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8.4 Voeding 
 
Inleiding 
Dit hoofdstuk bespreekt het voedingspatroon en de voedingsstoffen die belangrijk zijn voor de 
gezondheid van vrouwen die zwanger willen worden. Een gezond en gevarieerd eetpatroon is van 
belang, zowel in de preconceptieperiode als in de zwangerschap. De inname van voedingsstoffen van 
een vrouw in de vruchtbare leeftijd heeft invloed op haar gezondheidstoestand en kan mogelijk invloed 
hebben op de vruchtbaarheid en zwangerschapsuitkomsten.  
 
De gevolgen van over- en ondergewicht, inclusief bariatrische chirurgie, en de interventies om een 
gezond gewicht te bereiken worden beschreven in de paragraaf over Over- en ondergewicht. Het 
belang van de inname van foliumzuur wordt ook in een aparte paragraaf beschreven. De gevolgen van 
infecties die veroorzaakt worden door het eten van mogelijk besmet voedsel worden beschreven in 
het hoofdstuk 7 Infectieziekten. 
 
Methodiek 
De volgende nutriënten komen in dit hoofdstuk aan bod: vitamine A, vitamine D, vitamine B12, ijzer, 
jodium, en cafeïne. Ook worden het totale voedingspatroon, vegetarische en veganistische 
voedingspatronen en het gebruik van voedingssupplementen besproken:  
- Bij de uitwerking zijn de volgende punten meegenomen: Welke voedingsstoffen hebben een 

effect op de zwangerschapsuitkomsten en wat zijn deze effecten? 
- Zijn er effectieve interventies mogelijk om negatieve effecten te voorkomen en door wie kunnen 

deze interventies worden uitgevoerd? 
 
Voor de inhoud en organisatie van preconceptiezorg zijn de volgende kwaliteitsdocumenten 
geraadpleegd: 
- Informatiebrochure ‘Zwanger!’ (KNOV, NVOG, NHG, 2016); 
- Richtlijnen ‘Goede voeding en het Voedingscentrum’ (Gezondheidsraad, 2015); 
- Richtlijn ‘Anemie’ (KNOV, 2010); 
- Standaard ‘Zwangerschap en kraamperiode’ (NHG, 2015); 
- Standaard ‘Anemie’ (NHG, 2014); 
- Standaard ‘Preconceptiezorg’ (NHG, 2011); 
- Standaard ‘Subfertiliteit’ (NHG, 2010); 
- Standpunt ‘Vitamine D’ (KNOV, 2013). 
 
Kernpunten uit de richtlijnen en rapporten  
Hieronder volgt een opsomming van bekende effecten van de voedingsstoffen die belangrijk zijn voor 
de gezondheid van vrouwen met een zwangerschapswens, het verloop van een mogelijke 
zwangerschap en de uitkomst van de zwangerschap. 
 
• Vitamine A 
Vitamine A of retinol is een vetoplosbare vitamine en zit van nature alleen in dierlijke producten. 
Vitamine A wordt in Nederland toegevoegd aan margarine, halvarine en bak- en braadproducten. 
Verder kan het lichaam zelf vitamine A produceren uit provitamine A-carotenoïden die in plantaardige 
producten voorkomen. Vitamine A is belangrijk voor genexpressie (het proces waarbij het gen 
afgelezen wordt en RNA en eiwitten worden gemaakt), zicht bij lage lichtintensiteit, het 
afweersysteem, en groei en ontwikkeling. Vitamine A is nodig voor een normale foetale ontwikkeling 
van de ogen en het afweersysteem (Gezondheidsraad, 2008a). Een goede en gevarieerde voeding 
volstaat voor voldoende inname (Gezondheidsraad, 2008a). In hoge doseringen is vitamine A echter 
toxisch voor de lever en – bij zwangeren – teratogeen (Gezondheidsraad, 2008a). Aangeboren 
afwijkingen die in verband worden gebracht met te hoge vitamine A-inname (>3000 μg/dag) tijdens 
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de zwangerschap zijn onvoldoende ontwikkeling van de ogen, misvormingen aan de oren, en 
verlammingen in het gelaat.  
 
• Interventies/advies  
Aangezien het niet duidelijk is wat de teratogene drempelwaarde van vitamine A is, geeft de 
Gezondheidsraad het advies aan vrouwen die zwanger willen worden de consumptie te beperken tot 
minder dan 3000 μg/dag. Een boterham met leverworst levert bijvoorbeeld 1000-1200 µg vitamine A 
op. Zwangere vrouwen worden daarom geadviseerd om geen leverproducten of supplementen met 
vitamine A te consumeren en niet meer dan 1 boterham per dag te besmeren met leversmeerworst of 
leverpaté (Gezondheidsraad, 2008a; Voedingscentrum). Volgens de Gezondheidsraad geldt dit advies 
ook voor vrouwen die zwanger willen worden (Gezondheidsraad, 2007). 
 
