
Nederlanders kiezen steeds vaker voor plantaardige voeding, bij het ontbijt, de lunch, het avondeten en/
of tussendoor 1,2. Een nieuwe generatie kinderen groeit op met een meer plantaardig voedingspatroon. 
Dat is duurzamer en heeft gezondheidsvoordelen. Met deze factsheet informeren wij je graag over 
een meer plantaardig voedingspatroon voor kinderen. Ook delen wij wetenschappelijke inzichten en 
praktische adviezen.

PLANTAARDIG VOEDINGSPATROON
De Gezondheidsraad adviseert een verschuiving naar een meer plantaardig voedingspatroon. Meer 
plantaardig is goed voor het dierenwelzijn en het milieu. Maar het heeft ook gezondheidsvoordelen. 
Plantaardige producten bevatten over het algemeen meer vezels en minder (verzadigd) vet dan dierlijke 
producten. Een meer plantaardig eetpatroon bestaat uit minder vlees, een beperkte hoeveelheid zuivel 
(beperken tot de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) en meer volkoren producten, groenten, fruit, 
(ongezouten) noten, peulvruchten en sojaproducten. Bij een meer plantaardig voedingspatroon ligt de 
nadruk dus op plantaardig, maar dierlijke producten hoeven niet te worden uitgesloten.  

AANBEVOLEN HOEVEELHEDEN
In onderstaand schema zie je de aanbevolen hoeveelheden voedingsmiddelen voor kinderen, waarbij 
rekening is gehouden met een meer plantaardige invulling.

(bij voorkeur volkoren)

(ongezouten)

(zie volgend schema) 
1 portie 1 portie 1 portie 1 portie

2 porties* 2 porties 3 porties 3 - 4 porties

50 - 100 gram 100 - 150 gram 150 - 250 gram 200 - 300 gram

2-3 sneetjes 2-4 sneetjes 4-6 sneetjes 4-8 sneetjes

1,5 stuks

50 - 100 gram 100- 150 gram 150- 200 gram 250 gram

1,5 stuks 2 stuks 2 stuks

15 gram** 15 gram 25 gram 25 gram

30 gram 30 gram 40-45 gram 40-55 gram

(zoals aardappelen, rijst, pasta
en couscous)

BROOD

NOTEN OF NOTENPASTA

VLEES, VIS OF VLEESVERVANGER

SMEER- EN BEREIDINGSVETTEN

PORTIES*** ZUIVEL OF
VERRIJKTE SOJAPRODUCTEN 

OVERIGE KOOLHYDRATEN

FRUIT

GROENTE

PLANTAARDIGE VOEDING VOOR KINDEREN 

*Kies voor jonge kinderen (1-3 j) bij voorkeur soja producten die specifiek voor deze doelgroep geschikt gemaakt is, zoals een groeidrink op basis                    
van soja.
**Voor kinderen jonger dan 4 jaar adviseren we notenpasta zonder toegevoegd suiker en zout in plaats van nootjes in verband met het risico op  
    verstikking.5
***Portie is 150 ml

1 - 3 JAAR 4 - 8 JAAR 9 - 13 JAAR 14 - 18 JAAR



EXTRA AANDACHT
Voor een gezonde groei en ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen voldoende voedingsstoffen 
binnenkrijgen. Eet een jong kind vooral plantaardig, dan zijn er een aantal voedingstoffen waar je op moet 
letten. Het RIVM berekende wat het effect zou zijn als kinderen tussen 2 en 6 jaar oud minder of geen 
dierlijke voedingsmiddelen zouden eten. Het bleek dat kinderen op deze manier minder verzadigde 
vetzuren binnenkregen (9-26%) en meer vezels (8-29%). Bij een deel van hen werd echter een te lage 
inname van vitamine B1, vitamine B12 en zink gemeten. Wij maken inzichtelijk op welke voedingsstoffen 
extra gelet moet worden bij een meer plantaardig voedingspatroon voor kinderen en waarom dat zo is.

Energie
Plantaardige voedingsmiddelen bevatten over het algemeen minder energie dan dierlijke. Dat is op zich 
geen probleem. Maar voor de groei en de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij voldoende 
energie binnenkrijgen.

Wat is het advies?
Bekijk de totale inname. Is de totale energie-inname te laag? Kies dan voor energierijke producten, zoals 
avocado, noten(pasta), zaden, (gedroogd) fruit of (een plantaardige variatie op) yoghurt.

Eiwit
Eiwitten zijn van belang voor de opbouw van sterke botten en dragen bij aan de instandhouding van de 
spiermassa.

