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    De rol van soja in de voeding  
van kinderen en adolescenten  
Een uiteenzetting van de relatie soja en de groei en ontwikkelingen

Zuigelingen

Moedermelk is de beste voeding voor 

zuigelingen tijdens de eerste zes maanden 

na de geboorte.16 Maar niet iedere vrouw 

kan of wil borstvoeding geven. Volgens 

recente cijfers (NL) blijkt dat het percen-

tage vrouwen dat borstvoeding geeft, 

zakt van 80% vlak na de geboorte, naar 

65% rond één week na de geboorte, tot 

55% rond twee maanden na de geboorte. 

Rond zes maanden na de geboorte 

geeft nog iets meer dan een derde 

(39%) van alle moeders borstvoeding.17 

Veel vrouwen die borstvoeding geven, 

schakelen in het eerste levensjaar van 

hun kindje over op opvolgmelk.18 Opvolg-

melk met aangepaste voedingsstoffen, is 

geschikt als vervanging voor moedermelk 

vanaf de zesde levensmaand. Moeder-

melk blijft echter de meest aangewezen 

voeding voor baby’s en moet aangemoe-

digd worden bij jonge moeders in over-

eenstemming met de aanbevelingen van 

de WHO.

In de VS zou zuigelingenvoeding op 

basis van soja (SIF dat staat voor ‘Soya 

Infant Formulae’) 20-25% van de markt 

van de babyvoeding uitmaken. Daarmee 

zouden sinds de jaren zeventig ongeveer 

20 miljoen zuigelingen met SIF gevoed 

worden.19 Meer recente data wijst erop 

dat SIF 13% van de markt in de VS zou 

uitmaken.20 

Een overvloed aan data toont aan dat 

er geen significant of waarneembaar 

verschil is in de groei, ontwikkeling 

of gezondheid bij zuigelingen die SIF 

toegediend kregen, in vergelijking met 

zui gelingen die voeding op basis van 

koemelk kregen tijdens hun eerste 

levensjaar.21,22 

Hoewel de data aantoont dat er sprake 

is van normale groei en ontwikkeling 

bij zuigelingen, is het gebruik van SIF 

enigszins in opspraak geraakt doordat 

mensen zich zorgen maken over de isof-

lavonen in sojabonen. Deze zouden een 

Introductie
Het is zeer waarschijnlijk dat voeding op basis van sojabonen, zoals tofu en sojadrinks, een 
groot aantal gezondheidsvoordelen heeft. Het spreekt voor zich dat de meeste onderzoeken 
hieromtrent gebaseerd zijn op studies met volwassenen. Het consumeren van voeding op 
basis van soja in de vroege levens f asen zou echter veel bijkomende voordelen hebben. 
Vroegtijdige consumptie van soja kan chronische ziekten voorkomen. Daarnaast geldt ook 
hier; jong geleerd is oud gedaan. De eet gewoontes van kinderen hebben invloed op hoe ze 
later, als volwassenen, zullen eten. Zo vroeg mogelijk beginnen met gezond eten kan er dus 
voor zorgen dat er goede eetgewoontes worden aangeleerd die levenslang gevolgd 
worden.1-5 Bovendien toont onderzoek aan dat gezonde eetgewoontes tijdens de kindertijd 
en pubertijd het risico op het ontwikkelen van chronische ziektes op latere leeftijd kunnen 
beïnvloeden.6-9 Daarnaast is het aangetoond dat de beginstadia van chronische ziektes, 
zoals aan  doeningen aan de kransslagader, vaak al te zien zijn in de pubertijd.10,11 

In Azië wordt soja al vanaf zeer jonge leeftijd geconsumeerd. Traditionele sojaproducten 
worden in Japan ook als babyvoeding gebruikt; al in het eerste levensjaar krijgen kinderen 
ze aangeboden en ze blijven deze hun hele jeugd gebruiken13-15.
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nadelige invloed hebben op de hormoon-

huishouding. Critici van SIF wijzen erop dat 

vooral heel jonge zuigelingen erg gevoelig 

zijn voor hormonale invloeden, en dat 

tijdens de eerste weken de blootstelling 

aan isoflavonen op basis van lichaams-

gewicht extreem hoog is in vergelijking 

met oudere kinderen en volwassenen (die 

sojavoeding consumeren). 

