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Abstract 

Probleemstelling en doelstelling 
Preconceptiezorg kan bijdragen tot de reductie van negatieve zwangerschapsuitkomsten. 

Internet is een belangrijke hulpbron voor de verspreiding van preconceptionele informatie 

en wordt steeds vaker geraadpleegd door vrouwen voor het opzoeken van 

preconceptionele informatie. Door het toenemend belang van internet is er nood aan 

onderzoek naar de consistentie van preconceptionele online informatie met internationale 

richtlijnen. Deze studie werd uitgevoerd om na te gaan in welke mate preconceptionele 

informatie die Vlaamse vrouwen raadplegen consistent is met internationale richtlijnen.  

Methodologie 

Door vrouwen aangegeven zoektermen werden ingegeven in de zoekmachine Google en 

leverde 33 websites op. Informatie op de websites werd aan de hand van een checklist 

vergeleken met 50 internationale preconceptionele aanbevelingen. 

Resultaten 

De meeste aanbevelingen bleken afwezig op de geraadpleegde websites (70,24%). Voor 

5,21% van de aanbevelingen werd incorrecte informatie teruggevonden. Slechts 2,24% 

van de gescreende aanbevelingen bleek consistent met de internationale aanbevelingen. 

Voor foliumzuur werden het vaakst incorrecte aanbevelingen teruggevonden (60,6%). 

Informatie op websites gesteund door de overheid bleek het vaakst in overeenstemming 

met internationale richtlijnen. 

Conclusie 

De mogelijkheid dat vrouwen via Google preconceptionele aanbevelingen terugvinden 

die consistent zijn met internationale richtlijnen is beperkt. Tevens blijkt de mate van 

consistentie afhankelijk van de geraadpleegde website, de websitecategorie of het topic 

van de aanbeveling. Hulpverleners dienen zich hiervan bewust te zijn. Bepaalde 

webstrategieën kunnen, met overheidssteun, worden aangewend om de kans te vergroten 

dat vrouwen evidence based informatie raadplegen. Verder onderzoek naar de mate 

waarin internet preconceptionele gedragingen van vrouwen beïnvloedt, blijkt 

noodzakelijk. 
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1 Inleiding 

Ondanks de modernisatie van de antenatale zorg, stagneert in de meeste delen van de 

wereld de reductie in maternale sterfte en incidentie van negatieve 

zwangerschapsuitkomsten, zoals afwijkingen bij de geboorte, laag geboortegewicht en 

preterme geboorte (Wildschut et al. 2006, Atrash et al. 2008). Ook in Vlaanderen kan een 

gelijkaardige trend vastgesteld worden voor de perinatale en maternale mortaliteit 

(Cammu 2014). 

Recente studies tonen aan dat de oorzaken van negatieve zwangerschapsuitskomsten vaak 

vroeg in de zwangerschap ontstaan, namelijk tijdens de cruciale zwangerschapsweken 

waarin de organogenese plaats heeft (Elsinga et al. 2008). Meerdere auteurs geven hierbij 

aan dat sommige negatieve zwangerschapsoutcomes geassocieerd zijn aan 

preconceptionele maternale en paternale  risicofactoren (Johnson et al. 2006, van der Pal-

de Bruin et al. 2008, Cheng et al. 2012, Corchia and Mastroiacovo 2013, Shannon et al. 

2014). De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat 19% van alle maternale 

overlijdens indirect te wijten is aan de medische toestand van de vrouw voor de 

zwangerschap (de Francisco et al. 2007). Uit de literatuur blijkt prenatale zorg 

onvoldoende voor de preventie van negatieve zwangerschapsoutcomes (Wildschut et al. 

2006, Atrash et al. 2008, Reeve 2009, Cheng et al. 2012, Hacker et al. 2016).  

Meerdere onderzoeken tonen aan dat reductie van preconceptionele risicofactoren en 

optimalisatie van de preconceptionele gezondheid kunnen bijdragen tot een gezondere 

zwangerschap en reductie van het risico op maternale en perinatale mortaliteit en 

morbiditeit. Het doel van preconceptiezorg is de gezondheid van moeder en kind te 

optimaliseren, door het tijdig opsporen van verhoogde gezondheidsrisico’s, counseling, 

biomedische, gedragsmatige en gezondheidsbevorderende interventies en, indien 

aangewezen, doorverwijzing (Curtis et al. 2006, Johnson et al. 2006, Wildschut et al. 

2006, Health Council of the Netherlands 2007, Atrash et al. 2008, Samyn et al. 2008, 

Prins et al. 2009, World Health Organization 2013, Agricola et al. 2014, Bhutta et al. 

2014, Shannon et al. 2014, Shawe et al. 2015). Foliumzuursupplementatie en counseling 

omtrent de risico’s van roken en alchohol in de preconceptionele periode zijn slechts 

enkele voorbeelden waarvoor in RCT’s (Randomized Controlled Trial) reeds evidentie 



5	
	

werd aangetoond met betrekking tot de optimalisatie van zwangerschapsuitkomsten 

(Atrash et al. 2008, Seshadri et al. 2012). 

Volgens het onderzoek van Atrash et al. (2008) wordt preconceptiezorg, ondanks het 

aangetoonde belang, niet steeds aangeboden door hulpverleners en vragen vrouwen 

hierover niet steeds informatie. Als vorm van primaire preventie, blijkt de 

beschikbaarheid van preconceptiezorg voor alle mogelijk toekomstige ouders cruciaal, zo 

stellen American College of Obstetricians and Gynecologists (2005), Wildschut et al. 

(2006) en Moos et al. (2008).  

Internet blijkt een steeds vaker gebruikte informatiebron door vrouwen die op zoek zijn 

naar preconceptionele informatie (Song et al. 2012), en wordt door meerdere auteurs 

aangegeven als belangrijke hulpbron om preconceptionele informatie te verspreiden 

(Wildschut et al. 2006, Agricola et al. 2013, D'Ambrosio et al. 2015). Het onderzoek van 

Murray (2012) benadrukt de belangrijke voordelen van online interventies, waaronder 

hoge beschikbaarheid van internet in de doorsnee populatie, mogelijkheid tot wijde 

verspreiding via sociale media, personalisatie en interactie, tijd- en kostenbesparend, 

anonimiteit en privacy. Agricola et al. (2013) komen tot gelijkaardige resultaten, waarbij 

kosteneffectiviteit ook als een belangrijk argument wordt gegeven voor het gebruik van 

online interventies omtrent preconceptiezorg. Lagan et al. (2010) geeft daarnaast aan dat 

vrouwen internet belangrijk vinden voor het opzoeken van zwangerschapsgerelateerde 

informatie. De online informatie zou tevens een invloed hebben op het nemen van 

zwangerschapsgerelateerde beslissingen, waarbij de meerderheid (62,8%) van de 

bevraagde vrouwen aangaf dat internet invloed had op hun ideeën over de aanpak van 

zwangerschap of geboorte (Lagan et al. 2010). 

Anderzijds dient vermeld te worden dat, ondanks alle voordelen, deze evolutie ook tot 

een aantal uitdagingen leidt (Lagan et al. 2011). Er bestaan namelijk veel onofficiële 

websites die incorrecte informatie bevatten omtrent preconceptiezorg (Health Council of 

the Netherlands 2007, Agricola et al. 2013). Volgens Lagan et al. (2010) blijken vrouwen 

zich niet steeds bewust van de foutieve informatie die zij raadplegen. Ook Shedlosky-

Shoemaker et al. (2009) geven aan dat incorrecte of onvolledige informatie misleidend 

kan zijn.  
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Door het toenemend belang van internet zijn studies naar de consistentie van 

preconceptionele online informatie met internationale richtlijnen noodzakelijk. De 

studies van Agricola et al. 2013 en D’Ambrosio et al. 2015, uitgevoerd in Italië, toonden 

reeds aan dat de kans minimaal is dat online preconceptionele informatie, teruggevonden 

via Google, consistent is met internationale richtlijnen (resp. richtlijnen gepubliceerd in 

de American Journal of Obstetrics and Gynecology (AJOG) in het onderzoek van 

Agricola et al. (2013) en richtlijnen van de American College of Obstetricians and 

Gynecologists (ACOG) in het onderzoek van D’Ambrosio et al. (2015)). Beide auteurs 

vermelden tevens de nood aan effectieve online communicatie strategieën en een 

grondige, continue update van online informatie. Agricola et al. 2013 duidt hierbij de 

noodzaak aan gelijkaardige studies in andere Europese landen, vanwege de mogelijke 

verscheidenheid in het online informatieaanbod.   

