in sommige gevallen een populatie van oudere 

deelnemers, die al risico lopen op vitamine B12-tekort. Deze bronnen vallen daarom 

enigszins buiten het bestek van dit advies. De studies bevestigen dat vegetariërs en 

veganisten een hoger risico lopen op lage vitamine B12- of cobalaminegehaltes. De cijfers 

zijn echter zeer breed en variëren in de publicaties van 0 tot 90% vitamine B12-tekort bij 

veganisten. 0%-tekort vinden we logisch terug bij mensen die een vitamine B12-

supplement innemen.28-33 Een EPIC-Oxford-analyse toont aan dat 52% van de mannelijke 

veganisten vitamine B12-tekort vertoont en dat slechts 19% onder hen vitamine B12-

supplementen gebruikt.34 Deze publicaties lichten niet toe of er klinische gevolgen zijn voor 

mensen met de laagste gehaltes. Dit ondersteunt in ieder geval wat de internationale 

aanbevelingen stellen: vitamine B12-suppletie is essentieel voor wie vegetarisch eet. De 

ARMB oordeelt dat de inname van voedingsstoffen in de Verenigde Staten hoger is omdat 

het voedsel er frequenter wordt aangevuld met supplementen. De auteurs van de EPIC-

Oxford studie (UK) wijzen er echter op dat de inname op dit moment hoger zou moeten zijn 

dan wat er in hun studie werd gevonden, omdat het voedsel nu verrijkt is.32  

• Een onderzoek naar het vitamine D-gehalte bij veganisten toont geen significante 

verschillen met omnivoren aan en in ieder geval waarden die ver boven de ondergrens 

liggen: 77nmol/l bij omnivoren en 55,8nmol/l bij veganisten.35  

• Andere publicaties zijn minder interessant: over ferriprieve anemie bij Jordaanse 

vrouwen36, choline in specifieke situaties van kunstmatige voeding en studies naar 

voedingsdepletie/repletie bij gezonde vrijwilligers37. Een studie over de antioxidatieve 
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werking volgens de voedingswijze stelt vast dat veganisten die geen supplementen nemen 

een lagere spiermassa hebben.38 

 

 2.2.4. Case-reports 

 

 Zoals hierboven vermeld, kunnen deze case-reports uiteraard geen oorzakelijk verband 

aantonen. We zullen hieronder zien dat sommige ervan ook hier absoluut offtopic zijn.  

4 case-reports worden als referentie gebruikt.  

• Een geval van hypothyreoïdie dat reeds in het eerste advies werd vermeld en 

becommentarieerd.8  

• Een case-report beschrijft vitamine B12-tekort bij kinderen die borstvoeding krijgen van een 

veganistische moeder. Zij vertoonden motorische stoornissen die omkeerbaar waren bij 

suppletie.39 

• Een veganistische volwassene met vitamine D-tekort, met secundaire 

hyperparathyreoïdie.40 

• Een 5-jarig veganistisch meisje met braken en hallucinaties. Haar symptomen verbeterden 

snel na rehydratie. Wij citeren het klinisch onderzoek: "Physical examination reveals a 

nontoxic, interactive, well-developed, well-nourished girl with signs of mild 

dehydration.” Deze case-report is irrelevant. Dat dit meisje een veganist is, heeft duidelijk 

niets te maken met haar hydratietoestand.41 

 

 Bij het lezen van al deze bronnen kunnen we enkel betreuren dat de ARMB opnieuw geen 

rigoureuze wetenschappelijke aanpak heeft gehanteerd die in de eerste plaats gebaseerd is op 

aanbevelingen en systematische reviews steunend op klinische eindpunten. Er worden 

ziektebeelden vermeld, terwijl er in de studies geen oorzakelijk verband werd gevonden, en alle 

aanbevelingen en systematische reviews komen tot deze conclusie: een goed beheerd 

vegetarisch voedingspatroon is veilig tijdens de zwangerschap, de borstvoeding en de vroege 

kinderjaren. Sommige voegen er zelfs aan toe dat deze voedingswijze een positief effect kan 

hebben op de zwangerschap en de pasgeborenen. Alle dringen ook aan op correcte informatie 

voor de ouders en op vitamine B12-suppletie.  