Hoewel er geen studies zijn die de impact 

meten van soja op het hormonaal niveau 

van zuigelingen, is er wel beperkt klinisch 

onderzoek dat aantoont dat soja-isof-

lavonen niet de endogene reproduc-

tieve hormoonwaarden bij jonge jongens 

en meisjes aantast.23,24 Ook heeft een 

onderzoek onder een groep meisjes met 

een hoge sojaconsumptie aangetoond 

dat er geen link is tussen soja-inname 

en de aanvang van de menstruatie.25  

 

De concentratie van circulerende isof-

lavonen als gevolg van de consumptie van 

SIF zijn veel hoger, daar is geen discussie 

over.26 Echter, er is geen duidelijk bewijs 

dat isoflavonen fysiologisch effect 

hebben bij zuigelingen. Isoflavonen zijn 

geclassificeerd als phyto-oestrogenen, 

maar verschillen weldegelijk van het 

hormoon oestrogeen.27 Daarnaast zijn 

de isoflavonen uit sojaproteïnen niet 

hetzelfde als geïsoleerde isoflavonen.28-30 

Bezorgdheid over isoflavonen is meestal 

gebaseerd op onderzoek op ratten die 

isoflavonen toegediend kregen, in plaats 

van sojaproteïne. 

Het Amerikaanse National Toxicology 

Program (NTP) evalueerde de veiligheid 

van SIF naar aanleiding van de bezorgd-

heid over isoflavonen. In 2009 kwam de 

14-koppige groep van onafhankelijke 

wetenschappers tot de conclusie dat 

er “minimale bezorgdheid” is over de 

veiligheid van SIF (opm.: de vijf niveaus 

van bezorgdheid zijn “verwaarloosbare 

bezorgdheid”, “minimale bezorgdheid”, 

“enige bezorgdheid”, “bezorgdheid” 

en “serieuze bezorgdheid”).31 Hierop 

stuurde de American Academy of Pedi-

atrics een brief naar de NTP waarin 

ze duidelijk maken dat er volgens hen 

sprake is van “verwaarloosbare bezorgd-

heid”. 

Uitvoerig onderzoek van SIF zal onge-

twijfeld doorgaan. Zo is men aan de 

University of Arkansas in Amerika met 

een interessant onderzoek bezig naar 

de effecten op de gezondheid van zuige-

lingen die borstvoeding, zuigelingenvoe-

ding op basis van koemelk of SIF krijgen. 

Enkele uitkomsten, zoals de grootte van 

de organen, het vetpercentage van het 

lichaam en spraakherkenning, kunnen 

unieke inzichten bieden. De studie loopt 

nu al bijna tien jaar en tot dusver zijn er 

geen klinisch relevante verschillen tussen 

de drie groepen opgekomen. De waarden 

die gemeten werden bij zuigelingen die 

SIF toegediend krijgen, zijn uitermate 

gemiddeld.32-36

Zuigelingenvoeding op basis van soja (SIF)
Geschat wordt dat 2 tot 3% van alle kinderen in Nederland de diagnose van koemelkal-

lergie (KMA) krijgen als ze nog zuigeling of heel klein zijn37. Bij zuigelingen die geen borst-

voeding of een mix van zuigelingenvoeding en borstvoeding krijgen, zou het gebruik 

van hypoallergene zuigelingenvoeding of SIF een klinische beslissing zijn op basis van 

verschillende factoren, waaronder klinische presentatie, aanwezigheid van meerdere 

allergieën, of het kindje de smaak kan accepteren, toegeeflijkheid en de kosten.38-40 