• Vitamine D 
Vitamine D is een vitamine die, onder invloed van zonlicht, door het lichaam zelf gemaakt kan worden. 
Daarnaast bevatten vette vis, en in lagere gehaltes vlees en eieren vitamine D. In Nederland wordt 
vitamine D toegevoegd aan halvarine, margarine en bak- en braadproducten. Het is niet aangetoond 
dat zwangere vrouwen een verhoogde behoefte aan vitamine D hebben. Wel is bekend dat een ernstig 
vitamine D-tekort kan leiden tot gezondheidsklachten als spierpijn en vermoeidheid 
(Gezondheidsraad, 2012).  
 
Lage maternale vitamine-D-spiegels geven lage neonatale vitamine-D-waarden (NHG, 2015). Uit 
observationeel onderzoek is gebleken dat een laag vitamine D-gehalte vroeg in de zwangerschap 
complicaties kan geven bij de foetale skeletontwikkeling en bij de groei en rijping van het 
immuunsysteem (Gezondheidsraad, 2012). Drie interventieonderzoeken tonen een mogelijk 
beschermend effect van suppletie met 20 tot 30 µg/dag vitamine D op het risico een kind met een laag 
geboortegewicht (<2500 gram) (Gezondheidsraad, 2012). De NHG concludeert echter dat lage spiegels 
niet geassocieerd zijn met ongunstige zwangerschapsuitkomsten (NHG, 2015).  
Het gebrek aan interventie-onderzoeken, heterogeniteit tussen de onderzoekspopulaties en kleine 
steekproeven met onvoldoende controle op verstorende factoren in bestaande studies maken harde 
conclusies rond de betekenis van vitamine D tijdens de zwangerschap lastig (Gezondheidsraad, 2012).  
 
• Interventies/advies 
Voldoende vitamine D vroeg in de zwangerschap is belangrijk voor de eerste aanleg van organen en 
weefsels, waardoor een opsporing van een deficiëntie bij het eerste consult in de zwangerschap 
mogelijk te laat is (Gezondheidsraad, 2012). De richtlijnen geven geen consensus over de noodzaak 
van vitamine D-suppletie tijdens de preconceptieperiode en de zwangerschap (Gezondheidsraad, 
2012; KNOV, 2013; NHG, 2015). De werkgroep Vitamine D van de KNOV, NVOG en NHG geven in de 
brochure Zwanger! (2016) het advies aan zwangere vrouwen om zelf de afweging te maken te kiezen 
voor vitamine D-suppletie (10 microgram per dag) of niet. De brochure noemt het met name zinvol is 
voor vrouwen met een donkere huidkleur, vrouwen die onvoldoende worden blootgesteld aan 
zonlicht, of van wie de huid niet in aanraking komt met zonlicht omdat zij bijvoorbeeld gesluierd zijn. 
 
• Jodium 
Jodium is een essentieel onderdeel van schildklierhormonen welke nodig zijn voor het in balans 
houden van de stofwisseling van de moeder en voor een normale groei en ontwikkeling van het kind. 
Omdat in Nederland de hoeveelheid jodium die van nature in voeding voorkomt ontoereikend is, mag 
jodium aan zout worden toegevoegd. Ongeveer 50% van de jodiuminname in Nederland is afkomstig 
uit brood dat verrijkt is met jodium (Gezondheidsraad, 2008b). Uit onderzoek van het RIVM uit 2010 
bleek dat minder dan 3% van de Nederlandse bevolking een jodiuminname had die lager is dan de 
gemiddelde behoefte. Een jodiumtekort komt in Nederland bijna alleen voor als iemand weinig of geen 
brood eet, ongejodeerd of biologisch brood eet en ook geen gejodeerd keukenzout gebruikt. Een 
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ernstig jodiumtekort van de moeder tijdens de zwangerschap kan ontwikkelingsstoornissen bij het kind 
veroorzaken (cretinisme en mentale retardatie), en ook een mild tot matig jodiumtekort hangt samen 
met ontwikkelingsstoornissen bij het kind. Er zijn daarnaast aanwijzingen dat een marginaal 
jodiumtekort van de moeder in het eerste trimester van de zwangerschap samenhangt met een minder 
goede neurologische ontwikkeling van het kind (Gezondheidsraad, 2008b). 
 