Een studie over de mate waarin Vlaamse vrouwen correcte online preconceptionele 

informatie terugvinden, werd voor zover bekend, nog niet uitgevoerd. Deze studie, als 

masterproef voor de opleiding ‘Master in de verpleegkunde en vroedkunde’, werd 

uitgevoerd om na te gaan in welke mate preconceptionele informatie die Vlaamse 

vrouwen online kunnen raadplegen consistent is met internationale richtlijnen (gebaseerd 

op richtlijnen gepubliceerd op de website www.gezondzwangerworden.be).   
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2 Methodologie 

Er werd een beschrijvende studie uitgevoerd met cross-sectioneel studiedesign. Aan de 

hand van een checklist werd online preconceptionele informatie vergeleken met 

internationale preconceptionele richtlijnen.  

2.1 Ontwikkeling checklist 

Een checklist (zie bijlage 1) werd ontwikkeld om na te gaan of online preconceptionele 

informatie overeenkomstig de internationale richtlijnen is. De checklist werd ontwikkeld 

op basis van aanbevelingen op de website www.gezondzwangerworden.be. Deze website 

werd ontwikkeld in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) 

door de Universiteit Gent en Vives Hogeschool. De website bevat internationale 

preconceptionele aanbevelingen voor vrouwen, mannen en hulpverleners. De informatie 

op de website werd opgesteld door experten op basis van nationale en internationale 

richtlijnen, waaronder KCE-, ACOG-, AJOG- en NICE-richtlijnen, en wetenschappelijke 

literatuur (zie bijlage 2). Bij de ontwikkeling van de website werd ook een panel van 

vrouwen uit verschillende sociale klassen betrokken (Agentschap Zorg en Gezondheid 

2015). 

Op basis van de informatie op de website werd een checklist opgesteld met 50 

aanbevelingen die zich situeren binnen verscheidene preconceptionele topics, voor 

vrouwen en mannelijke partners (zie tabel 1).  

Voor elk topic werd bij analyse van online informatie een score van 0 tot 3 toegekend, 

waarbij 0 staat voor ‘informatie afwezig’, 1 voor ‘informatie aanwezig, niet correct’, 2 

voor ‘informatie aanwezig, correct, niet gedetailleerd’ (zie verder) en 3 voor ‘informatie 

aanwezig, correct, gedetailleerd’. In de checklist werd ook ruimte voor discussie voorzien 

om de keuze van toekenning van bepaalde scores door de onderzoeker te kunnen 

onderbouwen. 

2.2 Website selectie 

Een korte vragenlijst (zie bijlage 3) werd ontwikkeld om na te gaan welke zoektermen 

(woorden of woordcombinaties) vrouwen ingeven bij het online opzoeken van informatie 

omtrent de voorbereiding op een gezonde zwangerschap. Naast de zoektermkeuze werden  
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Tabel 1: Topics van aanbevelingen voor vrouwen en mannen 

Topics voor vrouwen 

- Alcohol 
- Roken 
- Drugs 
- Reizen 
- Mondverzorging 
- Handen wassen 
- Voedselhygiëne 
- Toxoplasmose 
- Listeriose 
- Gewicht 
- Vegetarisch en veganistisch  
- Vitamine A 
- Foliumzuur 
- Lichaams- 

beweging 
- Vocht 
- Cafeïne 
- Graanproducten en aardappelen 
- Groenten 
- Fruit 
- Melkproducten en calcium-verrijkte 

sojaproducten 
- Vlees, vis, eieren en vervang- producten 

- Noten en zaden 
- Smeer- en bereidingsvet 
- Restgroep  
- Zittende bezigheid (sedentair gedrag) 
- Rubella 
- Varicella 
- Kinkhoest 
- Cytomegalievirus (CMV) 
- Seksueel overdraagbare aandoeningen 

(SOA) (HIV en aids, hepatitis B, syfilis, 
chlamydia, gonorroe) 

- Hepatitis C 
- Tuberculose 
- Röntgenstraling 
- Medicatie 
- Astma 
- Verhoogde bloeddruk 
- Allergieën 
- Diabetes 
- Epilepsie 
- Kanker 
- Hemoglobinopathieën

 

Topics voor mannelijke partners  

- Alcohol 
- Roken 
- Drugs 
- Hyperthermie 
- Medicatie 

- Omgeving 
- SOA (HIV en aids, hepatitis B, syfilis, 

chlamydia, gonorroe) 
- CMV 
- Hepatitis C 
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ook enkele algemene en demografische gegevens nagegaan om een beeld te krijgen van 

de bevraagde steekproef. 

De inclusiecriteria waren vrouwen geboren tussen 1970 en 1995, actieve kinderwens, 

geen infertiliteit (aangegeven als ‘niet langer dan twaalf maanden zwanger proberen 

worden’) en heteroseksualiteit. Vragenlijsten die onvolledig werden ingevuld, werden 

geëxcludeerd.  

Rekrutering gebeurde via posters en flyers (zie bijlage 4) op openbare plaatsen 

(bijvoorbeeld zwembaden, sportcentra, scholen) en via sociale media. Vooraf werd een 

steekproefgrootte van 30 participanten vooropgesteld. De rekruteringsperiode liep van 

maart 2015 tot april 2015.  Vooraf aan de vragenlijst werd de participant ingelicht via een 

informed consent (zie bijlage 3). De vragenlijst werd anoniem afgenomen. De studie werd 

goedgekeurd door het Ethisch Comité van het Universitair Ziekenhuis Gent 

(Projectnummer EC/2014/006).  

De gemiddelde leeftijd van de participanten bedroeg 28 jaar (range 22 jaar - 37 jaar). De 

meerderheid (73,3%) van de participanten was hoger opgeleid (diploma hoger of 

universitair onderwijs), waarvan 23,0% een universitair diploma behaalde. Alle overige 

participanten (26,7%) behaalden een diploma middelbaar onderwijs. Het merendeel van 

de participanten was nulligravida op het moment van de bevraging (70,0%) en kende geen 

gezondheidsproblemen (90,0%). Internet bleek de frequentst geraadpleegde 

informatiebron (90,0%) onder de participanten voor het opzoeken van informatie omtrent 

de voorbereiding op een gezonde zwangerschap. 

In totaal leverde de vragenlijst 73 zoektermen op (zie tabel 2). De aangegeven zoektermen 

werden door de onderzoeker beoordeeld op relevantie voor preconceptiezorg. Meerdere 

zoektermen werden irrelevant bevonden, doordat ze eerder verwezen naar een gezonde 

levensstijl tijdens de zwangerschap, dan naar de voorbereiding op een gezonde 

zwangerschap of preconceptiezorg. Verdere beoordeling op relevantie gebeurde in 

samenspraak met een medestudente die gelijkaardig onderzoek uitvoerde. Na de 

beoordeling op relevantie werden tien zoektermen weerhouden (zie figuur 1). 

De tien meest relevant bevonden zoektermen werden afzonderlijk ingegeven in de 

zoekmachine Google. Zoektermen die uit woordcombinaties bestonden, werden 

gecombineerd met ‘AND’. Na inclusie van de websites die verschenen op elke eerste  
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Tabel 2: Aangegeven zoektermen 

 Zoektermen 
 
 
 
Respondent 

Eerste zoekterm Tweede zoekterm Derde zoekterm 
(facultatief) 

Vierde 
zoekterm 
(facultatief) 

1 
 

Ovulatietest Hoe lang duurt indien 
zwanger 

  

2 Gezond zwanger Eten en zwangerschap   
3 Preconceptie Vitaminen   
4 Vitaminen bij 

zwangerschap 
Voeding 
zwangerschap 

Medicatie 
zwangerschap 

 

5 Pregnancy Health   
6 Foliumzuur Gezond zwanger   
7 Vitaminen 

zwangerschap 
Voeding 
zwangerschap 

  

8 Zwanger Baby Wat te doen bij 
zwangerschap 

 

9 Menstruatie cyclus 
bereken 

Ideale BMI bij 
kinderwens 

Gezond zwanger 
worden 

 

10 Zwanger worden Kinderwens Tips voor 
zwangerschap 

 

11 Zwangerschap Bevruchting   
12 Zwanger worden Eerste maand zwanger Zwanger eten  
13 Zwangerschap Ontpillen   
14 Do’s & dont’s Zwangerschap Tips Voorbereiding 
15 Gezonde 

zwangerschap 
Gezonde zwanger 
worden 

  

16 
 
 

Wat mag je niet eten 
tijdens de 
zwangerschap? 

