
Voedingsadviezen voor zwangere vrouwen
ontdek de highlights, praktisch vertaald in verschillende tools

Webinar 29-09-2021

1



Programma 

▪ Introductie

▪ Relatie Gezondheidsraad - Voedingscentrum en hoe onze adviezen tot stand komen

▪ Inzoomen op de voedingsadviezen voor zwangeren in het consult

▪ Antwoorden op een aantal veelgestelde vragen

▪ Afronding



Waar of niet waar?

▪ Pak je mobiele telefoon

▪ Ga naar Menti.com

▪ Gebruik code 4719 1208



Voedingsadviezen voor zwangere vrouwen
ontdek de highlights, praktisch vertaald in verschillende tools

Dr. Sophie van der Krieken

Expert Voeding en gezondheid Voedingscentrum
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Het Voedingscentrum

▪ 80 jaar voedingsvoorlichting

▪ 100% subsidie vanuit de overheid

Twee strategieën:

▪ Individuen motiveren om goed te eten en te laten beschikken over de kennis en vaardigheden 

om gezonde, veilige en duurzame keuzes te kunnen maken.  

▪ De omgeving, zowel thuis als buitenshuis, zo in te richten dat de gezonde, veilige en 

duurzame keus vanzelfsprekend en bereikbaar is. 
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Het Voedingscentrum informeert consumenten over – en stimuleert hen tot een 

gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze



Hoe komen onze adviezen tot stand? 

▪ Voedingsonderzoek

▪ Weging totaliteit bewijs 

▪ Wetenschappelijke consensus

▪ Richtlijnen Gezondheidsraad, EFSA, WHO, NCJ (JGZ), NHG, etc. 

▪ Voedingscentrum: advies en voorlichting naar consument (gezond voedingspatroon)

Meer over onze werkwijze

https://www.voedingscentrum.nl/professionals/schijf-van-vijf/hoe-zijn-de-richtlijnen-schijf-van-vijf-opgesteld.aspx


Zo ook voor zwangere vrouwen… 

▪ Gezondheidsraad: voedingsaanbevelingen en voedingsnormen voor zwangere vrouwen

▪ Voedingscentrum: praktisch advies en voorlichting aan zwangere vrouwen

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/06/22/voedingsaanbevelingen-voor-zwangere-vrouwen

Het GR advies kan dienen als naslagwerk, doordat het de wetenschappelijke onderbouwing voor de aanbevelingen beschrijft.

Voedingscentrum.nl/zwanger 

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/06/22/voedingsaanbevelingen-voor-zwangere-vrouwen
https://www.voedingscentrum.nl/zwanger


Van GR aanbeveling naar Voedingscentrum (VC) advies

▪ Passage uit advies GR: ‘Eet voldoende jodiumrijke producten om aan de 

voedingsnorm van 200 microgram jodium per dag te voldoen’. 

▪ Taak VC: Hoe voldoende van de genoemde voedingsstoffen via voeding innemen? 

Berekeningen, welke combinaties leveren voldoende nutriënten (en energie).

▪ Uitwerking consumentenadvies VC: “Je krijgt voldoende jodium binnen als je 

bijvoorbeeld elke dag 5 boterhammen, 3-4 porties (ongeveer een halve liter) 

zuivel en 2 keer per week vis neemt.”



Link: praatplaat voor voedingsadvies 

https://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Consumenten/Mijn%20kind%20en%20ik/Zwanger/ontwerp_Infographic_Zwangeradviezen_A4_def.pdf


Link: Schijf van Vijf voor jou

Link: 
Eetmeter

jodium

calcium, jodium, 
riboflavine (vit B2)

visvetzuren, jodium

Meer over gezond eten 
tijdens zwangerschap

Zwanger en vegetarisch eten? 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf/hoeveel-en-wat-kan-ik-per-dag-eten-.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/apps-en-tools-voedingscentrum/mijn-eetmeter-app-online.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/zwanger/gezond-eten-tijdens-de-zwangerschap.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/zwanger/gezond-eten-tijdens-de-zwangerschap.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/gezonde-voeding-en-voedingsstoffen/hoe-eet-ik-minder-vlees-of-vegetarisch-.aspx


Link: Webpagina over vis

Link: ZwangerHap

https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/zwanger-en-baby/is-het-goed-om-vis-te-eten-tijdens-je-zwangerschap-.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/apps-en-tools-voedingscentrum/zwangerschap-app-zwangerhap.aspx


Calcium tijdens zwangerschap belangrijk voor botopbouw v.d. baby; verlaagt risico op 
zwangerschapshypertensie en –vergiftiging; en vroeggeboorte.

