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Vegetarische voeding: gezonde voeding op uw vork?  

Misschien hebt u, net zoals een groeiend aantal consumenten, gekozen voor een dieet dat 
zich grotendeels of volledig beperkt tot producten van plantaardige oorsprong? De redenen 
voor uw keuze kunnen ecologisch of filosofisch van aard zijn en/of worden gedreven door een 
zoektocht naar gunstige gezondheidseffecten. Niettemin houdt deze voedingswijze ook 
bepaalde risico's in (voedingstekorten, overmatige blootstelling aan toxische bestanddelen). 
De HGR heeft daarom aanbevelingen geformuleerd op basis van de laatste 
wetenschappelijke inzichten op dit gebied, zodat gezondheidsdeskundigen en consumenten 
over een instrument beschikken om op een geïnformeerde manier voedingskeuzes te maken 
en te profiteren van de voordelen van vegetarische voeding, zonder de nadelen.  

Niet een, maar meerdere vegetarische diëten  

Vegetarisme vertaalt zich in verschillende voedingspatronen die van elkaar verschillen in de 
mate waarin ze producten van dierlijke oorsprong gedeeltelijk of zelfs volledig bannen. In het 
algemeen kunnen we de volgende patronen onderscheiden, gaande van minder tot meer 
restrictieve vormen: 

• Semi-vegetariër/flexitariër: Consumeert af en toe vlees, gevogelte en vis. 
Consumeert eieren, melk en afgeleide producten.  

• Pesco-vegetariër: Schrapt vlees, gevogelte en afgeleide producten. Consumeert vis, 
schaaldieren, weekdieren, eieren, melk en afgeleide producten. 

• Lacto-vegetariër: Schrapt vlees, gevogelte, vis, schaaldieren, weekdieren, eieren en 
afgeleide producten. Consumeert melk en afgeleide producten. 

• Ovovegetariër: schrapt vlees, gevogelte, vis, schaaldieren, weekdieren, melk en 
afgeleide producten. Consumeert eieren. 

• Lacto-ovovegetariër: Schrapt alle voedingsmiddelen afkomstig van dode dieren: 
vlees, gevogelte, vis, schaaldieren, weekdieren en afgeleide producten, gelatine, 
stremsel. Consumeert eieren, melk en afgeleide producten.  

• Vegan of veganist: Schrapt alle voedingsmiddelen afkomstig uit het dierenrijk (vlees, 
gevogelte, vis, schaaldieren, weekdieren, eieren, melk en afgeleide producten, soms 
honing). 

 
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een 
nieuwe versie van het advies uitgebracht. 
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Twee algemene principes  

Om te zorgen voor een evenwichtig voedingspatroon, dat voorziet in uw voedingsbehoeften, 
moet u twee algemene principes in gedachten houden:  

1. Hoe meer uw dieet bepaalde voedingsmiddelen uitsluit en hoe meer u bepaalde 
voorkeursproducten begunstigt, hoe groter het risico op een voedingstekort, maar 
ook op een verhoogde blootstelling aan de een of andere toxine, met alle 
gezondheidsrisico's van dien.  

2. Naarmate u ouder wordt veranderen uw fysiologische behoeften; uw voedselinname 
moet daaraan worden aangepast. Zwangerschap, borstvoeding, de eerste twee 
levensjaren en de puberteit zijn periodes in het leven waar de energie- en nutritionele 
behoeften significant hoger liggen. 

Welke aanbevelingen voor u van nut zullen zijn, hangt bijgevolg af van de soort beperkingen 
die u toepast (eet u eieren, zuivel, vis, enz.?), uw leeftijd (kind, volwassene, senior) en uw 
fysiologische situatie (groei, zwangerschap, borstvoeding, enz.). 

Het veganistisch dieet: niet voor iedereen  

Het veganistisch dieet is het meest beperkend, het houdt dus een hoger risico in op een tekort 
aan voedingsstoffen. Daarom is het niet aan te raden voor vrouwen tijdens de 
zwangerschap en borstvoedingsperiode. Tijdens deze periodes wordt een groot deel van 
de energie en voedingsstoffen die u opneemt, besteed aan de goede ontwikkeling van uw 
foetus of de optimale groei van uw baby. Dit dieet is ook niet geschikt voor zuigelingen en 
jonge kinderen, omdat elk tekort in dit levensstadium kan leiden tot een fysieke of 
intellectuele achterstand die mogelijk niet meer volledig kan worden gecompenseerd. Indien 
u zich in een van deze complexe en gevoelige situaties bevindt, en u toch voor dit dieet kiest, 
dan is een strikte begeleiding door goed geïnformeerde gezondheidswerkers van essentieel 
belang.  