Welke sporten mag je 
uitoefenen tijdens de 
zwangerschap? 

  

17 
 

Voorbereiding 
zwangerschap 

Zwanger worden Voedsel zwanger  

18 
 

Zwangerschap Zwanger   

19 Zwanger worden Eisprong   
20 Vruchtbaarheid Zwanger worden   
21 Zwangerschap Zwangerschap gezond 

leven 
  

22 Zwanger worden Eten tijdens 
zwangerschap 

  

23 
 

Niet zwanger na vier 
maanden 

Wat mag je niet eten 
tijdens zwangerschap 

Vruchtbaarheid 
verbeteren 

Risico vanaf 35 
jaar 

24 
 

Data zwangerschap Wanneer probleem 
zwanger worden 

Voeding 
zwangerschap 

 

25 Zwanger worden Eten tijdens 
zwangerschap 

Vitamines om 
zwanger te 
worden 

 

26 Glutenallergie Voeding   
27 Zwangerschap Gezondheid   
28 Voeding 

zwangerschap 
Kans verhogen 
zwangerschap 

  

29 Zwangerschap 
voorbereiding 

Zwanger worden   

30 CMV Toxoplasmose Eisprong  
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Gezond 
zwanger 

n=9 

Zwanger 
worden 

n=9 

Kinderwens 
n= 9  

Ontpillen  
n= 11 

Tips voor 
zwanger 
worden 
n= 10 

Zwanger 
worden  

AND  
voeding  

n= 9 

Zwanger 
worden  

AND 
vitamines  

n= 10 

Zwanger 
worden 

AND 
medicatie 

n= 10 

Zwanger 
worden 

AND 
leeftijd  
n= 10 

Zwanger 
worden  

AND 
toxoplasmose 

n= 8 

95 websitelinks 

33 websites 

exclusie double entries (n= 42) 

exclusie niet relevante websites (n= 20) 

exclusie website waarop checklist gebaseerd (n=1) 

Overheid  
n= 6  

(18,18%) 

Medisch  
n= 5  

(15,15%)  

Forum en blog 
n= 10  

(30,30%) 

Magazine  
n= 4  

(12,12%) 

Commercieel 
n= 8  

(24,24%) 

Zoekterm
en 

300 aanbevelingen 
(6 websites x 50 topics) 

250 aanbevelingen 
(5 websites x 50 topics) 

500 aanbevelingen 
(10 websites x 50 topics) 

200 aanbevelingen 
(4 websites x 50 topics) 

400 aanbevelingen 
(8 websites x 50 topics) 

1650 gescoorde aanbevelingen Figuur	1:	Flowchart		
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resultatenpagina, waarbij door Google aangegeven advertenties niet werden geïncludeerd 

voor verder onderzoek, werden 93 websitelinks bekomen (zie bijlage 5). 

Na exclusie van double entries en beoordeling op relevantie, in eerste instantie op basis 

van titel en vervolgens op inhoud, werden 33 websites weerhouden voor analyse. 

Websites werden irrelevant bevonden wanneer geen informatie of aanbevelingen werden 

teruggevonden omtrent preconceptiezorg of op basis van de beoogde doelpopulatie die 

duidelijk niet vrouwen met een zwangerschapswens betrof. Daarnaast werden websites 

die louter uit fora of blogs bestonden en verder geen informatie rond preconceptiezorg 

bevatten, niet meegenomen voor analyse. De website met aanbevelingen waarop de 

checklist werd gebaseerd, www.gezondzwangerworden.be, werd ook niet geïncludeerd 

(zie figuur 1)(zie bijlage 5). 

2.3 Review proces 

Er werden categorieën toegekend aan de 33 weerhouden websites op basis van een aantal 

kenmerken van de websites: overheid (n= 6), websites ontwikkeld in opdracht van, 

gesteund door of gefinancierd door de overheid; medisch (n= 5), websites gerelateerd aan 

een medische instelling, gezondheidsopleiding of farmaceutische industrie; forum en blog 

(n= 10), websites die in hoofdzaak uit forum of blog bestaan, maar waarop naast 

informatieoverdracht via fora en blogs ook preconceptionele adviezen konden 

teruggevonden worden; magazine (n= 4), websites uitgaande van een magazine; 

commercieel (n= 8), websites met verwijzingen naar een merk, met grote aanwezigheid 

van advertenties of in hoofdzaak bedoeld om producten te verkopen of te promoten (zie 

figuur 1)(zie bijlage 5).  

De categorieën werden toegekend op basis van een vermelding op de website waaruit de 

categorie waartoe de website behoorde duidelijk bleek (n= 13) of op basis van 

verwijzingen op de website of de opbouw ervan (n= 20)(zie bijlage 5). Ondanks het feit 

dat websites die louter bestonden uit fora en blogs niet werden geïncludeerd, werd een 

categorie ‘forum en blog’ toegekend. Het gaat hier om websites waarop naast 

informatieoverdracht via fora en blogs, ook preconceptionele aanbevelingen konden 

teruggevonden worden. De informatie die louter werd gepost door forum- en 

bloggebruikers werd niet geanalyseerd.  
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De 33 geïncludeerde websites werden gescreend in de periode van 15 juni 2015 tot en 

met 1 september 2015. Het toekennen van de scores werd strikt toegepast aan de hand 

van de aanbevelingen in de checklist. Op iedere website werd telkens voor de 50 topics 

aanwezigheid, correctheid en gedetailleerdheid van de aanbevelingen nagegaan. Zo 

werden in totaal 1650 topics gescreend (zie figuur 1)(zie bijlage 6). 

Indien een deel van de aanbeveling binnen een bepaald topic niet correct was, werd voor 

het volledige topic de score ‘informatie aanwezig, niet correct’ toegekend. Topics 

waarvoor correcte informatie op de website werd weergegeven, maar waarbij geen 

duidelijke aanbeveling werd geformuleerd, werden gescoord als ‘correct, niet 

gedetailleerd’. Incorrecte en niet gedetailleerde scores werden verder toegelicht binnen 

de voorziene discussieruimte in de checklist. Indien er twijfel bij de onderzoeker bestond 

over toekenning van een bepaalde score, werd overleg gepleegd met de promotoren of 

een medestudent die een gelijkaardig onderzoek uitvoerde. 
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3 Resultaten 

De analyses tonen aan dat 2,24% (n= 37) van de gescreende aanbevelingen doorheen alle 

websites correct én gedetailleerd werd weergegeven. Daarnaast was 22,30% (n= 368)  van 

de aanbevelingen aanwezig en correct, maar onvoldoende gedetailleerd beschreven. Van 

de 1650 gescreende aanbevelingen bleek 5,21% (n= 86) incorrect te zijn. De meeste 

aanbevelingen bleken echter afwezig op de gescreende websites (70,24%)(n= 1159)(zie 

bijlage 7 en 8). 

Daarnaast werd waargenomen dat bepaalde websites vermeldden dat de informatie die de 

website bevat het medisch advies van een zorgverlener niet vervangt. Andere websites 

deelden deze raadgeving niet mee. Ook de bronnen waarop de informatie is gebaseerd of 

door welke personen en organisaties de informatie is opgesteld, werd niet op elke website 

meegedeeld. 

3.1 Websitecategorieën 

De aanwezigheid en correctheid van de aanbevelingen bleek verschillend naargelang de 

toegekende websitecategorie. Aanbevelingen werden het vaakst teruggevonden op 

overheid gerelateerde websites, waarbij ook het laagste percentage aan incorrecte scores 

werd toegekend (4,33%). Overheid gerelateerde websites behaalden tevens de hoogste 

percentages voor correcte aanbevelingen. Van de gescreende aanbevelingen bleek 

33,67% correct, maar onvoldoende gedetailleerd en 3,33% correct én gedetailleerd.  

Aanbevelingen bleken het vaakst afwezig op medisch gerelateerde websites (76,80%). 

Voor de websitecategorie ‘forum en blog’ werd het laagste percentage aan correcte en 

gedetailleerde aanbevelingen teruggevonden (5,04%). Websites uitgaande van een 

magazine bevatten het hoogste percentage aan incorrecte aanbevelingen (7,50%)(zie tabel 

3). 