Hoewel speciale hypoallergene zuigelingenvoeding de eerste stap is, is SIF populair, 

vooral bij zuigelingen ouder dan zes maanden zonder soja-allergie.41-43 Het is algemeen 

aanvaard dat SIF aanzienlijk smakelijker en goedkoper is dan hypoallergene zuigelingen-

voeding, en dat het effectief kan zijn voor kinderen met KMA, afhankelijk van de leeftijd 

en diagnose.38,44-46

IgE vs. non IgE-gemedieerde KMA
De aanwezigheid van een gelijktijdige soja-allergie bij zuigelingen met KMA, verschilt 

tussen zuigelingen met IgE en non IgE-gemedieerde koemelkallergie. Geschat wordt dat 

10 tot 14% van de zuigelingen met IgE ook een soja-allergie hebben, terwijl meer dan 

50% van de zuigelingen met een non IgE-gemedieerde KMA ook allergisch voor soja 

zijn.42,43,47,48 De World Allergy Organisation publiceerde richtlijnen voor het aanbevelen 

van hypoallergene zuigelingenvoeding als de voorkeursvoeding voor zuigelingen met 

KMA. SIF kan echter gebruikt worden voor oudere zuigelingen die hypoallergene zuige-

lingenvoeding weigeren.38 

Soja-allergie
Het aantal kinderen dat allergisch is voor soja, is relatief klein.49 Volgens een nieuw syste-

matisch onderzoek, is de aanwezigheid van soja-allergieën onder de algemene bevolking 

(inclusief zuigelingen en jonge kinderen) tussen de 0,3 en 0,6%.37 Daarnaast groeit 70% 

van de kinderen over hun soja-allergie heen tegen het tiende levensjaar.50 

Koemelkallergie



Korte termijn onderzoek heeft uitgewezen 

dat sojavoeding de normale groei en ontwik-

keling van kinderen51 ondersteunt. Als het 

wordt gebruikt in plaats van peulvruchten, 

bevordert het de groei bij ondervoede 

kleuters.52,53 Sojavoeding biedt eiwitten van 

hoge kwaliteit en heeft over het algemeen 

een laag verzadigd vetgehalte.54 Daarnaast 

bestaan de vetten in soja vooral uit meer-

voudig onverzadigde vetzuren.55 

De kwaliteit van sojaproteïne is vergelijk-

baar met dierlijke proteïne en is hoger dan 

bijna alle andere plantaardige proteïnen.56,57 

Hoewel de proteïne-inname van de meeste 

kinderen in ontwikkelde landen voldoende 

is, zouden kinderen volgens recent 

onderzoek toch 50% meer proteïnen nodig 

hebben dan ze momenteel krijgen.58 Meer 

proteïne consumeren verbetert de bevor-

derlijke impact van fysieke activiteit op de 

minerale dichtheid van de botten.59 Een 

ander voordeel van soja kan het effect zijn 

op chronische functionele constipatie (CFC), 

wat gedefinieerd wordt als één ontlas-

ting per 3 tot 15 dagen. CFC kan bij tot wel 

36% van de kinderen die naar een kinder-

arts gaan, gevonden worden. Een recent 

onderzoek wees uit dat soja als alternatief 

voor melk een significant klinisch voordeel 

had bij Australische kinderen met CFC 

tussen 18 maanden en 9,5 jaar.60 

Sojaproteïne en cholesterol-
waarden bij kinderen
Meta-analyses van klinische data tonen 