Een gouden regel: diversifieer om gezond te blijven! 

Om het risico van een tekort, maar ook van een verhoogde blootstelling aan toxische stoffen 
te vermijden, is het van belang de voedselbronnen te diversifiëren.  

Tekorten voorkomen ... 

Het drastisch verminderen of zelfs volledig schrappen van voedingsmiddelen afkomstig uit het 
dierenrijk, betekent dat men aandacht moet hebben voor de inname van: 

- Eiwitten. De biologische kwaliteit van plantaardige eiwitten ligt lager dan die van 
dierlijke eiwitten. Om alle essentiële aminozuren in voldoende hoeveelheden te 
voorzien, moeten de eiwitbronnen worden gediversifieerd door melkproducten, 
eieren, granen, peulvruchten, noten en zaden te combineren, afhankelijk van het 
gekozen type vegetarisch dieet.  

- Omega-3-vetzuren (EPA en DHA). Wanneer geen vis, schaal- en schelpdieren en 
eieren worden geconsumeerd, is het gevolg een lagere inname van EPA en DHA. 
Ovo-vegetariërs kunnen dit gedeeltelijk verhelpen door met omega-3 verrijkte eieren 
te consumeren. Lacto-vegetariërs en veganisten moeten ervoor zorgen dat zij 
dagelijks oliën consumeren die rijk zijn aan LNA (bv. lijnzaadolie, raapzaadolie, 
walnootolie), een vetzuur waaruit het lichaam EPA kan synthetiseren. Aangezien de 
DHA-omzetting zeer laag is, is suppletie noodzakelijk.   
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- Calcium en vitamine D. Als u lacto-(ovo)-vegetariër bent, kunt u gemakkelijk in uw 
calciumbehoefte voorzien door voldoende zuivelproducten te consumeren. Ovo-
vegetariërs en veganisten moeten ervoor zorgen dat zij voldoende groenten, 
oliehoudende vruchten die rijk zijn aan calcium, calciumrijke dranken (met name 
water) en verrijkte producten consumeren. De optimale absorptie van calcium hangt 
ook af van een toereikende inname van vitamine D. Onder invloed van zonlicht (UV-
B) maakt het menselijk lichaam vitamine D aan in de huid. Wanneer de lichtintensiteit 
afneemt (winter) of door filtratie van de stralen (bv. huidpigmentatie, zonnecrème met 
een hoge beschermingsfactor aanbevolen om het risico op huidkanker te beperken), 
leeft de Belgische bevolking van zijn beperkte vitaminevoorraden en is dan 
hoofdzakelijk afhankelijk van voedselinname. Vitamine D kan worden geleverd door 
voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong (D3) en in mindere mate door 
voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong (D2). Dit laatste wordt in het menselijk 
lichaam minder goed omgezet in een actief bestanddeel.  
Bent u pesco-vegetariër bent, dan vindt u vitamine D3 in vette vis; bent u lacto-ovo 
vegetariër, dan vindt u het in eigeel en zuivelproducten of afgeleide producten. Bent 
u veganist, dan zijn verrijkte producten (vitamine D2 en D3) uw belangrijkste bronnen: 
minarines en margarines, bepaalde plantaardige dranken en bepaalde ontbijtgranen. 
De inname van voedingssupplementen met vitamine D wordt aanbevolen en geldt met 
name voor jonge kinderen, adolescenten, zwangere vrouwen, vrouwen die 
borstvoeding geven en ouderen. 

- Vitamine B12. Vitamine B12 is enkel aanwezig in voedingsmiddelen van dierlijke 
oorsprong. Volgt u een lacto-ovo-vegetarisch dieet, dan kan de consumptie van 
zuivelproducten en/of eieren in uw behoeften voorzien. Als deze voedingsmiddelen 
geen deel uitmaken van uw dieet of als u veganist bent, is het van essentieel belang 
verrijkte voedingsmiddelen en/of voedingssupplementen te consumeren. 