Indien de percentages worden berekend op de aanwezige aanbevelingen, worden voor 

overheid gerelateerde websites nog steeds het laagste percentage aan incorrecte 

aanbevelingen waargenomen (10,48%) en het hoogste percentage aan correcte, echter niet 

gedetailleerde aanbevelingen (81,45%). Van de aanwezige aanbevelingen kan het 

hoogste percentage aan correcte en gedetailleerde aanbevelingen voor commerciële 
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websites worden vastgesteld (9,17%). Websites uitgaande van een magazine behalen nog 

steeds het hoogste percentage voor incorrecte aanbevelingen (7,50%)(zie tabel 4). 

3.2 Topics 

3.2.1 Vrouwen 

Van de 50 gescoorde topics bleken alcohol, roken en drugs het vaakst correct en 

gedetailleerd aanwezig op websites. Voor alcohol werden op 19 van de 33 geraadpleegde 

websites (57,58%) correcte en gedetailleerde aanbevelingen teruggevonden. Voor roken 

werd op 30,3% van de gescreende websites score 3 toegekend. Binnen het topic drugs 

bleek 12,12% van de gescreende aanbevelingen correct en gedetailleerd (zie tabel 5).   

Een relatief groot aantal van correcte, niet gedetailleerde aanbevelingen waren 

gerelateerd met voeding: fruit (60,61%), groenten (57,58%), graanproducten en 

aardappelen (54,55%), smeer- en bereidingsvet (51,52%). De aanbevelingen werden niet  

gedetailleerd bevonden door enerzijds het ontbreken van hoeveelheden. Anderzijds werd 

binnen bepaalde  aanbevelingen louter de algemene vermelding gemaakt om gezond en 

gevarieerd te eten, met het ontbreken van specifieke aanbevelingen voor de verscheidene 

voedingscategorieën. 

Voor lichaamsbeweging werden op 51,5% van de gescreende websites correcte, maar niet 

gedetailleerde aanbevelingen teruggevonden, door het ontbreken van frequentie en duur 

van beweging. Ook voor de aanbevelingen omtrent roken en drugs bleek meer dan de 

helft van de websites correcte, niet gedetailleerde informatie te bevatten (resp. 54,55% en 

51,5%). Bij de aanbevelingen voor roken ontbrak op meerdere websites het advies dat het 

goed is te stoppen met roken voor beide partners. Binnen de aanbevelingen voor drugs 

ontbrak binnen deze scorecategorie telkens het advies om een geschikt traject op maat te 

bespreken met een hulpverlener. 

Van alle gescoorde aanbevelingen werd de aanbeveling voor foliumzuur het vaakst 

incorrect gescoord, waarbij 20 van de 33 gescreende websites (60,6%) incorrecte 

informatie bevatten. De redenen hiervoor zijn divers. Zowel de duur van inname, als de 

aanbevolen hoeveelheden bleken incorrect. Bij de hoeveelheden werd telkens een hoger 

dan de aanbevolen hoeveelheid van 0,4mg vermeld. Daarnaast werden op twee 

commerciële websites multivitaminen aangeraden. Voor de preconceptionele termijn of 

prenatale termijn werd op 19 websites incorrecte informatie teruggevonden. Daarbij werd



16	
	
	

de termijn van inname in de zwangerschap steeds korter aanbevolen dan de termijn van 

12 weken die in de checklist wordt vermeld. 

Minder dan een derde van de websites bevatte incorrecte informatie omtrent cafeïne 

(27,3%), gewicht (27,3%) en alcohol (24,2%). Voor cafeïne bleken de aanbevelingen op 

meerdere websites strikter dan de checklist aanbeveelt, met op enkele websites een totaal 

afraden aan cafeïne in de preconceptieperiode. Voor alcohol werd consumptie in de 

preconceptieperiode op sommige websites niet geheel afgeraden of werd tegenstrijdige 

informatie binnen eenzelfde website teruggevonden. Aanbevelingen voor het topic 

gewicht werden als incorrect beschouwd omwille van  de vermelding van foutieve 

normaalwaarden betreffende de BMI. 

Voor 17 van de 50 gescoorde topics bleek op meer dan 90% van de gescreende websites 

informatie afwezig (resp. 90,9%). Voor kinkhoest, CMV, hepatitis C en tuberculose bleek 

hierbij op geen van de gescreende websites informatie aanwezig. Voor alcohol, roken en 

foliumzuur werd score 0 het minst vaak toegekend (resp. 3,03%, 12,12% en 15,15%). 

Rond het topic alcohol bleek slechts op 1 van de 33 gescreende websites informatie 

afwezig. 

3.2.2 Mannen 

Geen van de topics voor mannen was correct en tevens gedetailleerd op de gescreende 

websites. Correcte, maar niet gedetailleerde aanbevelingen werden het vaakst 

teruggevonden voor het topic roken (57,6%). Deze score werd voornamelijk toegekend 

omwille van het ontbreken van een onderbouwing voor de aanbeveling. Anderzijds omdat 

louter het negatief effect van roken werd geduid zonder duidelijke aanbeveling.  

Het hoogste percentage aan incorrecte aanbevelingen werd teruggevonden voor het topic 

alcohol (27,2%). De aanbevelingen werden als incorrect gescoord omdat een zekere 

hoeveelheid aan alcohol werd toegestaan. De internationale richtlijnen uit de checklist 

raden alcoholgebruik geheel af. Voor de topics CMV en hepatitis C bleken aanbevelingen 

afwezig op de 33 gescreende websites.  
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Tabel 3: Toegekende scores per aanbeveling naargelang websitecategorie 

 

(*) Toelichting berekeningen: Voorbeeld: De informatie/aanbevelingen op de 6 overheidswebsites werd(en) telkens op 50 topics gescoord, dus in totaal werden 300 

scores toegekend aan de informatie/aanbevelingen binnen deze websitecategorie.  

(**) Toelichting berekeningen: Voorbeeld: Voor 176 aanbevelingen werd binnen de scorecategorie overheid een score 0 toegekend. Bijgevolg werden de berekeningen 

in tabel 4 gemaakt voor 124 aanbevelingen (300 - 176), waarvoor score 1, 2 of 3 werd toegekend.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Websitecategorieën 

 

Informatie 
afwezig  
(score 0) 
N (%) 

Informatie 
aanwezig, niet 
correct  
(score 1) 

N (%) 

Informatie aanwezig, 
correct, niet 
gedetailleerd  
(score 2) 

N (%) 

Informatie aanwezig, 
correct, gedetailleerd 
(score 3) 

N (%) 

 
 
 
 
Totaal 

N (%) 

 Overheid (n=6) 176 (58,67)** 13 (4,33) 101 (33,67) 10 (3,33) 300 (100)* 

Medisch (n= 5) 192 (76,80) 13 (5,20) 40 (16,00) 5 (2,00) 250 (100) 

Forum en blog (n= 10) 361 (72,20) 23 (4,60) 109 (21,80) 7 (1,40) 500 (100) 

Commercieel (n= 8) 291 (72,75) 22 (5,50) 77 (19,25) 10 (2,50) 400 (100) 

Magazine (n=4) 139 (69,50) 15 (7,50) 41 (20,50) 5 (2,50) 200 (100) 



18	
	
	

Tabel 4: Toegekende scores per aanbeveling naargelang websitecategorie, met uitzondering van score 0 

 

 
 
 
 
 
Websitecategorieën 

  

Informatie 
aanwezig, niet 
correct  
(score 1) 

N (%) 

 

Informatie aanwezig, 
correct, niet 
gedetailleerd (score 2) 

N (%) 

Informatie aanwezig, 
correct, gedetailleerd 
(score 3) 

N (%) 

 
 
 
 
Totaal 

N (%) 

 Overheid (n=6) 13 (10,48) 101 (81,45) 10 (8,06) 124 (100)* 

Medisch (n= 5) 13 (22,41) 40 (68,97) 5 (8,62) 58 (100) 

Forum en blog (n= 10) 23 (16,55) 109 (78,42) 7 (5,04) 139 (100) 

Commercieel (n= 8) 22 (20,18)  77 (70,64) 10 (9,17) 109 (100) 

