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Voedingsbehoeften  
van de voedende moeder 
en preventie  
van tekortkomingen
De voedingsaanbevelingen voor een vrouw die 

borstvoeding geeft, zijn gebaseerd op haar 

energiebehoeften van vóór de zwangerschap (zoals 

leeftijd, lichamelijke activiteit en lichaamsgesteldheid) 

waarbij de energiebehoeften voor de lactatie worden 

opgeteld.

De kilo’s die tijdens de zwangerschap erbij komen, 

dienen gedeeltelijk als voorraad voor het aanmaken 

van moedermelk. Daarom wordt de benodigde extra 

energie-inname voor de lactatie, afhankelijk van de 

toestand van de moeder, vastgesteld tussen de 70 en 

380 kilocalorieën per dag.

Borstvoeding is dus één van de beste manieren om snel 

overtollige kilo’s kwijt te raken. 

Macronutriënten
 Koolhydraten

Lactose zorgt voor 40% van de energie in moedermelk. 

Deze voedingsstof heeft een voedende en functionele rol, 

bevordert de opname van calcium en ijzer en draagt bij aan de 

kolonisatie van de darmen door goede bacteriën, met name 

de lactobacillus bifidus. Lactose wordt zeer weinig beïnvloed 

door de voeding van de moeder.

 Eiwitten
Het eiwitgehalte in moedermelk is het laagste van alle 

zoogdieren (tussen 0,08 en 0,12g/l) en de verhouding 

tussen caseïne en lactoserum verandert naargelang de 

voedingsbehoeften van het kind. De behoefte aan extra 

eiwitten voor de moeder is dus minimaal.

 Vetten
Vetten zijn de belangrijkste bron van calorieën in moedermelk 

(50%) en zijn ook het meest variabele component. Deze 

variabiliteit hangt niet alleen  van de leeftijd van het kind af (het 

vetgehalte wordt hoger naarmate de lactatie vordert) en van 

de frequentie van de voedingen aan de borst maar ook van de 

voeding van de moeder zelf. Hoewel de aanbevelingen voor 

de inname van vet hetzelfde zijn voor de hele bevolking, moet 

de vrouw die borstvoeding geeft erop letten dat ze voldoende 

essentiële vetzuren binnenkrijgt, met name vetzuren uit 

de Omega 3 familie. Deze vetzuren zijn rijk aan EPA en DHA 

en dragen  bij aan een goede ontwikkeling van de hersenen 

en het netvlies van het kind en aan een goede geestelijke 

gezondheid van de moeder. Het gaat dus om variatie in het  
gebruik van oliesoorten voor een compleet  inname van 
essentiële vetzuren (omega 3-6-9, aanwezig in koolzaad-, 
walnoten-, sesam-, lijnzaad-, zonnebloem- en olijfolie) 
en om het eten van kleine vette vissoorten (bijvoorbeeld 
340 g makreel of sardientjes per week).

Micronutriënten
Enkele essentiële mineralen

 IJzer speelt een zeer belangrijke rol bij talrijke 

stofwisselingsreacties. Na de bevalling krijgen vrouwen vaak 

extra ijzer toegediend, vooral als er sprake is geweest van 

heftige bloedverlies. Vervolgens, omdat de menstruatie 

meestal wegblijft tijdens de lactatieperiode en omdat 

moedermelk weinig ijzer bevat (maar wel perfect afgestemd 

op de behoeften van de baby blijft), zal de moeder voldoende 

hebben aan een evenwichtige ijzerrijke voeding. Een teveel aan 

Vitamine D bevordert de opname van calcium en fosfor in het 

bloed en speelt een belangrijke rol bij het immuunsysteem, 

bij de groei, de stevigheid van de botten en de spiertonus. De 
vitamine D zit onder meer in vette vis, eieren en lever…
en wordt in het lichaam geactiveerd door blootstelling 
aan Uv-stralingen. Vrouwen die vegetarisch zijn, die een 

hoofdoek dragen of vrouwen met een donkere huidskleur die 

in een gebied met weinig zon leven, hebben vaak een tekort 

aan vitamine D. Dagelijkse aanvulling is dus nodig.

Vitamine B12 is essentieel voor het goed functioneren van de 

hersenen, het zenuwstelsel en de aanmaak van bloed. Deze 

vitamine komt echter alleen in dierlijke voeding voor. Daarom 

moet een veganistische vrouw die borstvoeding wenst te 

geven al tijdens de zwangerschap vitaminesupplementen 

innemen.

ijzer is daarentegen niet goed omdat het de anti-infectieuze 

eigenschappen van de lactoferrine in de moedermelk kan 

verminderen.

 Calcium is een essentieel mineraal voor de groei en de 

opbouw van het skelet en de spieren. Tijdens de lactatieperiode 

is er sprake van een specifiek regelmechanisme. Daarom loopt 

een vrouw die lange tijd borstvoeding heeft gegeven, minder 

risico op osteoporose op latere leeftijd.