  

 (3) Gezondheidsvoordelen van vegetarisme 

 

 De gezondheidsvoordelen van een vegetarisch (inclusief veganistisch) voedingspatroon 

zijn goed gedocumenteerd bij volwassenen. Heel wat literatuurgegevens wijzen op een significant 

beschermend verband tussen een vegetarische (inclusief veganistische) voeding en de incidentie 

en/of mortaliteit door hart- en vaatziekten (CVD's), maar ook de incidentie van kanker. Dit laatste 

verband was meer uitgesproken voor het veganistische voedingspatroon.42 Vegetarische (inclusief 

veganistische) voeding gaat in alle onderzochte landen (in vergelijking met omnivore voeding) 

samen met een gunstig cardiometabool profiel: verlaging van de body mass index (BMI), beter 

bloeddruk- en lipidenprofiel en betere insulinebalans.43,44 Daarnaast is aangetoond dat het 

veganistische voedingspatroon niet alleen hart- en vaatziekten bij volwassenen kan voorkomen, 

maar ook verminderen.45,46 Bij kinderen met obesitas en hypercholesterolemie leidde de toepassing 

van een exclusief plantaardig voedingspatroon tot een significante verlaging van de BMI, van het 

totale cholesterolgehalte, van ontstekingen en van de insulineresistentie na 4 weken.47 
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 Een meta-analyse van prospectieve cohortstudies toont een dosis-responseffect aan van 

de consumptie van rood vlees en bewerkt vlees, zonder ondergrens (wat suggereert dat de 

optimale inname zeer laag zou zijn), op het risico op mortaliteit door hart- en vaatziekten en 

kanker.48 Een hogere inname van plantaardige eiwitten ging gepaard met een verminderd risico. 

Uit gegevens blijkt dat, binnen een voedingspatroon dat voldoet aan de huidige aanbevelingen 

voor een gezonde voeding, de vervanging van een kleine hoeveelheid (3% van de inname) 

dierlijke eiwitten (waaronder niet-bewerkt rood vlees, zuivelproducten, gevogelte of eieren) door 

plantaardige eiwitten gepaard ging met een significante vermindering van de totale mortaliteit (6-

19%) en van de mortaliteit door hart- en vaatziekten.49 In dezelfde context leidde de consumptie 

van rood vlees slechts tot een geringe toename van het cardiovasculaire risico. Maar als de 

consumptie van rood vlees vergeleken wordt met het eten van kip en vis, of meer specifiek noten 

en peulvruchten, is het risico verhoogd.50 Vleesconsumptie wordt in verband gebracht met een 

algemeen voedingspatroon van lagere  nutritionele kwaliteit, na correctie voor leeftijd, energie-

inname, lichaamsbeweging, rookgedrag en opleidingsniveau.49   

 

(4) Nutritionele adequaatheid van het vegetarische (en ook veganistische) 

voedingspatroon 

 Een hogere inname van plantaardige voedingsmiddelen wordt los van elkaar in verband 

gebracht met een grotere diversiteit in het voedingspatroon en betere nutritionele adequaatheid.31, 

51 Wanneer gevalideerde voedingsindices (bv. HEI-2010 of MDS) worden gebruikt om de 

algemene voedingskwaliteit van een voedingspatroon te beoordelen, wordt het veganistische 

voedingspatroon als het gezondste (en meest consequente) beschouwd, gevolgd door het 

vegetarische, semi-vegetarische en ten slotte omnivore voedingspatroon.52 Uit onderzoek blijkt dat 

elk type voedingspatroon (omnivoor, vegetarisch, veganistisch) gepaard gaat met aanzienlijke 

verschillen in de inname en tekorten aan specifieke micronutriënten. Bij het omnivore 

voedingspatroon wordt bij 58% van de deelnemers aan het onderzoek foliumzuurtekort 

vastgesteld, terwijl het veganistische voedingspatroon bij 47% van de deelnemers zinktekort aan 

het licht brengt. De bestudeerde voedingspatronen voldeden echter aan de huidige aanbevelingen 

voor de inname van vitaminen en mineralen, wanneer verrijkte voedingsmiddelen of supplementen 

beschikbaar waren.53  

  

 (5) Internationale aanbevelingen  

 

 Verschillende toonaangevende wetenschappelijke verenigingen in dit domein hebben 

internationale aanbevelingen uitgevaardigd met betrekking tot vegetarische en veganistische 

voedingspatronen. Wanneer deze voedingspatronen goed gepland zijn54, 55, voldoen ze volgens 

deze bronnen volledig aan de huidige aanbevelingen voor alle essentiële voedingsstoffen (met 

uitzondering van vitamine B12, die moet worden aangevuld in geval van plantaardige voeding). 