Magazine (n=4) 15 (24,59) 41 (67,21) 5 (8,20) 61 (100) 
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Tabel 5: Rangschikking topics naargelang aantal aanbevelingen per scorecategorie, 

met onderscheid tussen mannen en vrouwen (zie bijlage 9 voor uitbreiding) 

 
 
 
 

Scorecategorie 
  

Vrouwen 
N (%) 

 
Mannen 
N (%) 

  
Informatie 
afwezig 
(score 0) 

 
Kinkhoest 33 (100) 
CMV 33 (100) 
Hepatitis C 33 (100) 
Tuberculose 33(100) 
 
Alchohol 1 (3,03) 
Roken 4 (12,12) 
Foliumzuur 5 (15,15) 
 

 
CMV 33 (100) 
Hepatitis C 33 (100) 

Informatie 
aanwezig, 
niet correct 
(score 1) 
 

Foliumzuur 20 (60,61)* 
Cafeïne 9 (27,27) 
Gewicht 9 (27,27) 
Alcohol 8 (24,24) 
 

Alcohol 9 (27,27) 

Informatie 
aanwezig, 
correct, niet 
gedetailleerd 
(score 2)  
 

Fruit  (60,61) 
Groenten  19 (57,58) 
Graanproducten en aardappelen 18 
(54,55) 
Roken 18 (54,55) 
Smeer- en bereidingsvet 17 (51,52) 
Lichaamsbeweging 17 (51,52) 
Drugs 17 (51,52) 
 

Roken 19 (57,6) 

Informatie 
aanwezig, 
correct, 
gedetailleerd 
(score 3) 
 
 

Alcohol  19 (57,58) 
Roken 10 (30,30) 
Drugs 4 (12,12) 

Afwezig 

(*) Toelichting berekeningen: Voor elk van de 50 topics werd telkens op de 33 websites (dus voor 33 

aanbevelingen) een score toegekend. Voorbeeld: Voor foliumzuur werd voor 20 van de 33 gescreende 

aanbevelingen (of op 20 van de 33 gescreende websites) score 1 toegekend: (20/30)x100= 60,61%. 
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4 Discussie 

Deze studie had als doel na te gaan in welke mate preconceptionele aanbevelingen, die 

Vlaamse vrouwen via Google terugvinden, consistent zijn met internationale richtlijnen. 

De resultaten geven aan dat de waarschijnlijkheid relatief laag is dat vrouwen online 

correcte preconceptionele aanbevelingen terugvinden. Een hoog percentage aan 

internationale aanbevelingen blijkt namelijk afwezig op de gescreende websites. 

Anderzijds tonen de resultaten aan dat de aanwezigheid van incorrecte aanbevelingen 

eerder beperkt is. Daarnaast blijkt dat de aanwezigheid, correctheid en gedetailleerdheid 

van de aanbevelingen afhankelijk is van de websitecategorie en het topic van de 

aanbeveling.  

De resultaten blijken grotendeels in overeenstemming met de bevindingen uit een 

gelijkaardig uitgevoerd onderzoek van Agricola et al. 2013 in Italië. Uit deze studie bleek 

tevens dat Googelen naar preconceptiezorg niet steeds resulteert in accurate resultaten. 

Eveneens werd aangetoond dat de mate waarin correcte aanbevelingen worden 

teruggevonden, afhankelijk is van het topic (in het onderzoek benoemd als ‘item’) van de 

aanbeveling (Agricola et al. 2013). 

Anderzijds werd in de studie van Agricola et al. (2013) een relatief hoog percentage van 

correcte en gedetailleerde aanbevelingen teruggevonden voor foliumzuur (29,3%). 

Foliumzuur bevond zich met dit percentage hoog in de rangschikking voor correcte en 

gedetailleerde aanbevelingen ten opzichte van de andere topics in het onderzoek 

(Agricola et al. 2013). In huidig onderzoek werd voor foliumzuur 60,61% van de 

aanbevelingen als incorrect gescoord. Op slechts 1 website (3,03%) werd een correcte en 

gedetailleerde aanbeveling teruggevonden.  

Bij het maken van de vergelijkingen met resultaten uit de studie van Agricola et al. (2013) 

en huidig onderzoek, dienen volgende methodologische verschillen opgemerkt te worden. 

Agricola et al. (2013) hanteerden in het onderzoek de richtlijnen van AJOG als gouden 

standaard om de online bevindingen te toetsen. Huidig onderzoek baseerde zich ook op 

andere richtlijnen (zie methodologie). Daarnaast werd in het onderzoek van Agricola et 

al. (2013) een eenvoudigere indeling naar aanwezigheid, correctheid en gedetailleerdheid 

van de aanbevelingen gehanteerd: afwezige, incorrecte of onvolledige aanbeveling, en 

correcte en volledige aanbeveling. 
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Het relatief hoge percentage aan incorrecte aanbevelingen omtrent foliumzuur staat echter 

in schril contrast met het reeds aangetoonde cruciale belang van 

foliumzuursupplementatie. Zowel Atrash et al. (2008), als Shannon et al. (2014) geven 

aan dat foliumzuursupplementatie behoort tot een van de meest effectieve interventies in 

de preconceptionele en vroege gestationele periode voor optimalisatie van 

zwangerschapsuitkomsten en in het bijzonder ter preventie van congenitale afwijkingen.  

Naast de verontrustende cijfers over de inaccurate aanbevelingen op internet, tonen de 

resultaten uit de JOnG-studie (een onderzoek naar jeugd, ontwikkeling en opvoeding, 

gezondheid en gedrag uitgevoerd in Vlaanderen tussen 2007 en 2011) aan dat de 

aanbevelingen ook effectief nog niet steeds (correct) worden opgevolgd. Zo blijkt dat 

86,4% van de moeders foliumzuur tijdens de zwangerschap heeft ingenomen, maar 

slechts 36,3% dit deed in overeenstemming met de aanbevelingen (correcte periode van 

inname). Preconceptioneel nam 43,3% van alle moeders een foliumzuursupplement. 

Slechts 36,3% startte preconceptioneel en hield de inname minstens tot en met de 3de 

zwangerschapsmaand aan (Hoppenbrouwers et al. 2010).  

Naast foliumzuur bleek tevens voor volgende topics uit de checklist reeds evidentie voor 

de preventie van congenitale afwijkingen uit RCT’s of systematische reviews: diabetes, 

alcohol, roken en obesitas (Lassi et al. 2014, Shannon et al. 2014). Voor alcohol en roken 

worden in huidig onderzoek relatief hoge percentages aan correcte en gedetailleerde 

aanbevelingen gezien, en relatief lage percentages aan incorrecte aanbevelingen, ten 

opzichte van andere topics. Ook de overheid leverde reeds inspanningen voor het 

promoten van perinatale gezondheidsgedragingen, in het bijzonder mede voor tabak, 

alcohol en drugs (Hoppenbrouwers et al. 2011a, Hoppenbrouwers et al. 2011b). Mogelijk 

ligt dit mee aan de oorzaak van de verspreiding van correcte informatie hieromtrent en zo 

ook van de gunstige resultaten ten aanzien van de online aanbevelingen voor roken en 

alcohol.  

Uit volgende cijfers blijkt echter de (blijvende) noodzaak aan correcte online 

aanbevelingen, in de veronderstelling dat deze mee kunnen bijdragen aan gezonde 

gedragsveranderingen in de preconceptionele periode. Ondanks dat het aantal rokende 

moeders in de zwangerschap afneemt met 10% (tot 12,3%), werd aangetoond dat in totaal 

22,7% van de Vlaamse kinderen een moeder heeft die rookte vlak voor de zwangerschap. 
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Daarnaast heeft 65,9% van de kinderen een moeder die preconceptioneel alcohol 

consumeerde, waarvan 38,4% 1 tot 6 glazen per week en 3,2% 1 tot 2 glazen per dag 

(Hoppenbrouwers et al. 2011a, Hoppenbrouwers et al. 2011b). 

Opvallend is de afwezigheid van aanbevelingen omtrent kinkhoest, tuberculose, CMV en 

hepatitis C (zowel bij aanbevelingen voor vrouwen als mannen) op alle gescreende 

websites. Omtrent kinkhoest kan hierbij de bedenking worden gemaakt dat logischer 

wijze de aanbevelingen op de gescreende websites afwezig zijn omdat de aanbeveling uit 

de checklist het volgende vermeldt: ‘Er worden geen specifieke aanbevelingen gegeven 

omtrent kinkhoest.’ Toch kan het zinvol zijn dit expliciet te vermelden, daar vrouwen 

zich mogelijks afvragen of hieromtrent reeds preconceptioneel maatregelen dienen te 

worden genomen. Bijkomend kan verwezen worden naar de actuele campagne van het 

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid om kinkhoestvaccinatie prenataal te promoten. 