- IJzer uit voeding. Bij alle diëten vormen jonge kinderen en jonge vrouwen de 
risicogroepen voor een ijzertekort. Als u geen vlees, vis of eieren eet, kunnen 
peulvruchten, volle granen, oliehoudende zaden en noten een interessant alternatief 
vormen. Ook voedingsmiddelen rijk aan vitamine C bevorderen de goede opname 
van ijzer : consumeer ze tijdens dezelfde maaltijd. Drink uw thee en koffie daarentegen 
los van maaltijden die ijzerhoudende voedingsmiddelen bevatten. 

- Zink. De biologische beschikbaarheid van zink is over het algemeen hoger in dierlijke 
producten dan in plantaardige producten. Als u geen vlees, vis of eieren eet, zijn volle 
granen, peulvruchten, noten en oliehoudende zaden goede bronnen. 

- Jodium. De belangrijkste bronnen zijn brood dat met gejodeerd zout is bereid, maar 
ook zuivelproducten en, in mindere mate, schaal- en schelpdieren en vis. Algen 
worden niet als een betrouwbare bron beschouwd vanwege de ongewenste stoffen 
die er onvermijdelijk in worden aangetroffen (zware metalen). Bij veganisme kan 
jodium dus alleen afkomstig zijn van brood dat met gejodeerd zout is bereid, van 
gejodeerd tafelzout (geen zeezout) en van voedingssupplementen die niet zonder het 
advies van een gezondheidsdeskundige mogen worden geconsumeerd.  
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... maar let ook op overdaad 

Ongeacht het voedselpatroon stellen voedingsmiddelen u bloot aan gezondheidsrisico's 
(natuurlijke ongewenste stoffen, gewasbeschermingsmiddelen, contaminanten die verband 
houden met de verwerking, uit het milieu afkomstige contaminanten, microbiologische stoffen, 
enz.).  

Door bepaalde voedingsmiddelen zeer regelmatig of in grote hoeveelheden te consumeren, 
is er een groter risico op een verhoogde blootstelling aan bepaalde ongewenste stoffen.  

In het geval van een overwegend of volledig plantaardige voeding verdienen de volgende 
punten uw aandacht:  

Natuurlijke ongewenste stoffen: 

• Vegetarische diëten zijn bijzonder vezelrijk, waardoor het volume van de maaltijden 
toeneemt. Dit is nuttig om overgewicht te voorkomen, maar kan de opname van 
bepaalde voedingsstoffen (bv. ijzer, zink) ook verminderen door de complexvormende 
eigenschappen van fytinezuur (fytaten). De bereidingswijzen kunnen dit effect 
tegengaan (bv. zuurdesemfermentatie bij volkorenbrood, ontkieming). 

• Antinutriënten (trypsine- en lectine-inhibitoren, enz.) worden aangetroffen in 
plantaardige producten zoals peulvruchten en granen. Sommige bereidingswijzen 
kunnen de effecten van antinutriënten tegengaan, bv. door de peulvruchten te weken 
en te koken en het week- en kookwater weg te gieten.  

• Sommige planten, zoals soja, bevatten grote hoeveelheden isoflavonen (fyto-
oestrogenen). Er worden zowel positieve als negatieve (endocrien verstorende 
werking) gezondheidseffecten gerapporteerd in de litteratuur. Vermijd uit voorzorg de 
consumptie van te grote hoeveelheden ervan.  

• Mycotoxines kunnen granen, zaden, noten, fruit en groenten, enz. verontreinigen. Wie 
grote hoeveelheden granen en meer in het bijzonder brood consumeert, lijkt meer 
blootgesteld te zijn aan bepaalde mycotoxines; door de diversificatie van 
voedselbronnen kan dit risico worden beperkt.  

• Alkaloïden zijn met name aanwezig in aardappelen. Bewaar ze donker, koel en droog 
en eet geen gekiemde, groene of beschadigde aardappelen. 

Residuen van gewasbeschermingsmiddelen: 

• Grote verbruikers van groenten en fruit en in het bijzonder kinderen, kiezen best voor 
plantaardige producten uit biologische landbouw of onbespoten producten; was 
ze zorgvuldig en schil ze eventueel vóór consumptie.  