Deze voedingspatronen worden als gezond en geschikt beschouwd voor personen in alle 

levensfasen, met inbegrip van zwangerschap, borstvoeding, sporters en ouderen. Ze zorgen voor 

een evenwichtige groei in de vroege kinderjaren, de kinderjaren en de adolescentie.3, 56-58  Planten 

bevatten alle essentiële aminozuren in verschillende hoeveelheden, en volgens een grootschalige 

studie bij meer dan 70.000 personen zouden veganisten tweemaal de aanbevolen hoeveelheid 

eiwitten uit hun voeding halen, en een gemiddelde inname boven de aanbevelingen vertonen voor 

vitamine B12, vitamine D, omega-3-vetzuren, ijzer en zink.31 
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 Hieronder vindt u uittreksels uit verschillende voedingsadviezen met betrekking tot 

plantaardige voeding bij kinderen, uitgaande van officiële overheidsinstanties of van officiële 

verenigingen van voedingsdeskundigen en diëtisten.  

 

 Voor kinderen komt de meest prominente vereniging van diëtisten en 

voedingsdeskundigen, de Amerikaanse AND (Academy of Nutrition and Dietetics, 67.000 

leden), tot een geruststellende conclusie, die overigens in de bronnen van het ARMB-

rapport is opgenomen. We herhalen hier kort deze hierboven geciteerde conclusie: "Een 

goed beheerd vegetarisch (inclusief veganistisch) voedingspatroon is geschikt in alle 

levensfasen, meer bepaald bij zwangere vrouwen, borstvoedende vrouwen, baby's, 

kinderen, adolescenten en sporters." 3 

 British Nutrition Foundation: “Studies of UK vegetarian and vegan children have revealed 

that their growth and development are within the normal range.” 59  

 British National Health Service (NHS): deze aanbeveling is hierboven al grotendeels 

opgenomen. Ze beschouwt plantaardige voeding als veilig tijdens de zwangerschap, 

borstvoeding en vroege kinderjaren. Ze geeft praktisch advies aan ouders.17,18 

 Dietitians van Canada: “A healthy vegan diet can meet all your nutrient needs at any stage 

of life including when you are pregnant, breastfeeding or for older adults.” 60 

 National Health and Medical Research Council (Australië): “Appropriately planned 

vegetarian diets, including total vegetarian or vegan diets, are healthy and nutritionally 

adequate. Well-planned vegetarian diets are appropriate for individuals during all stages of 

the lifecycle.” 61 

 Heart and Stroke Foundation (Canada): “Vegetarian diets can provide all the nutrients you 

need at any age, as well as some additional health benefits.” 62  

 Mayo Clinic (VS): “However, with a little planning a vegetarian diet can meet the needs of 

people of all ages, including children, teenagers, and pregnant or breast-feeding women. 

The key is to be aware of your nutritional needs so that you plan a diet that meets them.” 63  

 Ministry of Health Israel: “Wisely chosen nutrition is fundamental for a balanced, healthy 

life. If you are vegetarian or vegan, it is important to update the clinical staff regarding 

eating habits, and the variety and types of foods eaten in the family. A vegetarian diet, 

wisely consumed, can provide all dietary requirements, from infancy until old age. Infants 

receiving a vegetarian diet grow well when their diet includes all the dietary components in 

adequate amounts and they are nourished in accordance with the dietary guidelines for all 

infants of their age.” 64  

 Algemene Gezondheidsdirectie van Portugal: “On the other hand, today we know that, if 

well-planned, an exclusively vegetarian diet can fill all nutritional needs of a human being 

and can be adapted to all phases of the cycle of life, including pregnancy, lactation, infancy, 

adolescence, elderly or even to the situation of athletes.” 65  

 De  Canada’s Food Guide heeft onlangs zuivelproducten uit de lijst van essentiële 

voedingsmiddelen verwijderd. Zij beveelt de inname aan van plantaardige eiwitten, omdat 

verrijkte plantaardige dranken een uitstekend alternatief zijn voor traditionele 

zuivelproducten.66 

   