Ondanks dat ook de websites van de Vlaamse Overheid geen aanbevelingen omtrent 

kinkhoest ter beschikking stelden, wijzen  de resultaten uit huidig onderzoek er toch op 

dat over het algemeen de kans groter is dat correcte en gedetailleerde aanbevelingen op 

overheid gerelateerde websites worden teruggevonden, in vergelijking met websites die 

behoren tot andere categorieën.  

Tenslotte wordt ondanks de verschillen in aanwezigheid, correctheid en mate van detail 

naargelang de websitecategorie en het topic van de aanbevelingen, binnen eenzelfde 

websitecategorie en binnen eenzelfde topic vaak ook een verscheidenheid aan 

aanwezigheid, correctheid en gedetailleerdheid van aanbevelingen waargenomen. Ook 

binnen eenzelfde website blijkt niet steeds eenduidigheid voor aanwezigheid, correctheid 

en gedetailleerdheid van aanbevelingen.  

4.1 Sterktes en beperkingen van het onderzoek 

Biases betreffende de keuze van zoektermen werden getracht zoveel als mogelijk te 

beperken door de zoektermen aan de doelpopulatie te bevragen. Gebruik van deze 

methodologie werd aanbevolen door Agricola et al. (2013) en kan geformuleerd worden 

als methodologische sterkte ten opzichte van enkele andere gelijkaardig uitgevoerde 

onderzoeken naar de kwaliteit van informatie op het internet omtrent medisch 

gerelateerde onderwerpen. Bij deze onderzoeken waren de gebruikte zoektermen louter 
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gebaseerd op de keuze van de onderzoeker (Pandolfini et al. 2009, Stinson et al. 2009, 

Scullard et al. 2010, Stinson et al. 2011, Sacks and Abenhaim 2013).  

Bij de bevraging naar zoektermen werd tevens bewust gekozen de term 

‘preconceptiezorg’ niet te vermelden om de zoektermkeuze niet te beïnvloeden. Verder 

werd rekening gehouden met de motivatie van deelname aan het onderzoek, door enkel 

vrouwen te bevragen met een actieve kinderwens. Hierbij werd verondersteld dat zij een 

grotere motivatie hebben om deel te nemen aan dergelijk onderzoek en het aangeven van 

realistische zoektermen dan vrouwen zonder (actieve) kinderwens.  

Anderzijds wordt deze methodologische sterkte beperkt door het oordeel van de 

onderzoeker naar relevantie van de bekomen zoektermen. De betrouwbaarheid van het 

onderzoek zou groter zijn indien de relevantie werd beoordeeld op basis van cijfers van 

de mate waarin de zoektermen ook effectief worden ingegeven door vrouwen in Google, 

zo stellen ook Agricola et al. (2013). Daarnaast werd waargenomen dat bepaalde 

aangegeven zoektermen eerder lijken te verwijzen naar de zwangerschap, ondanks de 

vermelding dat de vragenlijst onderzoek naar de voorbereiding op een gezonde 

zwangerschap beoogde.  

Een andere methodologische beperking betreft de mogelijke subjectiviteit in het 

onderzoek doordat de aanbevelingen op websites slechts door één onderzoeker werden 

beoordeeld. Er werd getracht de subjectiviteit zoveel als mogelijk te beperken. Bij twijfel 

werd overlegd met de promotoren of met een medestudent die gelijkaardig onderzoek 

uitvoerde. Onderbouwing van bepaalde scoretoekenningen werd weergegeven in de 

discussieruimte van de checklist. Ook werd verduidelijking bij de toekenning van 

websitecategorieën toegevoegd. Tenslotte werden de aanbevelingen uit de checklist 

streng geïnterpreteerd om de subjectiviteit op basis van het oordeel van de onderzoeker 

te beperken. 

Dat de checklist als gouden standaard strikt werd gehanteerd, houdt enkele implicaties in. 

Er dient namelijk bemerkt te worden dat foutieve aanbevelingen in huidig onderzoek niet 

steeds als onrustwekkend geïnterpreteerd hoeven te worden. Voor foliumzuur 

bijvoorbeeld werd meermaals aanbevolen de inname vroeger te beginnen dan in de 

checklist vermeld wordt. Dit houdt op zich geen gekende gezondheidsrisico’s in, net als 

voor cafeïne waarbij op een aantal websites aanbevolen werd geen koffie te drinken, 
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terwijl de aanbevelingen uit de checklist een dagelijkse hoeveelheid van 0,4mg toelaten. 

Daarentegen stonden de bevindingen betreffende de zwangerschapsperiode voor inname 

van foliumzuur, waarbij op websites vaak een te korte periode van inname werd 

gesuggereerd. Deze aanbeveling houdt dus wel risico’s in voor de 

zwangerschapsuitkomsten.  

Ook voor de mate van detail werd de checklist strikt toegepast. De gehanteerde checklist 

bevat zowel erg uitgebreide als beknopte aanbevelingen. Zo bestaat mogelijk een grotere 

kans om gedetailleerde informatie te vinden voor bijvoorbeeld het topic alcohol, waarbij 

in de checklist slechts één regel wordt omschreven, ten opzichte van de aanbeveling voor 

bijvoorbeeld graanproducten en aardappelen, die uitgebreider is. Daarnaast werd een 

brede variatie gezien in de omvattendheid van topics waarop een website focuste. Zo kan 

verondersteld worden dat een website met een sterke focus op voeding meer 

gedetailleerde voedingsadviezen bevat dan een website die algemeen wil informeren over 

preconceptiezorg. Deze variatie in websites is mogelijk een gevolg van de variatie aan 

zoektermen, waarbij sommige zoektermen meer topics kunnen omvatten (bijvoorbeeld 

‘gezond zwanger worden’), dan andere (bijvoorbeeld ‘zwanger worden AND 

toxoplasmose’). Zo werd een breed aanbod van websites geraadpleegd, waarbij geen 

rekening gehouden werd op welk(e) topic(s) de website focuste.  

Tevens dient te worden vermeld dat de checklist een resultaat is van gemaakte 

beslissingen. Enerzijds door de onderzoeker, in overleg met een medestudent en de 

promotoren, omtrent welke aanbevelingen van de website 

www.gezondzwangerworden.be de checklist zou bevatten. Zo bevat de website meer 

richtlijnen dan in de checklist werden opgenomen, vooral deze die voornamelijk gericht 

zijn op zorgverleners. Daarnaast werd een bewuste keuze gemaakt om ook de 

aanbevelingen voor mannen op te nemen. Meerdere auteurs erkennen namelijk het belang 

van gezondheidsgedragingen van de man in de preconceptionele periode voor de 

zwangerschapsuitkomsten (Atrash et al. 2008, Frey et al. 2008). 

Anderzijds wordt aangegeven op de website dat de keuze van thema’s en subthema’s een 

resultaat is van interne en externe evaluatierondes (Agentschap zorg en gezondheid 

2015). Daarnaast zijn, zoals eerder vermeld, bepaalde aanbevelingen voor de 

preconceptionele periode gebaseerd op resultaten uit RCT’s en klinische reviews. Andere 
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aanbevelingen zijn een resultaat van onder andere opinies door autoriteiten op het vlak 

van preconceptiezorg of gebaseerd op klinische expertise en beschrijvende studies 

(Atrash et al. 2008). Er blijkt namelijk nog steeds nood aan verder onderzoek binnen het 

preconceptionele domein (Shannon et al. 2014). Shannon et al. (2014) geven hierbij aan 

dat ook gezondheidsinterventies die niet gebaseerd zijn op resultaten uit hoogkwalitatief 

onderzoek alsnog een belangrijke plaats kunnen hebben binnen preconceptiezorg. Het 

voorbeeld van vaccinatie wordt gegeven, waarvoor in de preconceptionele periode weinig 

evidentie wordt teruggevonden. Desondanks sluit dit vaccinatie niet uit als zijnde een 

integraal topic binnen de preconceptionele aanbevelingen, vanwege de mogelijke 

preventie van ernstige consequenties wanneer niet gevaccineerd wordt tegen bepaalde 

infecties.  