Wat is het advies?
Kies voor peulvruchten, volkoren graanproducten, sojaproducten (zoals tofu), een plantaardige variatie op 
yoghurt/kwark, sojadrink of notenpasta. Aandachtspunt: haver-, rijst- en amandeldrink zijn geen volwaardige 
melkvervangers i.v.m. onvoldoende aanwezigheid en kwaliteit van eiwit.

Tip om genoeg essentiële aminozuren binnen te krijgen:
Maak slimme combinaties, bijvoorbeeld peulvruchten & granen of peulvruchten & noten of granen & kaas. 
Denk bijvoorbeeld aan chili sin carne (een Mexicaans gerecht met kidneybonen en rijst).  

0,5 opscheplepel
(ca. 30 gram)

1,5 opscheplepel
(ca. 80 gram)

2 opscheplepel
(ca. 110 gram)

2 - 3 opscheplepel
(ca. 135 gram)

50 gram 50 gram 100 gram 100 gram

1 stuks (50 gram) 1 stuks (50 gram) 2 stuks (100 gram) 2 stuks (100 gram)

50 gram

50 gram 50 - 60 gram 100 gram 100 gram

50 - 60 gram 100 gram 100 gram

ca. 10-15 gram 
(bijv. 1x 100% pindakaas 
broodbeleg)

25 gram 
(ca. 1 volle eetlepel) 

25 gram 
(ca. 1 volle eetlepel) 

ca. 10-15 gram
(bijv. 1x 100% pindakaas 
broodbeleg of ca.
0,5 eetlepel)

EIEREN

*NOTEN EN PINDA'S

PEULVRUCHTEN 

VEGETARISCHE VERVANGERS

VIS

VLEES

VLEES, VIS OF VLEESVERVANGER 1 - 3 JAAR 4 - 8 JAAR 9 - 13 JAAR 14 - 18 JAAR

* dit is een extra portie noten(pasta) naast je dagelijkse portie.



Calcium
Calcium is nodig voor een normale groei en ontwikkeling van het skelet en gebit van kinderen.

Wat is het advies?
Kies voor groene bladgroenten, amandelen en plantaardige drinks en zuivelvervangers die verrijkt zijn met 
calcium. Als plantaardige producten verrijkt zijn, dan zie je dat op het etiket bij de voedingswaardetabel.

Vitamine D
De belangrijkste bron van vitamine D is zonlicht. Daaruit maakt het lichaam ongeveer tweederde deel aan 
van de dagelijks benodigde hoeveelheid vitamine D. Het overige deel komt binnen via de voeding.

Wat is het advies?
Ga voldoende naar buiten: dagelijks minimaal 15 tot 30 minuten. Gebruik halvarine en vloeibare margarine; 
hieraan is vitamine D toegevoegd. Voor kinderen tot 4 jaar geldt het advies om vitamine D te suppleren 
naast de gewone voeding. Bij kinderen met een getinte of donkere huid wordt geadviseerd ongeacht de 
leeftijd vitamine D te suppleren. Aan zuivelvervangers is vaak ook vitamine D toegevoegd.

Vitamine B1
Vitamine B1 zorgt voor de verbranding van koolhydraten. Daarnaast speelt het een rol in het zenuwstelsel 
en bij het functioneren van het hart.

Wat is het advies?
Bij een meer plantaardig voedingspatroon zijn vooral volkoren graanproducten (zoals volkorenbrood, 
volkorenpasta) rijk aan vitamine B1.

Vitamine B12
Vitamine B12 is een belangrijke vitamine die o.a. bijdraagt aan de normale werking van het zenuwstelsel. 
Vitamine B12 komt van nature alleen voor in dierlijke producten.

Wat is het advies?
Bij een lacto-ovo-vegetarisch voedingspatroon kan vitamine B12 worden gehaald uit zuivel en eieren. Ook 
zijn er sojadrinks en vleesvervangers verkrijgbaar die verrijkt zijn met vitamine B12 (en calcium). Bij een 
volledig plantaardig voedingspatroon is een supplement of voedingsmiddel met toegevoegde vitamine 
B12 noodzakelijk. Of een product verrijkt is met vitamine B12 kan je vinden bij de ingrediëntendeclaratie en 
in de voedingswaardetabel. 

IJzer
Tijdens de groei maken kinderen veel cellen aan, waaronder bloedcellen. IJzer is daar een onmisbaar 
onderdeel van.