 Mogelijke tekorten door een slecht beheerd vegetarisch (inclusief veganistisch) dieet  

kunnen gemakkelijk door een gevarieerde, evenwichtige en goed geplande voeding worden 

verholpen.55 Een plantaardig voedingspatroon volgen dat geen van de volgende belangrijkste 

voedselgroepen actief uitsluit - groenten, fruit, peulvruchten, granen en oliehoudende zaden - zorgt 

voor een volledig adequaat voedingsevenwicht. Voorbeelden van bronnen voor sommige 

voedingsstoffen zijn: peulvruchten en mineraalwater voor de inname van calcium, ijzer en zink; 
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soja voor de inname van zink en eiwitten; noten, zaden (chia, lijnzaad, enz.) en daarvan afgeleide 

oliën voor de inname van essentiële omega-3-vetzuren; amandelen en peulvruchten voor ijzer; 

donkergroene bladgroenten en verrijkte dranken voor biologisch assimileerbaar calcium; 

blootstelling aan de zon, verrijkte dranken of supplementen (overigens vanaf jonge leeftijd 

aanbevolen voor personen die een omnivoor dieet volgen) voor vitamine D.57 We merken op dat 

jodiumtekort geen specifiek vegetarismeprobleem is (integendeel, gezien de meer frequente 

consumptie van zeewier). Om de lichte tekorten van de Belgische bevolking in het algemeen te 

compenseren, werd het gebruik van jodiumhoudend zout immers in de jaren tachtig en negentig 

van de vorige eeuw gestimuleerd. De bereidingswijzen (weken, fermenteren, ontkiemen) en koken 

(stoom) van de planten zorgen voor een betere opname van de verschillende voedingsstoffen. 

Eiwittekort is in ons land geen probleem als we voldoende calorieën uit verschillende plantaardige 

bronnen consumeren. 

 

 (6) Zwangerschap, borstvoeding en vroege kinderjaren 

  

 Recente studies van goede kwaliteit bevestigen dat goed geplande vegetarische (inclusief 

veganistische) voedingspatronen geen schadelijke gevolgen hebben voor vrouwen tijdens de 

zwangerschap en voor hun nakomelingen. Ze gaan zelfs gepaard met minder gewichtstoename 

voor de moeder tijdens de zwangerschap, een verminderd risico op pre-eclampsie en 

vroeggeboorte.20 Sinds 1997 zijn verschillende richtlijnen voor vegetarische voeding opgesteld. 

Enkele meer recente documenten stellen aanpassingen voor om aan alle voedingsbehoeften te 

voldoen in de specifieke gevallen van zwangerschap, borstvoeding en (vroege) kinderjaren.54, 63, 67  

Deze richtlijnen hebben als doel gezondheidsprofessionals en patiënten te helpen om hun 

vegetarische (inclusief veganistische) voeding gemakkelijk te plannen, zodat ze evenwichtig en 

optimaal is.  

  

 Daarnaast komt een systematisch literatuuroverzicht over goed beheerde vegetarische 

voedingspatronen bij kinderen in de geïndustrialiseerde landen tot een geruststellende conclusie: 

de groei in lengte en gewicht ligt over het algemeen binnen de normale grenzen (ondergrens van 

normaal voor veganistische kinderen), de inname van foliumzuur, vitamine C en vezels is relatief 

hoog in vergelijking met de waarden in referentiegroepen.4 Net als bij de volwassen bevolking 

hebben kinderen die vegetarisch (inclusief veganistisch) eten een nutritioneel gevarieerder en 

rijker dieet dan omnivore kinderen uit de controlegroep. Ze consumeren minder verzadigde vetten 

en cholesterol, meer groenten en fruit, en zijn minder zwaarlijvig en obees dan kinderen met een 

niet-vegetarisch voedingspatroon.3  Er werden geen aanbevelingen gevonden voor een 

regelmatige follow-up met bloedafname bij kinderen die vegetarisch of veganistisch eten, met een 

normale groei in lengte en gewicht. 