• Interventies/advies 
De Gezondheidsraad geeft aan dat het belangrijk is dat de jodiuminname optimaal blijft en dat het 
huidige verrijkingsniveau van bakkerszout in Nederland hierin voorziet (Gezondheidsraad, 2008b). Er 
wordt geen specifiek advies gegeven voor vrouwen met een zwangerschapswens of zwangere 
vrouwen.  
 
• Vitamine B12 
Vitamine B12 is nodig voor de aanmaak van rode bloedcellen en voor een goede werking van het 
zenuwstelsel. Vitamine B12 zit alleen in dierlijke producten zoals melk, vlees, vis en eieren. Mensen 
die helemaal geen dierlijke producten gebruiken, zoals veganisten, hebben een grotere kans op 
vitamine B12 deficiëntie (Voedingscentrum). Een tekort aan vitamine B12 kan ook optreden bij mensen 
met gastro-intestinale aandoeningen die tot malabsorptie leiden, bij mensen die bariatrische chirurgie 
hebben ondergaan en bij het gebruik van metformine of protonpompremmers (KNOV, 2010; NHG, 
2014).  
 
Een lage vitamine B12 status veroorzaakt megaloblastaire anemie, wat is geassocieerd met een 
verhoogd risico op neuraalbuisdefecten bij baby’s (KNOV, 2010). 
 
• Interventies/advies 
De richtlijnen geven geen aanbevelingen over het advies betreffende vitamine B12 voor vrouwen met 
een zwangerschapswens of zwangere vrouwen. Vitamine B12 kan op indicatie bepaald worden, zoals 
bij vrouwen die bariatrische chirurgie hebben ondergaan of bij mensen met gastro-intestinale 
aandoeningen die tot malabsorptie leiden. In geval van een vitamine B12-deficientie worden tabletten 
cyanocobalamine van 1000 microgram per dag voorgeschreven (NHG, 2014). Intramusculaire injecties 
met hydroxocobalamine worden voorgeschreven in geval van slikproblemen, problemen met de 
therapietrouw, ernstige (neurologische) symptomen of gastro-intestinale bijwerkingen (NHG, 2014).  
 
• IJzer 
IJzer is nodig voor de vorming van hemoglobine (Hb). Een lage spiegel van Hb kan klachten veroorzaken 
als vermoeidheid, kortademigheid en tachycardie. Zwangere vrouwen die deze klachten ervaren, 
hebben echter lang niet altijd een verlaagd Hb-gehalte (KNOV, 2010). Tijdens de zwangerschap is er 
een verhoogde behoefte aan ijzer door het toenemend aantal erytrocyten, voor de foetus, voor de 
placenta en als buffer voor bloedverlies tijdens de bevalling. Het lichaam anticipeert op deze 
verhoogde behoefte door de absorptie van ijzer te verhogen en ijzervoorraden aan te spreken (KNOV, 
2010).  
 
Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar een verband tussen een laag hemoglobinegehalte en 
zwangerschapsuitkomsten, zoals groeivertraging, prematuriteit, en perinatale sterfte. Gevonden 
associaties zijn veelal terug te voeren op andere zwangerschaps- of persoonskenmerken, zoals 
sociaaleconomische status en obstetrische voorgeschiedenis. Er is geen causaal verband bekend 
tussen anemie in het eerste trimester van de zwangerschap en minder goede 
zwangerschapsuitkomsten (KNOV, 2010).  
 
 
 



106 
 

• Interventies/advies 
De KNOV adviseert om preconceptioneel het ijzergehalte te bepalen als er risicofactoren zijn voor 
anemie bij de moeder: zware menstruaties, afwijkende voedingsgewoonten (veganisme, 
eetstoornissen), recente bloeddonatie, niet-Noord-Europese afkomst, dragerschap van 
hemoglobinopathie, zwangerschap binnen een jaar na de vorige bevalling, en chronische ziektes zoals 
reumatoïde artritis en de ziekte van Crohn (KNOV, 2010). Wanneer het Hb <7,5 mmol/L is, dient er, in 
het belang van de vrouw, behandeld te worden (KNOV, 2010). De vrouw wordt doorverwezen naar de 
huisarts (KNOV, 2010). Bij vrouwen van niet-Noord-Europese afkomst met ijzergebreksanemie dient 
de mogelijkheid van dragerschapsdiagnostiek naar hemoglobinopathie (HbP) besproken te worden.  
 
