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Antwoord aan de Académie Royale de Médecine de Belgique: korte 
versie 

 "Wij, gezondheidswerkers (artsen, chirurgen, tandartsen, diëtisten, dokters 
in de wetenschappen), hebben gereageerd op het recente advies van de Académie 
Royale de Médecine de Belgique (ARMB), dat exclusief plantaardige voeding 
(veganistisch) ten stelligste afraadt aan zwangere en zogende vrouwen, kinderen 
en adolescenten. We hebben hen een uitgebreid antwoord gestuurd dat we graag 
beknopter aan het grote publiek willen overbrengen.  

 Het vegetarische (geen consumptie van vlees) en veganistische (oog geen 
consumptie van zuivelproducten, eieren en honing) voedingspatroon is in België en 
in de hele wereld in opmars om ethische, ecologische en gezondheidsredenen. 
Aangezien ze nog weinig ingeburgerd zijn bij ons, en dan vooral het veganistische 
voedingspatroon, geeft dit aanleiding tot ongerustheid bij het grote publiek en 
gezondheidswerkers.  In het buitenland zijn meer plantaardige voedingspatronen 
ondertussen al veel populairder, vooral in de Angelsaksische landen, die ze 
daarenboven hebben opgenomen in hun voedingsadviezen.   

 De ARMB heeft  twee adviezen uitgebracht, in juni 2018 (gepubliceerd in de 
pers in mei 2019) en in juni 2019. Zij beroept zich op systematische 
tekortkomingen bij een volledig plantaardig voedingspatroon zonder dat er een 
geldig wetenschappelijk argument wordt aangevoerd om deze bewering te staven. 
Wij hebben de voor deze twee adviezen gebruikte bronnen zorgvuldig geanalyseerd 
en vinden het standpunt van de ARMB onbegrijpelijk. Geen van de genoemde 
bronnen ontraadt een volledig plantaardig voedingspatroon. 

 De laatste decennia zijn er heel wat wetenschappelijke studies gepubliceerd 
die het alomtegenwoordige omnivore voedingspatroon  bij volwassenen vergelijken 
met meer plantaardige voedingspatronen. Deze studies wijzen op de positieve 
effecten van plantaardige voeding op gezondheidsparameters (klinische en 
biologische) die erkend worden als risicofactoren voor hart- en vaatziekten en 
kanker, de belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd. Veganisten hebben minder 



overgewicht, hebben een betere bloeddruk, minder "slechte" cholesterol, minder 
insulineresistentie (diabetes).  

 Wat betreft kinderen, zwangere en zogende vrouwen zijn er heel wat 
aanbevelingen gepubliceerd (Amerikaanse, Engelse, Australische, Portugese, 
Israëlische, Italiaanse,  Canadese) die we kunnen samenvatten in de woorden van 
de American Academy of Nutrition and Dietetics (AND), een organisatie met 67.000 
toonaangevende professionals op het gebied van voeding. Zij stellen : "Goed 
beheerde vegetarische (inclusief veganistische) voedingspatronen  zijn geschikt 
en aangepast aan alle levensfasen, zeker ook voor zwangere vrouwen, vrouwen 
die borstvoeding geven, zuigelingen, kinderen, adolescenten en sporters." De 
Britse aanbevelingen stellen dat er geen minimumleeftijd is voor een veganistisch 
voedingspatroon. Wij herinneren eraan dat van 0 tot 6 maanden borstvoeding de 
voorkeur geniet en sterk moet worden aangemoedigd. Het is uiterst belangrijk dat 
gezondheidswerkers ouders die hun kinderen veganistisch willen opvoeden de juiste 
informatie kunnen geven. 

 Volgens de meest recente wetenschappelijke publicaties heeft geen enkel 
onderzoek naar veganisme gezondheidsrisico's of misvormingen bij pasgeborenen 
kunnen aantonen. Ze wijzen zelfs op enkele voordelen: minder gewichtstoename 
bij de moeder tijdens de zwangerschap, minder risico op pre-eclampsie 
(zwangerschapsvergiftiging) en vroeggeboorte.  

 Ons antwoord aan de ARMB is ingegeven uit bezorgdheid  voor correcte en up 
to date wetenschappelijke informatie en de noodzaak om het grote publiek naar 
behoren te informeren zonder enige financiële belangenvermenging. Geen enkele 
van onze medeondertekenaars (Belgische of buitenlandse) heeft een financiële 
band met de agrovoedings- of farmaceutische industrie. Wij betreuren het dat het 
ARMB-verslag geen melding maakt van de belangenconflicten van haar 
deskundigen. Van de 8 leden van de commissie die het advies hebben opgesteld, 
zijn er 4 gerelateerd aan de zuivelindustrie (Danone en Nestlé).  

 In 2015 heeft het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) 
bewerkt vlees geclassificeerd als kankerverwekkend en rood vlees als 
waarschijnlijk kankerverwekkend. Het is dan ook voor de hand liggend om ze uit 
ons voedingspatroon uit te sluiten. Canada heeft recent zuivelproducten 
verwijderd uit de lijst van essentiële voedingsmiddelen.  

 In het licht van de huidige obesitasepidemie bij kinderen, met ernstige en 
bewezen gezondheidsrisico’s op latere leeftijd (hart- en vaatziekten en kanker) 
moeten we alle noodzakelijke maatregelen nemen om gezonde voeding vanaf jonge 
leeftijd te promoten. Het systematisch met de vinger wijzen naar een veganistisch 
eetpatroon waarvoor we tot nu toe geen bewijs van risico's hebben, maar 
integendeel, veel aanwijzingen voor gezondheidsvoordelen, betekent dan ook het 
verspreiden van verkeerde informatie.  

 In het geval van een veganistisch voedingspatroon moet worden gezorgd voor 
een dagelijkse opname van voldoende gevarieerde hoeveelheden fruit, groenten, 
volkoren granen, peulvruchten en bronnen van gezonde onverzadigde vetten onder 



vorm van zaden en noten (notenpasta bij kleine kinderen). Bij peuters moet er 
aandacht zijn voor het  geleidelijk opdrijven van de hoeveelheid vezels in de 
voeding. Een volledig plantaardig voedingspatroon vraagt extra aandacht voor de 
suppletie van vitamine B12 en vitamine D (ook bij het omnivore voedingspatroon) 
en dit bij alle leeftijden. 

 Een tekort aan voedingsstoffen is alleen te vrezen als een groep 
levensmiddelen uit de voeding wordt geweerd. Een goed uitgebalanceerd  
plantaardig voedingspatroon met aandacht voor zo veel mogelijk onbewerkt “whole 
food” plantaardig voedsel zal alle noodzakelijke nutriënten aanbrengen. 

 Goede bronnen van omega-3 zijn walnoten, lijnzaad, koolzaad en oliën die 
daarvan afkomstig zijn. Calcium is overvloedig aanwezig in groene bladgroenten, 
sesamzaadjes en mineraalwater. Granen en peulvruchten zijn rijk aan ijzer en 
eiwitten. De bereidingswijzen (weken, fermenteren, ontkiemen) en koken (stoom) 
van peulvruchten en groenten zorgen voor een betere opname van de verschillende 
voedingsstoffen. Een eiwittekort is onbestaande als we voldoende calorieën uit 
verschillende plantaardige bronnen opnemen. 

 Met deze verduidel i jk ingen, gestoeld op de meest recente 
wetenschappelijke literatuur,  hopen we kinderartsen en ouders gerust te stellen, 
en ook de opleiding voedingsleer aan de verschillende beroepsgroepen in ons 
gezondheidszorgsysteem aan te moedigen. 
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