Een andere belangrijke methodologische beperking betreft het cross-sectioneel design. 

De informatie op websites werd geraadpleegd en beoordeeld binnen een bepaalde periode 

in de tijd. Dit heeft implicaties voor de bruikbaarheid van de resultaten uit huidig 

onderzoek, daar beschikbaarheid van informatie op internet een dynamisch gegeven is. 

Online informatie kan steeds worden aangepast en is onderhevig aan veranderingen. 

Resultaten uit huidig onderzoek geven zo een indicatie van de betrouwbaarheid van 

online preconceptionele informatie op het moment dat de aanbevelingen werden 

geraadpleegd. Doch kunnen de resultaten, theoretisch gesteld, indien het onderzoek 

opnieuw zou worden uitgevoerd, reeds verschillen. Ook de website waarop de checklist 

is gebaseerd, is onderhevig aan veranderingen. Zo werden intussen reeds aanbevelingen 

toegevoegd (bijvoorbeeld voor vrouwelijke partners).  

Ten slotte dient in beschouwing te worden genomen dat er naar alle waarschijnlijkheid 

nog meer informatie op internet beschikbaar is dan de aanbevelingen op de websites die 

werden gescreend in het onderzoek. Enkel websites op de eerste zoekpagina werden 

meegenomen voor verdere analyse. Onderzoek toonde immers aan dat de meerderheid 

van mensen die online informatie opzoeken in het algemeen slechts de eerste webpagina 

raadplegen (Eysenbach et al. 2002). Daarnaast werden websites aangegeven als 

advertenties en informatie gepost door forum- en bloggebruikers niet beoordeeld. 

Mogelijk aanzien vrouwen deze bronnen ook als een belangrijke bron van informatie. 

Verder werden enkel Nederlandstalige zoektermen gebruikt en Nederlandstalige websites 

gescreend. Het is mogelijk dat Vlaamse vrouwen ook anderstalige websites raadplegen. 
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Dit heeft tevens implicaties voor de generaliseerbaarheid van de resultaten naar andere 

landen toe.  

4.2 Aanbevelingen voor de praktijk 

Uit de vragenlijst in dit onderzoek blijkt dat 90% van de bevraagde vrouwen reeds 

informatie omtrent preconceptiezorg had opgezocht via internet. Ook Song et al. (2012) 

geven aan dat internet een steeds vaker gebruikte informatiebron is door vrouwen voor 

het opzoeken van informatie omtrent preconceptiezorg. Geschreven informatie via 

internet raadplegen heeft gekende voordelen (zie inleiding) en wordt door verschillende 

bronnen aangegeven als een belangrijke hulpbron voor de verspreiding van 

preconceptiezorg gerelateerde informatie (Wildschut et al. 2006, Murray 2012, Agricola 

et al. 2013, D'Ambrosio et al. 2015). 

Toch blijkt internet niet steeds de voorkeursinformatiebron te zijn voor vrouwen die 

informatie wensen omtrent preconceptiezorg. In de studie van Goossens et al. (2016) 

werd aangetoond dat internet slechts voor de helft van de bevraagde vrouwen de voorkeur 

geniet boven andere preconceptionele informatiebronnen. De meeste vrouwen verkiezen 

een preconceptionele consultatie met een professionele hulpverlener (Goossens et al. 

2016). Het belang van een preconceptioneel consult wordt ook benadrukt door huidig 

onderzoek, aangezien de resultaten aantoonden dat niet alle aanbevelingen kunnen 

teruggevonden worden op internet of niet steeds accuraat of voldoende gedetailleerd 

blijken. Het onderzoek van Agricola et al. (2013) toonde gelijkaardige resultaten aan voor 

de Italiaanse populatie. Daarnaast benadrukken Shannon et al. 2014 op basis van eerder 

uitgevoerde onderzoeken in de preconceptionele en prenatale periode dat 

geïndividualiseerde preconceptiezorg te verkiezen is boven algemene interventies. Dit 

vanwege de complexiteit van preconceptiezorg en de mogelijkheid van het screenen op 

een veelheid aan risicofactoren (Shannon et al. 2014). 

Desondanks hoeft internet als informatiebron voor het opzoeken van preconceptionele 

aanbevelingen niet geheel te worden afgeraden. Naast bovenvermelde voordelen, toonde 

Kessels 2003 het belang van geschreven informatie, onder andere via internet, aan. Een 

groot deel van de medische informatie dat wordt meegedeeld tijdens een preconceptioneel 

consult zou namelijk onmiddellijk nadien vergeten zijn door vrouwen (Kessels 2003). 
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Daarom lijkt een combinatie van een preconceptioneel consult, met ondersteuning van 

digitale informatie sterk aan te raden. De Santis et al. (2010) geven aan dat het de 

verantwoordelijkheid is van de hulpverlener om vrouwen te begeleiden naar websites van 

hoge kwaliteit en de gevonden informatie te bediscussiëren tijdens een consultatie. 

Resultaten uit het onderzoek van Lagan et al. (2010) toonden reeds aan dat vrouwen 

vinden dat het de verantwoordelijkheid is van zorgverleners om hen te begeleiden naar 

relevante informatie omtrent de zwangerschap (Lagan et al. 2010). Lagan et al. (2010) 

stellen hierbij dat hulpverleners vrouwen moeten kunnen begeleiden in het vinden van 

deze informatie.  

Ondanks deze aanbevelingen, is het voor hulpverleners vaak niet evident om vrouwen te 

begeleiden in hun zoektocht naar online correcte en gedetailleerde informatie. Daarom 

lijkt het in eerste instantie belangrijk om vrouwen attent te maken op het feit dat niet alle 

informatie op internet accuraat is. Verder dienen hulpverleners er zich van bewust te zijn 

dat vrouwen online informatie raadplegen waarvan de mate van correctheid en 

gedetailleerdheid zeer divers is, zo bleek uit eerder uitgevoerd en huidig onderzoek.  

Het toekennen van een kwaliteitslabel aan websites over preconceptiezorg naargelang de 

consistentie van de informatie met de internationale richtlijnen zou een grote meerwaarde 

kunnen betekenen voor zowel vrouwen die op zoek zijn naar preconceptionele informatie 

als hulpverleners. Aan de hand hiervan zouden hulpverleners vrouwen gerichter kunnen 

begeleiden naar evidence based informatie omtrent preconceptiezorg. Voor vrouwen kan 

het tevens een gemakkelijke aanwijzing zijn naar betrouwbare online informatie. De 

praktische haalbaarheid van dit voorstel kan door de veelheid aan online informatie echter 

een belangrijke belemmering vormen.  

Agricola et al. (2013) stellen een andere strategie voor om de kans dat vrouwen 

betrouwbaarder preconceptionele informatie zouden raadplegen te vergroten. Hierbij 

wordt onderzoek naar de meest populaire ingegeven zoektermen in Google aanbevolen. 

De getoonde websitelinks bij de meest populair ingegeven zoektermen kunnen dan 

gerangschikt worden volgens de consistentie van de informatie met de preconceptionele 

internationale richtlijnen. Via zoekmachineoptimalisatie (in het onderzoek van Agricola 

et al. (2013) vermeld als Search Engine Optimalization of SEO) kunnen bepaalde 

webpagina’s hoger scoren in de rangschikking waarin ze worden vertoond op Google.  
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Daar de resultaten uit huidig onderzoek aantonen dat overheid gerelateerde websites 

algemeen de meeste, meest correcte en gedetailleerde aanbevelingen weergeven, kan ten 

slotte aanbevolen worden in de toekomst te (blijven) investeren in de ondersteuning van 

websites die correcte preconceptionele informatie ter beschikking stellen. Het belang 

voor dergelijke initiatieven vanuit de overheid bleek reeds uit de lancering van de website 

www.gezondzwangerworden.be en www.gezondheidenwetenschap.be, waarbij de 

informatie wordt geselecteerd door Cebam (Belgian Centre for Evidence-Based 

Medicine). 