• Cafeïne 
Cafeïne is een bestanddeel dat voorkomt in koffie, thee (met uitzondering van kruidenthee), chocola, 
energiedranken en sommige frisdranken. Het gebruik van grote hoeveelheden cafeïne wordt in 
verband gebracht met vroeggeboorte, verminderd geboortegewicht en een mogelijk hogere kans op 
miskramen (NHG, 2011). Ook is er mogelijk een verhoogd risico op groeivertraging bij een gebruik van 
meer dan 300 mg cafeïne per dag (NHG, 2011). Er zitten echter veel methodologische 
onvolkomenheden in de verschillende onderzoeken, zoals dat er onvoldoende is gecorrigeerd voor 
andere beïnvloedende factoren zoals roken.  
 
• Interventies/advies 
De NHG acht onvoldoende wetenschappelijk bewijs beschikbaar om preconceptioneel vrouwen te 
adviseren hun cafeïne intake te beperken (NHG, 2011). Het advies aan zwangere vrouwen is niet meer 
dan 300 mg cafeïne per dag te gebruiken. Een kopje koffie bevat ongeveer 80 mg cafeïne 
(Voedingscentrum). 
 
• Voedingspatroon en voedingssupplementen 
De richtlijnen en rapporten geven geen informatie over algemene voedingspatronen en 
zwangerschapsuitkomsten. De richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad (2015) zijn van 
toepassing op de gehele volwassen populatie en kunnen dus grotendeels gevolgd worden door 
vrouwen met een kinderwens. Met het volgen van de richtlijnen wordt het risico op chronische ziekten 
verkleind. Het Voedingscentrum benoemt het belang van gezond en gevarieerd eten voor en tijdens 
de zwangerschap volgens de Schijf van Vijf (gebaseerd op de Richtlijnen Goede Voeding). Hiermee 
krijgt de baby genoeg voedingsstoffen binnen voor zijn ontwikkeling (Voedingscentrum).  
 
• Interventies/advies 
Het Voedingscentrum geeft voor vrouwen die zwanger willen worden het advies om gezond en 
gevarieerd te eten en volgens de Schijf van Vijf. Hiermee krijgt de vrouw voldoende voedingsstoffen 
binnen. [www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/zwanger/gezond-zwanger-worden.aspx] Het 
preconceptieconsult is een gelegenheid voorlichting te geven over gezonde voeding en eventuele 
voedingssupplementen. Bij het vermoeden op een slechte voedingstoestand wordt een doorverwijzing 
naar een diëtist overwogen (KNOV, 2010). Het Voedingscentrum beveelt het gebruik van 
multivitaminesupplementen in het algemeen niet aan, ook niet voor vrouwen die zwanger willen 
worden of al zwanger zijn. Eventueel kan, in overleg met de zorgprofessional die het 
preconceptieconsult uitvoert, een multivitaminesupplement overwogen worden wanneer een vrouw 
veel moet overgeven, weinig eet, of zorgen heeft over een adequate inname van voedingsstoffen 
(Voedingscentrum).  
 
• Vegetariërs en veganisten 
In Nederland ligt de consumptie van eiwit vrijwel altijd een stuk boven de voedingsnorm, zodat het 
niet nodig is om bij vegetariërs en veganisten extra aandacht te besteden aan de inname van 
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aminozuren (Gezondheidsraad, 2007). Bij mensen die helemaal geen dierlijke producten gebruiken 
bestaat er wel een verhoogde kans op een tekort aan vitamine B12 en ijzer (zie de paragrafen over 
vitamine B12 en ijzer). 
 
• Interventies/advies 
Het is niet nodig om tijdens het preconceptiespreekuur specifieke adviezen te geven over de inname 
van voedingsstoffen naast het advies om gezond en gevarieerd te eten. Deze blijkt ook voor vegetariërs 
en veganisten in algemeenheid goed te zijn (Gezondheidsraad, 2007). Wel moet bij veganisten 
rekening worden gehouden met het verhoogde risico op een de vitamine B12- en ijzerdeficiëntie. Als 
uit de anamnese blijkt dat het risico hierop verhoogd is, kan besloten worden preconceptioneel het 
ijzergehalte en vitamine B12-status te bepalen en indien nodig te behandelen (KNOV, 2010). 
 
Organisatie van zorg 
In de kwaliteitsstandaarden wordt niet ingegaan op de organisatie van zorg. 
 
Conclusies 
- De richtlijnen stellen dat tijdens het preconceptieconsult gewezen moet worden op het belang 

van gezonde en gevarieerde voeding. 
- De Gezondheidsraad adviseert om al tijdens de preconceptieperiode te stoppen met het eten 

van leverproducten om de inname van vitamine A te beperken. De andere richtlijnen adviseren 
alleen om tijdens de zwangerschap het eten van leverproducten te beperken.  