Contaminanten ontstaan tijdens de verwerking van levensmiddelen: 

• De vorming van acrylamide betreft voornamelijk plantaardige voedingsmiddelen die 
rijk zijn aan koolhydraten (zetmeel) bij de bereiding ervan aan een hoge temperatuur 
in waterarme omstandigheden (bakken, braden, roosteren, grillen, enz.). Respecteer 
de aangegeven temperaturen en bereidingstijden en beperkt u tot het bereiken van 
een goudgele kleur. 

• Bepaalde contaminanten worden gevormd bij het op hoge temperatuur verhitten van 
oliën en vetten, zoals bij raffinage (MCPD, glycidylesters). U kunt uw blootstelling 
beperken door te diversifiëren en de oliën en vetten, evenals de producten die ze 
bevatten, oordeelkundig te kiezen; dit is vooral belangrijk in babyvoeding.  
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Milieucontaminanten: 

• Dioxinen en PCB's zijn in het milieu aanwezig en komen in de voedselketen terecht 
waar zij zich opstapelen. Dit geldt voornamelijk voor levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong. Als u vis eet (vooral vette vis), kies dan verstandig en varieer de soorten.  

• Van de zware metalen is arseen een algemeen punt van zorg, dat nog meer aandacht 
zou moeten krijgen van vegetariërs en veganisten. Zeewier, rijst en afgeleide 
producten dragen aanzienlijk bij tot de blootstelling aan arseen. De consumptie van 
Hijiki-algen dient te worden vermeden, beperk de consumptie van andere 
voedingsalgen tot 7 g per dag en consumeer geen kookwater. Dagelijkse consumptie 
bv. van dranken op basis van rijst in hoeveelheden die overeenkomen met die van 
koemelk leidt tot een verhoogde blootstelling aan arseen. Vermijd de gecumuleerde 
inname van voedsel dat u blootstelt aan hoge concentraties arseen (zeewier + rijst).  

• Kies om bovenstaande redenen uw voedingssupplementen met omega-3 op basis van 
visolie of zeewier zorgvuldig. 

Microbiologische risico's: 

• Naleving van goede landbouwpraktijken en goede hygiënepraktijken tijdens het 
oogsten en de verdere verwerking van groenten en fruit, net als  respect voor de 
koudeketen, zijn van essentieel belang. Daarom is het belangrijk om voor en na het 
hanteren van plantaardige producten grondig de handen te wassen, rauwe groenten 
en fruit die niet kunnen worden geschild te wassen, kruisbesmetting te voorkomen, de 
bewaartemperaturen en -tijden in acht te nemen, evenals de aanwijzingen van de 
fabrikant (kookinstructie, enz.), diepvriesgroenten niet klaar-voor-consumptie te koken, 
ook al worden deze producten vaak zonder koken geconsumeerd (bv. in salades of 
smoothies) en voedsel dat snel bederft vlak na de aankoop te consumeren. 

Veranderende voedingsbehoeften 

Als u een gezonde volwassene bent, kan een vegetarisch dieet in uw behoeften voorzien, 
op voorwaarde dat het voldoende gevarieerd is.  
 
Er zullen echter aanpassingen nodig zijn, niet alleen op grond van uw voedingskeuzes en/of 
-beperkingen, maar ook op grond van uw leeftijd en fysiologische toestand.  
Bepaalde levensfasen worden immers gekenmerkt door belangrijke fysiologische 
veranderingen: zwangerschap, borstvoeding, zuigelingenjaren, kinderjaren en adolescentie 
en tot slot, ouderdom. Deze veranderingen vertalen zich in specifieke voedingsbehoeften 
waaraan moet worden voldaan. Hier volgen enkele speciale aandachtspunten. 

Vrouwen tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode 

Een vegetarisch dieet kan - als het goed wordt opgevolgd - aan uw voedingsbehoeften 
voldoen en op die manier ook voor een gezonde ontwikkeling van uw baby zorgen.  