In zuivelproducten zit weliswaar veel calcium maar deze 

zijn zuurvormend voor het organisme als ze in te grote 

hoeveelheden worden ingenomen. Gelukkig zijn er ook andere 

natuurlijke bronnen van calcium beschikbaar zoals gedroogd 

fruit  en oliehoudende zaden (vooral sesamzaadjes en 

amandelen), kleine vissoorten, groene groente, peulvruchten, 

zachtgekookte eieren en vooral koolsoorten, tofu e.d.

 Zink is een antioxidant en helpt bij het helen van wonden. 

Voor de vrouw die borstvoeding geeft, wordt 12 tot 19 mg 

per dag aanbevolen. Zink is vooral te vinden in producten 

zoals zeevruchten, orgaanvlees, vlees, volkorengranen, 

peulvruchten, oliehoudende zaden, eieren…

Vitaminen

De vitaminesamenstelling in moedermelk is afhankelijk 
van de vitaminegehalte van de moeder en van de 
toegevoegde voedingsstoffen zoals vitaminen B, E en A.  
Denk vooral aan verse groenten en  fruit, bij voorkeur biologisch 

en van het seizoen. Wortelsap is bijzonder voedzaam en 

compleet voor vrouwen die borstvoeding geven, zoals Norman 

Walker het aangeeft in zijn boek “  Fresh Vegetable and Fruit 

Juices.”

Heeft Hippokrates van Kos, de vader van de 

geneeskunde en zeer bekwaam waarnemer 

van de mensheid en diens leefomgeving, niet 

gezegd dat vooral goede voeding één van de 

fundamenten van een goede gezondheid is?

Moedermelk is de eerste voeding van de 

pasgeborene en weerspiegelt grotendeels 

het voedingspatroon van zijn moeder. Maar 

feit is dat zij, ook gaat het om een ondervoede 

vrouw, te allen tijde een aangepaste melk zal 

produceren voor haar baby. Zij zal uit haar eigen 

reserves moeten putten en zelfs bepaalde 

nutriënten volledig moeten inleveren. 

Hoe kunnen we zoiets voorkomen?

“Laat voeding je eerste 
medicijn zijn!” Zei hij.

Om ervoor te zorgen dat ijzer optimaal 

opgenomen wordt, is het verstandig 

om ijzerrijke voeding (rood vlees, 

linze…) niet te combineren met een 

melkproduct, thee of koffie tijdens 

dezelfde maaltijd. Daarentegen zal een 

product rijk aan vitamine C (groene 

groenten, citroensap…) het opname 

van ijzer bevorderen. 

Wist u dat?
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Voeding en weerstand tegen  
infectiegevar: de immuniteit  
van de zwangere vrouw versterken 
door voeding

Als het voedingspatroon van een zwangere vrouw niet aangepast wordt aan haar nieuwe behoeften, loopt zij het  
risico om zich moe te voelen en minder weerstand te hebben tegen eventuele infecties of virussen. 

Borstvoeding is niet vermoeiend. Integendeel,  het biedt de moeder rust en geborgenheid. Het zijn vooral de 
effecten van de bevalling en een niet aangepaste voedingspatroon die de oorzaak van de vermoeidheid zijn.  

Onze immuniteit hangt voor 80% van onze darmen af. Daarom moeten we zorgen voor een goede 

darmflora en microbiota om er zelf profijt van te hebben!

Wat is microbiota? De samenstelling van microbiota in en op ons lichaam verschilt per persoon  

en per anatomische locatie. Het zijn microbiële gemeenschappen die zich bijvoorbeeld op de huid,  

in de neus, de vagina of de mond en vooral in de darmen en de spijsverteringskanaal bevinden.

 «In de dunne darm en de dikke darm leven meer dan duizenden soorten bacteriën. En daarbij 

mogen de virussen en gisten, de schimmels en de verschillende eencellige organismen niet vergeten 

worden.» (Giulia Enders “ De mooie voedselmachine”).

Wist u dat?

Het zou ideaal zijn om de algemene gezondheidstoestand van 

een vrouw te kunnen testen aan het begin van de zwangerschap 

en naderhand een evenwichtige dieet te kunnen toepassen 

die aan alle behoeften voldoet. 

De prioriteit is het voeden van de microbiota 
om haar immuunsysteem aan te sterken en 
ermee de kans op infecties (mastitis, candida) te 
minimaliseren.

Hoe kunnen we de microbiota verbeteren? 

Fruit, verse groenten ( rauw, gekookt, gestoomd, gemixt): rijk 

aan voedingstoffen zoals vezels, vitaminen, mineralen. 

Stuifmeelkorrels: rijk aan eiwitten, vetten, vitaminen en 

mineralen

Zuurkool of kefir: rijk aan melkzuurbacteriën, calcium, eiwitten, 

vitaminen B2 en B12

Wat kan de microbiota verslechten? suiker, chemische 

of getransformeerde producten (wit brood, witte meel, witte 

suiker, wit zout), teveel melkproducten die het lichaam kunnen 

verzuren.