- Vitamine D zou mogelijk voor de conceptie al als supplement genomen moeten worden 
(Gezondheidsraad, 2012).  

- Het Hb-gehalte en de vitamine B-12 status kan eventueel voor de conceptie bepaald worden als 
er sprake is van risicofactoren op anemie bij de moeder (KNOV, 2010).  

 
Overwegingen  
De Gezondheidsraad en het Voedingscentrum adviseren om preconceptioneel, naast foliumzuur, te 
beginnen met het slikken van 10 microgram vitamine D per dag. Dit is anders dan de KNOV, NHG en 
NVOG die dit alleen bij risicogroepen adviseren. De PIL-werkgroep stelt zich achter het advies aan 
zwangere vrouwen zoals genoemd in de informatiebrochure ”Zwanger!”: ‘Laat vrouwen die zwanger 
willen worden of zwanger zijn zelf de afweging maken om te kiezen voor vitamine D-suppletie of niet’. 
Het kan met name zinvol zijn als een vrouw een donkere huidskleur heeft, weinig buiten in de zon 
komt, of als de huid niet met de zon in aanraking komt door bijvoorbeeld gezichtsbedekking.  
 
Het Voedingscentrum heeft op haar website een overzicht van voedingsmiddelen die beter vermeden 
kunnen worden of waarvan er beter niet teveel van geconsumeerd moet worden tijdens de 
zwangerschap, zoals het gebruik van kalebaskalk (pimba) en bepaalde kruiden. Tijdens het 
preconceptieconsult kan hiernaar verwezen worden (www.voedingscentrum.nl/zwanger). 
 
Een dieetanamnese kan zinvol zijn om te bepalen of een toekomstig ouderpaar daadwerkelijk gezond 
eet (Gezondheidsraad, 2007). 
 
Aanbevelingen 

Aanbevelingen voeding Aangewezen zorgverlener 
Inventariseer bij een vrouw met een zwangerschapswens: 

• Of ze voedingssupplementen gebruikt; 
• Of er risicofactoren zijn voor vitamine B12- tekort zijn: 
• Of er risicofactoren voor ijzertekort zijn: 

Bepaal vitamine B12 status en/of het ijzergehalte als er risicofactoren zijn voor 
anemie bij de moeder. 
Verwijs de vrouw door naar huisarts voor behandeling wanneer er sprake is van een 
vitamine B12 deficiëntie of ijzerdeficiëntie. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 
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Informeer vrouwen/paren over: 
• Het belang van een gezond en gevarieerd voedingspatroon; 
• Het risico van te hoge vitamine A inname; 
• De mogelijk ongunstige effecten van een vitamine D-tekort. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 

Adviseer vrouwen/paren: 
• Een gezond en gevarieerd voedingspatroon aan te houden/meten; 
• Om de consumptie van vitamine A-rijke producten te minderen tot maximaal 

1 portie leverworst/leverpaté per dag; 
• Wanneer gewenst dagelijks een supplement met 10 µg vitamine D te 

gebruiken; 
• De website van het Voedingscentrum te raadplegen voor meer informatie over 

voeding voor en tijdens de zwangerschap. 
Levensmiddelen die tijdens de zwangerschap vermeden dienen te worden vanwege 
het risico op infecties, staan genoemd in het hoofdstuk Infectierisico’s. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 
 
Verwijs zo nodig naar een diëtist 

 
Literatuur 

• Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad. 2015. 
publicatienr. 2015/24. ISBN 978-94-6281-089-1. 

• Gezondheidsraad. Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D. Den Haag: 
Gezondheidsraad. 2012. publicatienr. 2012/15. ISBN 978-90-5549-931-1. 

• Gezondheidsraad. Naar behoud van een optimale jodiuminname. Den Haag: 
Gezondheidsraad. 2008. publicatienr. 2008/14. ISBN 978-90-5549-724-9. 

• Gezondheidsraad. Naar een adequate inname van vitamine A. Den Haag: Gezondheidsraad. 
2008. publicatienr. 2008/26. ISBN 978-90-5549-738-6. 

• Gezondheidsraad. Preconceptiezorg: voor een goed begin. Den Haag: Gezondheidsraad, 2007. 
publicatienr. 2007/19. ISBN 978-90-5549-657-0. 

• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Rapport Inzicht in de jodiuminname van 
kinderen en volwassenen in Nederland. Resultaten uit de voedselconsumptiepeiling 2007-
2010. Den Haag: RIVM, 2012. 

  