Let vooral op de volgende elementen:  

- Breng voldoende variatie aan in het aantal bronnen van eiwitten, om de behoeften 
aan essentiële aminozuren te dekken. Beperk uw consumptie van (afgeleide 
producten van) soja, want die bevatten fyto-oestrogenen, waarvan vermoed wordt dat 
ze het hormonale systeem verstoren.  
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- Een adequate vetinname heeft een directe invloed op de ontwikkeling van de 
hersenen van het ongeboren kind en de zuigeling. Richt u op omega-3-rijke bronnen: 
als het deel uitmaakt van uw dieet, eet dan tweemaal per week vis, waarvan eenmaal 
vette vis. Breng variatie aan in de soorten en vermijd soorten aan het einde van de 
voedselketen om een overmatige inname van contaminanten tegen te gaan. Vermijd 
om dezelfde reden ook de consumptie van microalgen. Verrijkte eieren vormen een 
andere bron van omega-3. Kies ook voor walnoot- en koolzaadolie.  

- Aangezien vegetarische vrouwen in het algemeen een lager niveau van vitamine B12 
vertonen, wordt de inname van een supplement aanbevolen. 

- Voor alle diëten is het ook raadzaam om voedingssupplementen met vitamine D, 
ijzer, zink en folaten in te nemen.  

- Afhankelijk van uw jodiumstatus, kan uw arts ook een supplement overwegen. 
- Een te beperkend veganistisch dieet is niet aangepast aan uw behoeften. Als u voor 

dit soort dieet kiest, is het van essentieel belang dat u zich laat begeleiden door een 
ervaren gezondheidsdeskundige.  

Zuigelingen en peuters (< 3 jaar)  

Tijdens de eerste levensjaren is de rol van voeding cruciaal voor de harmonieuze groei en 
optimale ontwikkeling van het kind. Een aangepaste, gevarieerde en kwaliteitsvolle voeding 
maakt het mogelijk tekorten te vermijden waarvan de gevolgen, die soms pas later optreden, 
ernstig en onomkeerbaar kunnen zijn. Wees dus uiterst waakzaam om elk tekort te vermijden.  

Hier zijn enkele tips om je te helpen:  

- Borstvoeding is een volledige en ideale voeding voor de zuigeling en voldoet aan al 
zijn voedingsbehoeften. Als u veganist bent, geef uw kind dan vitamine B12-, vitamine 
D- en ijzersupplementen. Bovendien moet aandacht worden geschonken aan de 
inname van zink, foliumzuur, omega-3-vetzuren (voornamelijk DHA), eiwitten en 
calcium, die voldoende zou moeten zijn, net als de energiedichtheid van de 
aangeboden voedingsmiddelen. Zij moeten worden aangevuld, indien door een 
gezondheidsdeskundige is vastgesteld dat hieraan behoefte is. 

- Als uw kind geen borstvoeding krijgt of extra melk nodig heeft en de keuze van 
zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding op basis van eiwitten uit 
koemelk of geitenmelk niet mogelijk is (ovo-vegetariërs en veganisten), moet een 
op de zuigeling afgestemde voeding op basis van gehydrolyseerde rijsteiwitten 
worden gebruikt. Deze bereidingen worden momenteel beschouwd als 
"voedingsmiddelen voor medisch gebruik" en zijn dus onderworpen aan medisch 
toezicht.  

- Volledige zuigelingen- en opvolgzuigelingenvoeding op basis van soja-eiwitten 
worden op dit moment niet meer verkocht, in tegenstelling tot dranken op basis van 
soja-eiwitten voor peuters. De aandacht moet bovendien worden gevestigd op het feit 
dat deze dranken een bron van isoflavonen zijn (zie hierboven).  

- Deze plantaardige dranken (rijst, soja, haver, amandelen, kastanjes, enz.) hebben 
geen plaats in het dieet van zuigelingen en peuters. Ze bevatten onvoldoende 
essentiële voedingsstoffen en kunnen leiden tot ondervoeding met mogelijk ernstige, 
soms onomkeerbare gevolgen. 

- Plantaardige melkvervangers bevatten geen lactose, die nochtans noodzakelijk is 
voor de ontwikkeling van uw kind. 
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- Wanneer wordt overgeschakeld op een gediversifieerd dieet (rond de leeftijd van 4-
6 maanden), neemt het risico op deficiëntie toe: raadpleeg een 
gezondheidsdeskundige die u zal helpen bij het kiezen van melkvervangers en 
voedingsmiddelen die uw zuigeling de voedingselementen geven die hij nodig heeft:  

o Het is raadzaam om uw kind tijdens dezelfde maaltijd peulvruchten en granen 
te laten eten om de kwaliteit van de eiwitinname te verbeteren. 