 

 Voor zover wij weten, is er tot op heden geen enkele studie met een voldoende niveau van 

bewijskracht gepubliceerd die ons ertoe aanzet om vegetarische (inclusief veganistische) 

voedingspatronen met de vinger te wijzen betreffende een verhoogde algemene morbiditeit en 

mortaliteit bij kinderen in ons land. Speciale aandacht is evenwel vereist bij zuigelingen tijdens de 

eerste 6 levensmaanden, wanneer zij geen borstvoeding krijgen, bij gebrek aan recente studies. 57 

Er zijn alternatieve plantaardige bereidingen voor zuigelingen op de markt op basis van soja die 

instaan voor een evenwichtige groei 54, 55, 57, 57, 57, 57, 63, 64 (hoewel ze op de Frans-Belgische markt 

nog nauwelijks te vinden zijn). Plantaardige bereidingen op basis van rijsthydrolysaten zijn ook 

beschikbaar en 100% plantaardig, maar ze zijn momenteel alleen geïndiceerd bij allergie voor 

koemelkeiwitten (ze worden goed verdragen en staan in voor een evenwichtige groei).68 
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Aanvullende gegevens zijn wenselijk om te waarborgen dat dergelijke voeding geschikt is voor 

baby's die geen borstvoeding krijgen, gezond zijn en geen allergie voor koemelkeiwitten hebben, 

vanaf de geboorte tot de leeftijd van 6 maanden. Wij willen ook nog het bestaan van 

moedermelkbanken vermelden als alternatief wanneer de moeder om medische redenen niet 

langer in staat is om haar kind borstvoeding te geven. Deze oplossing is onvoldoende bekend en 

wordt jammer genoeg nog te weinig voorgesteld. 

 

In de literatuur wordt melding gemaakt van geïsoleerde gevallen van complicaties die al dan niet 

deels verband houden met vegetarische voedingspatronen: darmocclusie door fytobezoar 

(vegetarisme is tot dusver geen aangetoonde bevorderende factor 69), foetale hypothyreoïdie door 

jodiumtekort bij de moeder, verlamming bij de peuter. Deze gevallen berusten op toeval en/of 

desinformatie. In deze context is het absoluut noodzakelijk dat de medische gemeenschap 

vorming volgt over plantaardige voeding, om de bevolking die raad vraagt zo goed mogelijk te 

kunnen adviseren en ondersteunen en om een herhaling van geïsoleerde en jammerlijke gevallen 

te voorkomen.70 

 

 (7) Voeding centraal in de epidemie van hart- en vaatziekten 

 

 Op een heel ander niveau vormt de wereldwijde epidemie van obesitas bij kinderen het 

belangrijkste volksgezondheidsprobleem van de 21e eeuw. In 2016 werd het aantal kinderen 

onder de 5 jaar met overgewicht of obesitas op meer dan 41 miljoen geschat.71  De verontrustende 

toename van de prevalentie van obesitas bij kinderen gaat gepaard met het ontstaan van 

comorbiditeiten die vroeger enkel bij volwassenen voorkwamen, zoals diabetes type 2, 

hypertensie, leversteatofibrose, slaapapneusyndroom en hypercholesterolemie.72 

 

 In de afgelopen decennia zijn chronische niet-overdraagbare ziekten (NCD's, 

noncommunicable diseases), gerelateerd aan de westerse levenswijze, wereldwijd uitgegroeid tot 

de belangrijkste oorzaak van sterfte en morbiditeit. In 2016 stond 70% van de voortijdige 

overlijdens in verband met NCD's.73 Sinds 2000 blijven hart- en vaatziekten wereldwijd de 

belangrijkste doodsoorzaak.74  Deskundigen voorspellen dat hart- en vaatziekten in landen met 

een laag inkomen tegen 2030 meer sterfgevallen zullen veroorzaken dan infectieziekten, 

maternele en perinatale aandoeningen, en ondervoeding samen.75 Dit is te wijten aan de 

industrialisatie en verstedelijking, die een sedentaire levensstijl en een evolutie naar meer 

industriële voeding bevorderen.76 

 

 Aderverkalking is het ziekteproces dat tot hart- en vaatziekten leidt. Dit proces ontwikkelt 

zich onder invloed van blootstelling aan cardiovasculaire risicofactoren (CVRF's), die vanaf de 

vroege kinderjaren 77 of zelfs in de baarmoeder78 al aanwezig kunnen zijn. Zo wordt bij kinderen en 

adolescenten die aan de westerse levensstijl zijn blootgesteld en die aan een niet-cardiale oorzaak 

zijn overleden, al een verdikking van de arteriële intima vastgesteld (die toeneemt met de leeftijd), 

de eerste stap naar de vorming van een atheroomplaque.79  Een sedentaire levensstijl en 

malnutritie hebben een directe en doorslaggevende invloed op cardiometabole risicofactoren, 