Belangrijkste bron van calcium: zuivel. En het zit in dranken en volkoren graanproducten. 
Je krijgt voldoende binnen als je elke dag bv. 3-4 porties zuivel neemt en 40 gram kaas.

Twijfel je of je genoeg calciumrijke producten binnenkrijgt? 
Vul dan een aantal dagen de Eetmeter in.

Heb je de Eetmeter ingevuld en krijg je te weinig calcium binnen? 
Probeer dan eerst om meer producten met veel calcium te nemen.

Lukt dat niet? Neem dan vanaf 20 weken zwangerschap 
elke dag een supplement met 1000 mg calcium.



Gezond zwanger worden Hoe eet ik gezond tijdens de zwangerschap

Link: supplementen tijdens zwangerschap

https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/zwanger/welke-supplementen-moet-ik-slikken-als-ik-zwanger-ben-.aspx


Advies per product te vinden in de app ‘ZwangerHap’!

voedingscentrum.nl/zwangerhap

Handige links voor zwangere vrouwen, of ter naslag:

▪ Hoeveel soja kan ik nemen?

▪ Kan 1 keer per week smeerleverworst kwaad?

▪ Hoeveel zoethoutthee/ kruidenthee drinken?

▪ Hoe let ik op mijn cafeïne inname?

https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/zwanger-en-baby/kan-ik-te-veel-isoflavonen-binnenkrijgen-als-ik-zwanger-ben-.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/zwanger-en-baby/kan-vitamine-a-tijdens-de-zwangerschap-kwaad.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/zwanger-en-baby/hoeveel-koffie-en-thee-kun-je-drinken-als-je-zwanger-bent-of-borstvoeding-geeft-.aspx#kruidenthee
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/zwanger-en-baby/hoeveel-koffie-en-thee-kun-je-drinken-als-je-zwanger-bent-of-borstvoeding-geeft-.aspx


Link: 5x veilig zwanger

https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/5xveilig/zwanger.aspx%5d


Samenvatting grootste veranderingen

▪ Nu zijn er aanbevelingen van de GR

▪ Visaanbeveling zwangeren hoger: 2 keer vis per week, 1x vet, 1x mager 

▪ Belang van foliumzuur slikken benadrukt (nu slechte naleving, 25% volgt advies op)

▪ Vitamine D suppletie nodig. Is nu een onderbouwd advies, niet alleen uit voorzorg

▪ Nieuw advies soja: voorkom overmatige inname van isofavonen uit soja

▪ Kruidenthee: neem geen venkelthee, kaneelthee of anijsthee (eerder beperken)

▪ Lever: niet nemen, leverproducten: inname beperken 

▪ gebruik van keukenkruiden voor op smaak brengen gerecht veilig (vb kaneel, anijs)

▪ Nadruk op voldoende inname jodium, calcium, ijzer en omega 3-(vis)vetzuren via 

voeding



Veelgestelde vragen en reacties
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Één van de adviezen die het meest losmaakte…



Kweekvis zou vol zitten met antibiotica, is dit dan 

wel een veilig advies aan zwangere vrouwen?

▪ Dit is een fabel: praktisch geen resten antibiotica in kweekvis

▪ Bij kweekvis kunnen antibiotica gebruikt worden om ziektes te bestrijden

▪ Dit is aan regels verbonden: bv. de wachttijd

▪ Wettelijke limieten hoeveel resten antibiotica nog in de vis mogen zitten

▪ (Wel ander probleem: resistente bacteriën, dus wel belangrijk dat zorgvuldig wordt 

omgegaan met antibiotica bij kweekvis)
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Kan een zwangere vrouw vegetarisch of veganistisch 

eten?

▪ Vegetarisch eten zonder vlees, maar met zuivel, ei (en vis) kan prima als je zwanger bent. 