o Vetten moeten de helft van de calorieën uitmaken: kies voor plantaardige 
producten met een hoog vetgehalte, zoals avocado, en voeg oliën, zoals 
koolzaadolie, walnootolie, enz., toe aan de maaltijden.  

o Als uw kind een dieet volgt dat geen melk (moedermelk, koemelk of 
geitenmelk) bevat, is een tekort aan calcium mogelijk en is een supplement 
met of de consumptie van plantaardige voedingsmiddelen die een bron van 
calcium vormen soms noodzakelijk. 

o Als u vleesvervangers wilt geven, geef dan de voorkeur aan "huisgemaakte" 
plantaardige bereidingen, die minder natrium en verzadigde vetzuren 
bevatten.  

o De inname van voedingsvezels moet in het oog worden gehouden; een teveel 
aan vezels kan de opname van bepaalde mineralen belemmeren. 

o Kies bij de introductie van noten voor poeder- of pastavorm om het risico op 
verstikking te vermijden. 

o Algen worden niet aanbevolen voor kinderen. 
- Een te beperkend veganistisch dieet is niet geschikt voor zuigelingen en jonge 

kinderen. Als u toch voor dit soort dieet kiest, is het van essentieel belang dat u zich 
laat begeleiden door een ervaren gezondheidsdeskundige.  

Schoolgaande kinderen en adolescenten  

De periode tussen de vroege kinderjaren en de adolescentie is een tijd van verandering op 
het vlak van voeding. Om ervoor te zorgen dat de groei en ontwikkeling op harmonieuze wijze 
kunnen verlopen, moet het dieet evenwichtig en gevarieerd zijn.  

Hier volgen enkele bijzonder belangrijke elementen: 

- Verhoog de inname van eiwitten bij veganistische kinderen en adolescenten. Zorg 
voor voldoende eiwitinname door geschikte vleesvervangers te eten (peulvruchten, 
eieren, tofu, gewone tempeh, enz.). Breng voldoende variatie aan in de eiwitbronnen, 
om te voldoen aan de behoeften aan essentiële aminozuren.  
Pas op voor de consumptie van soja, want die bevat fyto-oestrogenen, waarvan 
vermoed wordt dat ze het hormonale systeem verstoren.  

- Geef de voorkeur aan bronnen van omega-3-vetzuren, zoals vette vis en verrijkte 
eieren; als deze geen deel uitmaken van het dieet, geef dan de voorkeur aan 
voedingsmiddelen zoals walnootolie, koolzaadolie, oliehoudende vruchten en zaden, 
enz. 

- Het skelet dat in volle groei is, bereikt zijn maximale calciumgehalte pas aan het 
einde van de adolescentie. Deze periode vormt dus een cruciale fase voor de opbouw 
van het beendergestel en voor de preventie van botbreuken op latere leeftijd. 
Stimuleer de consumptie van 2 tot 3 porties zuivelproducten voor kinderen ouder dan 
4 jaar en 3 tot 4 porties zuivelproducten voor adolescenten. Voor wie geen 
zuivelproducten consumeert, moet de voorkeur gaan naar de consumptie van 
calciumrijke of met calcium verrijkte voedingsmiddelen en/of het nemen van een 
voedingssupplement. De combinatie met een vitamine D-supplement wordt 
aanbevolen wanneer de blootstelling aan de zon laag is (gegarandeerd tijdens de 
winterperiode) of wanneer een tekort blijkt uit een bloedtest. 
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- Vitamine B12 is uitsluitend afkomstig van dierlijke bronnen. Om een tekort te 
voorkomen, kiest u best voor voedingsmiddelen die verrijkt zijn met vitamine B12. Bij 
een ovo-vegetarisch of veganistisch dieet, vraagt u bij een gezondheidsdeskundige 
na of het nodig is om vitamine B12-supplementen te nemen.  

- Het wordt aanbevolen de inname van ijzer bij vegetarische kinderen en adolescenten 
te verhogen. De behoefte aan ijzer neemt toe in de puberteit en wordt mogelijk niet 
gedekt door de voeding. Dit kan verholpen worden met ijzersupplementen.  

- Verhoog de zinkinname bij vegetarische kinderen en jongeren. Kies de geschikte 
voedingsmiddelen in functie van het soort vegetarisch dieet (eieren, vis, quorn, melk, 
peulvruchten, zaden, oliehoudende vruchten, met zink verrijkte producten, enz.).  