namelijk overgewicht en obesitas, bloeddruk, glycemisch profiel en lipidenprofiel.80 Bij de eerste 

symptomen van hart- en vaatziekten is de patiënt eigenlijk al lang ziek (en asymptomatisch) en is 

het sterfterisico door een nieuw event binnen de 10 jaar zeer hoog..81 Epidemiologische gegevens 

suggereren dat bijna 80% van hart- en vaatziekten voorkomen kan worden door een leven lang 

een gezond cardiometabool profiel te behouden.82 Zwangere vrouwen en kinderen (jongere 

kinderen en adolescenten) zouden op dit vlak een prioritaire doelgroep moeten vormen en 
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begeleid worden om gezonde voedingsgewoonten aan te nemen, gekoppeld aan het beste 

cardiometabool profiel. 

  

 Veel factoren dragen bij tot een ongezond voedingspatroon bij de bevolking, zoals een 

gebrek aan kennis, een gebrek aan beschikbaarheid, hoge kostprijs van bepaalde producten, 

tijdsgebrek, sociale en culturele normen, reclame voor ongezond voedsel.83 Jammer genoeg 

komen we tot de opvallende en onweerlegbare vaststelling dat de politieke overheid en de 

internationale medische gemeenschap de implementatie van ongezonde voedingspatronen bij de 

bevolking in de hand werkt.83  

 

 (8) Conclusies 

 

 Het is hoog tijd om een ander en meer duurzaam voedingspatroon te gaan promoten 

waarvan de gezondheidsvoordelen uitvoerig werden beschreven. 

Wij willen er aan herinneren dat het huidige omnivore voedingspatroon niet alleen de oorzaak is 

van afwijkingen in het cardiometabole profiel, die gepaard gaan met een hoger risico op hart- en 

vaatziekten en kanker, maar ook van tekorten aan micro- en macronutriënten. Verder heeft het 

omnivore voedingspatroon de laagste voedingskwaliteitsscore, in vergelijking met goed beheerde 

vegetarische voedingspatronen (het veganistische vertoont het hoogste kwaliteitsprofiel).42, 43 

  

 De medische gemeenschap moet de evolutie van de geneeskunde volgen, voor zover deze 

op tastbaar wetenschappelijk bewijs steunt. Wij denken bijgevolg dat de conclusies van het ARMB-

rapport over vegetarische/veganistische voedingspatronen bij zwangere vrouwen, kinderen en 

adolescenten moeten worden herzien in het licht van de bewijzen dat dit document aanbrengt. Als 

gezondheidsprofessionals willen wij de patiënten die dat wensen zo goed mogelijk ondersteunen 

met deskundig advies op basis van recente en nieuwe inzichten in de geneeskunde die gestoeld 

zijn op hoogstaand onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek . We moeten hun autonomie 

respecteren, doch we moeten vanuit onze kennis hen de juiste adviezen en richtlijnen mee geven 

om hun levensstijl en voedingsgewoonten bij te sturen. 

Goed begeleide vegetarische (inclusief veganistische) voedingspatronen kunnen bepaalde ziekten 

helpen voorkomen of zelfs verbeteren. Het is daarom onze taak om hierover vorming te volgen om 

aan de groeiende vraag van de bevolking te voldoen. 

  

 Tot slot willen we het debat aangrijpen om de oprichting van specifieke opleidingen in 

klinische voeding voor gezondheidsprofessionals te overwegen, met name op het gebied van 

vegetarische en veganistische voeding. Internationale (Amerikaanse, Duitse, Franse en Italiaanse) 

verenigingen, die samen duizenden gezondheidswerkers verenigen, bieden hun leden een 

kwalitatief hoogstaande, empirisch onderbouwde opleiding aan aangaande klinische voeding. 

Klinisch en/of fundamenteel onderzoek zou in België kunnen worden aangemoedigd, om meer 

specifiek antwoord te bieden op vragen die momenteel onbeantwoord blijven over het boeiende en 

actuele onderwerp van vegetarische (inclusief veganistische) voedingspatronen. Wij zien hier een  

opportuniteit om gezonde voeding in België meer actief te gaan promoten als een essentieel 

onderdeel van een degelijk preventiebeleid in het licht van de groeiende epidemie van hart- en 

vaatziekten met inherent eraan verbonden een hoge morbiditeit en mortaliteit.  
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