Wat is het advies?
Voldoende ijzer binnenkrijgen via een plantaardig voedingspatroon kan, maar is een uitdaging. IJzer zit ook 
in volkoren graanproducten, peulvruchten en noten. Ook sojaproducten bevatten van nature ijzer. Eet dit 
het liefst in combinatie met een product dat rijk is aan vitamine C, bijvoorbeeld fruit. Dit bevordert namelijk 
de opname van plantaardig (non-heem) ijzer.

Zink
Zink draagt bij aan de instandhouding van de botten, het gezichtsvermogen en de cognitieve functies. Het 
speelt ook een rol in het celdelingsproces en zorgt voor de opbouw van eiwitten en daarmee voor de 
groei en vernieuwing van weefsel.

Wat is het advies?
Kies voor volkorenbrood, peulvruchten en rijst. Het is belangrijk om hier voldoende van te eten, zie de 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheden als richtlijn.



PRAKTISCHE TIPS
In de praktijk lijkt het misschien best een uitdaging om te verschuiven naar een meer plantaardig 
voedingspatroon. Door ouders en kinderen een beetje op weg te helpen, maak je de kans van slagen 
groter. Deze handige tips kunnen daar zeker bij helpen!

Ontbijt & lunch

• Serveer fruit bij het ontbijt en snackgroente bij de lunch, de vitamine C helpt de ijzeropname uit muesli  
  en volkorenbrood!
• Hummus of een andere peulvruchtenspread op brood is erg handig om een kind wat meer    

  peulvruchten te laten eten. Hummus is gemaakt van kikkererwten en te koop in de     
  supermarkt, kies wel voor lage zout variaties. Je kunt het ook makkelijk zelf maken.
• Houd je van koken? Maak dan eens zelf volkorenpannenkoeken, bananenbrood of hartige ei-muffins,   

  lekker voor het ontbijt en de lunch, én kan mee in het trommeltje naar school!
• Een plantaardige sojadrink, verrijkt met calcium, vitamine B12 en vitamine D vormt ook een goed en   

  lekker onderdeel van een plantaardig voedingspatroon. Plantaardige variatie op yoghurt en kwark op  
  basis van soja zijn een goed plantaardig alternatief voor zuivel.
• Is je kind dol op een boterham met hartig beleg? Leg er eens wat sla en rauwkost bovenop. Zo krijgt   

  je kind meer groente binnen, zonder dat het veel moeite kost. Je kunt ze ook wat snoeptomaatjes of   
  mini komkommetjes meegeven.
• Luncht je kind op school? Koop een lunchtrommeltje met verschillende vakjes. Zo voorkom je   
  vochtige boterhammen door waterige groente.

Warme maaltijd

• Vervang een paar keer per week (begin met 1 keer per week)  vlees door vleesvervangers, zoals een   
  vegetarische burger, -worstje (op basis van soja of lupine) vegetarisch gehakt4 of tofu, tempé en   
  seitan. Let ook hier op het zoutgehalte van kant en klare producten. 
• Voeg eens wat extra peulvruchten of noten toe aan een gerecht of salade.
• Op zoek naar een lekker vegetarisch gerecht voor kinderen? Denk eens aan enchilada’s (met    

   kidneybonen), vegetarische curry (bijv. milde gele curry met kikkererwten), shaksuka (eiergerecht uit   
  het Midden-Oosten). Een Spaanse aardappeltortilla doet het ook vaak goed met aardappelschijfjes,   
  eieren en groenten zoals tomaat, courgette en paprika.
• Sojadrink met toegevoegd calcium en vitamine B12 is een volwaardig, plantaardig alternatief    
  voor zuivel. Haverdrink, amandeldrink, kokosdrink of rijstdrink zijn niet geschikt als volwaardige   
  zuivelvervanger voor kinderen, maar je kunt er wel lekker mee koken. Zoals: pannenkoeken of   
  wentelteefjes met amandeldrink of vegetarische lasagne met linzen en een plantaardige variatie op   
  room. 

Een meer plantaardig voedingspatroon voor kinderen is haalbaar. Ook met een meer plantaardig 
voedingspatroon kunnen kinderen alle voedingstoffen binnenkrijgen die ze nodig hebben. Elke kleine stap 
naar een meer plantaardig voedingspatroon draagt bij aan een duurzamere wereld. Succes! 

BRONNENLIJST

Plantaardige voedingsmiddelen zijn doorgaans arm aan verzadigd vet. Vermindering van de consumptie van verzadigd vet draagt bij tot de instandhouding van normale 

cholesterolgehalten in het bloed. Een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde leefstijl zijn belangrijk voor een goede gezondheid.
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