Ouderen  

Uw energiebehoeften nemen geleidelijk af naarmate u ouder wordt, terwijl uw behoeften aan 
voedingsstoffen ongewijzigd blijven of, voor sommige voedingsstoffen, zelfs toenemen. Dit 
betekent dat uw voeding moet toenemen in kwaliteit en afnemen in kwantiteit. In de praktijk 
spreekt men van een geleidelijke toename van de voedingsdichtheid van de voeding naarmate 
men ouder wordt. U kunt zich laten begeleiden door een gezondheidsdeskundige om uw 
voedselinname te controleren. 

Houd vooral rekening met de volgende elementen:  

- Verhoog uw consumptie van eiwitten met 20% (vegetarisch dieet) of 30% 
(veganistisch dieet) en let op de kwaliteit van de plantaardige eiwitten die u eet.  

- Pas uw voeding aan om te zorgen voor een toereikende inname van omega-3-
vetzuren door oliën en oliehoudende zaden die rijk zijn aan omega-3 te consumeren, 
alsook eenmaal per week vette vis en verrijkte eieren. Als u geen vis eet, kunt u een 
voedingssupplement met omega-3-vetzuren DHA nemen.  

- Een adequate calciumopname is vooral belangrijk bij het voorkomen of stabiliseren 
van osteoporose. Een combinatie van zuivel- en plantaardige bronnen van calcium 
kan in de behoefte voorzien. Neem alleen calciumsupplementen als uw voeding niet 
in uw calciumbehoeften voorziet (bijvoorbeeld als u veganist bent).  

- Zorg ervoor dat u voldoende vitamine D inneemt, vooral tijdens de wintermaanden. 
Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan mensen die in zorg- en rusthuizen 
verblijven. Als u een vitamine D-tekort hebt of voornamelijk binnenshuis leeft, zal uw 
arts u een voedingssupplement met vitamine D voorschrijven.  

- Vitamine B12 is uitsluitend afkomstig van dierlijke bronnen. Een dieet dat geen 
producten van dierlijke oorsprong bevat, houdt dus een risico op een tekort in. Een 
voedingssupplement met vitamine B12 is van essentieel belang als u voor een 
veganistisch dieet hebt gekozen en geen met vitamine B12 verrijkte 
voedingsmiddelen consumeert. Ook bij vegetariërs zal suppletie nodig zijn in geval 
van een aangetoond tekort.  

- De biologische beschikbaarheid van ijzer en zink is hoger in dierlijke producten dan 
in plantaardige producten. Om de biologische beschikbaarheid van ijzer en zink in 
plantaardige voedingsmiddelen te verbeteren, combineer en consumeer tijdens de 
maaltijd voedingsmiddelen die rijk zijn aan vitamine C.  

- Zorg voor een toereikende inname van jodium. Eet brood met gejodeerd zout en 
vervang uw keukenzout door gejodeerd zout, zonder het natuurlijk overmatig te 
gebruiken. Bovendien, als u lacto-ovo-vegetariër of pesco-vegetariër bent, consumeer 
dan regelmatig melk en zuivelproducten, eieren, vis, zeevruchten en schaal- en 
schelpdieren.  

- Vermijd de overmatige inname van verzadigde vetten, zout en toegevoegde suikers. 
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Meer informatie is te vinden in het volledige advies van de HGR, dat op de website is 
gepubliceerd: https://www.health.belgium.be/nl/advies-9445-vegetarische-voeding.  
De verschillende voedingsstoffen die aandacht vereisen, komen er aan bod. Er worden 
dieetaanpassingen aanbevolen van de minst restrictieve tot de meest restrictieve vormen van 
vegetarisme (veganisme), alsook voor verschillende bevolkingsgroepen met specifieke 
noden. Uw voedingsbehoeften hangen onder andere af van uw leeftijd en uw fysiologische 
toestand. Daarom moet de verstrekte informatie niet worden gezien als universele 
aanbevelingen, maar als een middel om u te helpen om de opmerkingen te selecteren die van 
toepassing zijn op uw individuele situatie, zodat u een op maat gemaakt geheel aan 
richtsnoeren kunt samenstellen. Gezondheidsdeskundigen kunnen u daarbij helpen. 

https://www.health.belgium.be/nl/advies-9445-vegetarische-voeding
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