consistent dat sojaproteïne direct de 

waarden van   lage dichtheid lipoproteïne 

cholesterol (LDL-C) verlaagt.61,62 Deze 

analyses hebben trouwens betrekking op 

studies met volwassenen. Echter, hoewel 

gelimiteerd, tonen de data aan dat  sojapro-

teïne een gunstige invloed heeft op lipi-

de-waarden bij kinderen.63-67 In het meest 

recente onderzoek dat word uitgevoerd, 

waarbij sojaproteïne (gemiddelde inname 

van 0,5g/kg lichaamsgewicht) werd meege-

nomen in de voeding met een standaard 

laagverzadigde vetgehalte (gedurende drie 

maanden) van jonge kinderen en adoles-

centen (gemiddelde leeftijd 8,8 jaar, tussen 

4 en 18 jaar) met familiale en polisgenetische 

hypercholesterolemia, verminderde LDL-C 

met 6,4% tot meer dan 11%.67 Het vervangen 

van veelgebruikte eiwitbronnen door soja, zal 

ook het LDL-C gehalte verlagen, dankzij de 

gunstige verandering in vetzuren-inname.61  

Mineralen
Omdat vlees een goede bron is van ijzer 

en zink, en melkproducten een goede bron 

zijn van calcium, moet er nagedacht worden 

over de impact op de mineraalbalans bij 

het vervangen van deze producten door 

sojaproducten. Voldoende calcium binnen-

krijgen is relatief gemakkelijk, want de 

meeste sojadrinks en plantaardige variaties 

op yoghurt zijn verrijkt met calcium. Het 

calcium in deze producten wordt even goed 

geabsorbeerd als het calcium in zuivelpro-

ducten.68-70 Plantaardige voeding levert 

behoorlijk hoge ijzerwaarden. Er is bewijs 

dat de opname van ijzer uit soja beter is dan 

men initieel dacht. De meeste ijzer in soja is 

in de vorm van ferritin, waarvan de absorptie 

niet beïnvloed wordt door phytaten.71 Dit 

betekent dat het niet uitmaakt of men 

gefermenteerde of niet-gefermenteerde 

producten neemt.

Vroege soja-inname en borst-
kankerpreventie
Er is groeiend bewijs dat de consumptie 

van zelfs maar een klein beetje soja per dag 

gedurende de kindertijd en/of de tienerjaren, 

het risico op de latere ontwikkeling van borst-

kanker met 25 tot 50% kan verlagen.72-75 Het is 

zelfs bewezen dat de cellen van ontwikke-

lende borsten blootgesteld aan isoflavonen 

veranderen, zodat ze minder kans hebben 

om later om te vormen tot kankercellen. 

Deze ‘vroege inname’ hypothese wordt al 

meer dan 20 jaar onderzocht.76 Het idee dat 

de soja-inname op jonge leeftijd bescher-

mend werkt tegen borstkanker is consistent 

met de erkenning van de risico’s van de 

levensstijl van kinderen en adolescenten, 

evenals invloeden van buitenaf, welke 

risico’s kunnen inhouden op verschillende 

kankersoorten op latere leeftijd.77
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Sojavoeding vanaf 1 jaar

Een unieke keus vanaf het eerste levensjaar
Alpro Soja Groeidrink 1-3+ is een 100% plantaardige groei-

drink met aangepaste voedingsstoffen geschikt voor kinderen 

vanaf 1 jaar. Alpro Soja Groeidrink 1-3+ biedt meer energie dan 

standaard sojadrinks en dagelijks gebruik van 250ml voldoet aan 

de volgende aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor 1-3 jarigen:

•  Meer dan een derde van hun vitamine D

• Alle vitamine B12 en C die zij nodig hebben

• Alle benodigde riboflavine (B2)

• Meer dan 75% van het benodigde jodium, calcium en ijzer

Samenvatting
De klinische data over zuigelingen zijn extreem beperkt, maar de bewijzen tot nu 

toe wijzen erop dat sojaproducten veilig zijn voor de normale groei en ontwikke-

ling van jongens en meisjes. Sojavoeding kan een belangrijke toevoeging zijn aan 

een algemeen gezond en gebalanceerd eetpatroon. Het past ook in de nieuwste 

Richtlijnen Goede Voeding welke een meer plantaardige voeding aanbevelen. 

Sojavoeding biedt plantaardige proteïne van hoge kwaliteit, onverzadigde vetten 

en vezels. Daarnaast verlaagt sojaproteïne direct de cholesterolwaarden in het 

bloed en er is het interessant bewijs dat de consumptie van soja vroeg in het 

leven, borstkanker op latere leeftijd voorkomt. 