Elke cultuur heeft eigen tradities en een eigen  

geloof bij het ondersteunen van voedende vrouwen. 

Er wordt van alles aangeraden qua voedingsmiddelen 

of planten om de productie te verhogen. 

Hoewel het niet altijd wetenschappelijk bewezen is, 

worden deze tradities door eeuwenlange ervaring 

ondersteund. De voedingsmiddelen die aanbevolen 

worden zijn meestal zeer rijk aan micronutriënten 

(vitamines, ijzer, zink, calcium) en omega 3.

Hierbij een kleine niet uitputtende lijst van 

natuurlijke galactogogen: amandelen, sesamzaadjes, 

kokosnoten, zonnebloem  en pompoenzaadjes, anijs, 

venkel, komijn, gember, haver, gierst, volkorenrijst, 

gerst, biergist, fenegriek, geitenruit…

Ook bestaan er specifieke mengsels die in de vorm 

van kruidenthee worden gedronken. Hoe dan ook 

blijft het drinken van de baby aan de borst de beste 

garantie voor een goede en langdurige lactatie.

Wist u dat?
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Voeding in de praktijk
Een vrouw mag alles eten tijdens de borstvoedingsperiode 

maar wel in de juiste hoeveelheden. Eventuele effecten op de 

baby hangen van een teveel aan bepaalde voedingsstoffen af.

De symptomen bij allergieën van pasgeborenen zijn duidelijk: 

braken, huiduitslag, diarree, langdurig huilen… In dat geval 

is het nuttig om na te gaan welk voedingsmiddel de oorzaak 

ervan is en die vervolgens een tijd weg te laten.

Wat mag een vrouw drinken tijdens  
de lactatieperiode?
Een voedende vrouw heeft over het algemeen meer dorst. De 

fysiologische verklaring ervoor is dat moedermelk voor 87% uit 

water bestaat.

Het is dus aan te raden om 8 tot 10 glazen water per dag te 

drinken.

Drink vooral naar behoefte en zorg ervoor dat u de baby vaak 

aanlegt, alsnog de beste stimulans voor de melkproductie.

Geschikte dranken zijn bijvoorbeeld water, verse biologische 

vruchten- en groentesappen, smoothies en kruidenthee.

Wees matig met het drinken van koffie en thee.

Tijdens de borstvoedingsperiode is alcohol niet verboden 

maar moet  wel beperkt blijven omdat het invloed kan hebben 

op de baby. Het alcoholgehalte in de melk is even hoog als in 

het bloed en de piek verschijnt ongeveer 1 uur na het drinken. 

Het afbreken van een glas wijn duurt ongeveer drie uur. 

Daarom moet de inname van alcohol goed beheerd worden 

(altijd na een voeding en pas als de baby een vaste ritme heeft, 

dus zeker niet in de eerste week na de geboorte).

Gezonde hapjes en snacks:
• Vers seizoen fruit, bij voorkeur biologisch

• Volkoren boterham met sardientjes en een scheutje citroen

• Avocado met een scheutje olijfolie en citroen

• Boterham met walnoten en banaan

•  Gedroogd fruit (vijgen, abrikozen, dadels, pruimen…), noten 

en zaden (walnoten, hazelnoten, amandelen, pompoen- en 

zonnebloemzaadjes…)

•  Humus: puree van kikkererwten vermengd met een pasta 

van sesamzaadjes (tahin), citroen, knoflook en olijfolie 

met stukjes verse groente (wortel, komkommer, selderij,  

paprika e.d.)

•  Pitabroodje van makreel of ansjovis uit blik met een scheutje 

citroen en wat blaadjes sla 

•  Een handvol kiemen met een scheutje koolzaadolie, citroen 

en zaden

•  Sappen of smoothies van verse groente en/of fruit 

met gemalen zaden (lijnzaad, sesamzaad, amandelen, 

hazelnoten e.d.) 

In moedermelk komen alle smaken  

van  voedingsmiddelen voor. Daarom 

zijn borstgevoede baby’s open voor 

variatie in de voeding op latere leeftijd!

Wist u dat?
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Conclusie
Een gevarieerde, evenwichtige, natuurlijke voeding, bij voorkeur biologisch en in overeenstemming 

met de cultuur en de voorkeuren van de moeder, draagt bij aan  een goede gezondheid en veel energie 

gedurende de hele dag.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de concentratie van liposoluble vitaminen en vetzuren in 

de moedermelk afhankelijk is van de voeding van de moeder. Daarom is het voor sommige vrouwen 

belangrijk om extra essentiële vitaminen in te nemen (vitamine B en D, zink, omega 3 e.d.) om tekorten 

te voorkomen. 

Eet smakelijk!
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Kijk voor al onze producten en advies op www.lansinoh.nl
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