▪ Let daarbij wel op voldoende inname van: ijzer, jodium, calcium, eiwitten en vitamine B1, 

B2, B12 en (vis)vetzuren

▪ Met de Eetmeter kan inname worden gecheckt, evt ijzer laten prikken, evt supplementen

▪ Op VC website staan voldoende tips om gezond vegetarisch te eten

▪ Veganistisch eten = geen zuivel, vis, vlees en ei. Moelijker om de aanbevelingen te halen 

▪ Specifieke voedselkeuze bepaalt of inname toereikend is, of supplement nodig is

▪ Belangrijke rol voor de diëtist → advies om door te verwijzen!
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Zie onze webpagina

https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/zwanger-en-baby/is-vegetarisch-eten-tijdens-de-zwangerschap-slecht-.aspx


De aanbevelingen bevatten meerder suppletie-

adviezen, kan ik geen multivitamine voorschrijven?

▪ Kan praktisch zijn, maar:

▪ Huidige multi’s voor zwangere vrouwen bevatten vaak niet genoeg jodium, calcium of DHA

▪ Van sommige voedingsstoffen bevatten ze juist meer dan 100% ADH

▪ Adviseer cliënt te letten op:

▪ Multi’s speciaal voor zwangere vrouwen (i.v.m. dosering vit. A)

▪ Los foliumzuur en vit. D slikken niet meer nodig

▪ Bij geen geschikte: toch losse supplementen gebruiken
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Vlees altijd helemaal doorbakken?

▪ Advies: eet geen rauw vlees, zoals tartaar en carpaccio. 

▪ Rauw vlees kan besmet zijn met ziekteverwekkers. Door vlees goed te verhitten, dood je deze

▪ Wil een zwangere vrouw écht graag een keer vlees uit 1 stuk rosé eten?

▪ Vries het vlees dan minimaal 4 dagen in bij -12 graden (of 3 dagen bij -20 graden) 

▪ Let op: geen ‘plakvlees’ of vlees dat geïnjecteerd is. 

▪ ‘Plakvlees’ herkennen via etiket: ‘samengesteld uit stukjes vlees’. Onduidelijk? kies voor goed 

doorbakken. 

▪ Bewerkt vlees zoals hamburger of een gehaktbal altijd goed doorbakken.



Vis medium of rauw eten?

▪ Algemeen advies: verhit vis altijd goed voor consumptie

▪ Wil een zwangere toch medium of rauwe vis eten?

▪ Medium gebakken vis: kan als de vis vier dagen is ingevroren bij -12°C (tegen toxoplasma) en voor 

consumptie rondom goed verhit (tegen Listeria en andere bacteriën op oppervlak).

▪ Rauwe vis: alléén bij zekerheid dat de vis dezelfde dag of maximaal één dag geleden is gevangen. 

(Kans op uitgroei listeria kleiner, toxoplasma komt weinig voor op dagverse vis, daarom invriezen en rondom 

bakken dagverse vis niet nodig).

▪ Let op: vis wordt vaak al snel ‘vers’ genoemd, is geen wettelijk vastgelegde term

▪ Kiezen voor ‘zekerheid’ of voor ‘aanvaardbaar risico’, vis goed verhitten is altijd de meest veilige 

keuze.

▪ Voorverpakte gerookte vis uit supermarkt? Altijd goed verhitten ivm kans op uitgroei listeria



Webshop

Link naar webshop

Bestel gratis en zonder verzendkosten via:
www.voedingscentrum.nl/064

https://webshop.voedingscentrum.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/064


Voor meer vragen:

▪ Webpagina voor professionals over zwangerschap en kindervoeding 

voedingscentrum.nl/professionals/kindervoeding-0-4-jaar

▪ Nieuwsbrief voor professionals: meld je aan en ontvang maandelijks het laatste 

nieuws: voedingscentrum.nl/professionals/services/nieuwsbrieven

▪ Vragen over voeding? Benader onze professionals services!

Per mail: Professionals@voedingscentrum.nl

Per telefoon: 070 306 88 10

maandag van 13:00 - 17:00 en 

donderdag van 10:00 - 13:00 uur 

https://www.voedingscentrum.nl/professionals/kindervoeding-0-4-jaar.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/professionals/services/nieuwsbrieven.aspx
mailto:Professionals@voedingscentrum.nl


Aan welke voedingsonderwerpen ga je na vandaag 

meer aandacht besteden?

▪ Pak je mobiele telefoon

▪ Ga naar Menti.com

▪ Gebruik code 4719 1208