4.3 Verder onderzoek 

Onderzoek naar de mate waarin Vlaamse vrouwen online informatie omtrent 

preconceptiezorg inschatten als betrouwbaar en eventuele indicatoren (bijvoorbeeld 

aanwezigheid van bronnen) waarop ze zich baseren om informatie al dan niet als 

betrouwbaar in te schatten, is aangewezen. Daarnaast kan het interessant zijn om na te 

gaan in welke mate online informatie preconceptionele gedragingen van vrouwen 

beïnvloedt en in welke mate dit afhankelijk is van socio-economische kenmerken 

(bijvoorbeeld opleidingsniveau) van vrouwen. Tot zover bekend werd dit nog niet 

bestudeerd. Deze resultaten kunnen hulpverleners een beter inzicht geven in de manier 

waarop vrouwen omgaan met online preconceptionele informatie en maken een 

gerichtere begeleiding in de zoektocht van vrouwen naar online preconceptionele 

informatie mogelijk.  

In dit onderzoek werd online informatie over sub- en infertiliteit niet meegenomen voor 

verdere analyse. Sub- en infertiliteit behoorde eveneens tot de exclusiecriteria in de 

vragenlijst. Desondanks werd tijdens de screening van websites waargenomen dat de 

beschikbaarheid van dergelijke online informatie relatief groot is. Daarnaast zou 

subfertiliteit 9-15% van de bevolking treffen (Rossaert and De Cock 2009). Daarom lijkt 

het interessant na te gaan in welke mate online informatie omtrent sub- en infertiliteit 

consistent is met internationale richtlijnen en in welke mate belang wordt gehecht aan 

deze informatie door deze populatie.  
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5 Conclusie 
Door de reductie van preconceptionele risicofactoren en optimalisatie van de 

preconceptionele gezondheid draagt preconceptiezorg in belangrijke mate bij tot 

positieve zwangerschapsuitkomsten voor moeder en kind. Internet blijkt, naast 

preconceptionele consultaties, een belangrijke hulpbron in de verspreiding van 

preconceptionele aanbevelingen. Evidence based informatie blijkt echter vaak afwezig op 

websites en is daarnaast niet steeds correct of voldoende gedetailleerd, zoals aanbevolen 

volgens internationale richtlijnen.  

Hulpverleners dienen zich er bewust van te zijn dat vrouwen mogelijk incorrecte of niet 

gedetailleerde informatie raadplegen. Tevens is het hun taak om vrouwen te begeleiden 

naar evidence based informatie. Dit blijkt echter niet makkelijk. Afhankelijk van de 

geraadpleegde website, websitecategorie of het topic van de aanbeveling waar men naar 

op zoek is, blijken verschillen in consistentie van de aanbeveling met internationale 

richtlijnen.  

Bepaalde strategieën kunnen worden aangewend om de kans te vergroten dat vrouwen 

evidence based informatie raadplegen. Steun van de overheid kan hier een belangrijke rol 

in spelen. Daarnaast dient (verder) te worden geïnvesteerd in onderzoek opdat 

preconceptionele richtlijnen gebaseerd kunnen worden op hoogkwalitatief onderzoek, 

naar het gedrag van vrouwen die online preconceptionele informatie opzoeken en de mate 

waarin dit hun gezondheidsgedragingen beïnvloedt.  
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Bijlage 1: Checklist internationale aanbevelingen preconceptiezorg 
 
 

Topic  Aanbevelingen volgens 
www.gezondzwangerworden.be 

Score 
- score 0: info 
afwezig 
- score 1: info 
aanwezig, niet 
correct 
- score 2: info 
aanwezig, 
correct, niet 
gedetailleerd 
- score 3: info 
aanwezig, 
correct, 
gedetailleerd 

Discussie 

 
Aanbevelingen voor vrouwen  
 
Alcohol Indien je zwanger wil worden, 

vermijd je best alcohol. 
 

  

Roken Indien jullie een kindje wensen, is het 
best dat beide partners stoppen met 
roken. 
 

  

Drugs Bespreek het druggebruik samen met 
de zorgverlener om samen een 
geschikt traject op maat te bespreken. 
 
 

  

Reizen Bespreek je reisplannen met je 
zorgverlener. 
Als je zwanger wil worden, zijn 
reizen naar gebieden waar vaak 
malaria of gele koorts voorkomen 
afgeraden. 
In landen waar je niet zeker bent of 
het kraantjeswater goed gezuiverd is, 
drink je best enkel flessenwater. 
 

  

Mondverzorging Een preventieve controle en verwittig 
je tandarts dat je zwanger wenst te 
worden of bent. 
 

  

Handen wassen  In volgende situaties wordt er 
aangeraden om je handen grondig te 
wassen met water en zeep: 

• voor de bereiding van 
voeding 

• na het bewerken van rauw 
vlees 

• na het bewerken van rauwe 
groenten, fruit en kruiden 
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• na het gebruiken van rauwe 
eieren 

• na tuinieren 
• na contact met dieren of 

dierenvoeding 
 

Voedselhygiëne Kruisbesmetting (besmetten van niet-
besmet voedsel door besmet voedsel) 
voorkomen: 

• Was je keukengerei goed af 
tussen het snijden van 
verschillende soorten 
voeding. 

• Gebruik eventueel 
verschillende messen of 
snijplanken. 

• Vooral als je rauwe groenten 
gaat eten, alles goed 
afwassen. 

• Was grondig je handen voor 
en na het aanraken van 
rauwe 

Ontdooien 
• De beste manier om (snel 

bederfbare) voeding te 
ontdooien is in de koelkast 
(niet op kamertemperatuur). 

• Andere goede methoden 
zijn ontdooien in de 
microgolfoven of in koud 
water. 

Voedingsrestjes 
• Je mag etensrestjes eten op 

voorwaarde je ze op een 
correcte manier bewaard 
hebt in de koelkast en je ze 
daarna opwarmt totdat ze 
‘stomend heet' zijn. 

Kant-en-klare maaltijden 
• Bij het eten van kant-en-

klare maaltijden wordt 
aanbevolen om deze heel 
goed op te warmen 
(‘stomend heet’). 
 

  

Toxoplasmose Indien je zwanger wil worden of (net) 
zwanger bent én  

• Je bent niet vatbaar 
(immuun) voor 
toxoplasmose: geen 
preventieve maatregelen 
tegen toxoplasmose nodig. 

• Je bent vatbaar (niet 
immuun) voor 
toxoplasmose, hou je best 
rekening met enkele 
preventieve maatregelen 
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tegen toxoplasmose in 
verband met rauwe 
groenten, fruit en verse 
kruiden en met rauw vlees. 
Deze maatregelen moet je 
tot het eind van de 
zwangerschap nemen. 

• Je bent vatbaar (niet 
immuun) voor 
toxoplasmose én je hebt een 
kat in huis, hou je best 
rekening met enkele extra 
preventieve maatregelen 
tegen toxoplasmose. 
 

Indien je zwanger wil worden 
en/of in  je beginnende zwangerschap 
en je weet niet zeker of je al dan niet 
vatbaar bent voor (immuun) 
toxoplasmose, zal je zorgverlener een 
bloedafname doen. In afwachting van 
deze uitslag, dien je preventieve 
maatregelen te nemen tegen 
toxoplasmose. 
 

Listeriose Hou best rekening met preventieve 
maatregelen tegen listeriose: 

• Drink enkel 
gepasteuriseerde of UHT 
melk. 

• Eet harde kazen. 
• Vermijd zachte kazen bereid 

op basis van rauwe melk. 
• Verhit kip, vlees, vis en 

schaal-/schelpdieren altijd 
voldoende. 

• Vermijd risicoproducten. 
Dit zijn mogelijk 
gecontamineerde producten 
die gekoeld worden 
bewaard en daarna niet of 
onvoldoende worden verhit. 
Voorbeelden: (vegetarische) 
paté, gerookte of 
gemarineerde vis, 
voorgesneden salades, 
gerookte mosselen, softijs, 
ongekookte of onvoldoende 
gekookte kant-en-klare 
maaltijden. 
 

  

Gewicht • Indien je zwanger wil 
worden, is het aangeraden 
een gezond gewicht te 
hebben. Bij twijfel, 
contacteer je best je 
zorgverlener. Indien je een 
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BMI hebt tussen 18,5 kg/m² 
en 24,9 kg/m², heb je een 
ideaal gewicht om zwanger 
te worden. Probeer dit 
gewicht aan te houden door 
gezond, evenwichtige 
voeding en 
lichaamsbeweging. Laat 
ook tijdens de 
zwangerschap je gewicht 
opvolgen. 

• BMI lager dan 18,5 kg/m² 
en je menstruatiecyclus is 
niet ontregeld: probeer dan 
je gewicht te behouden of 
wat te verzwaren door 
gezonde, evenwichtige 
voeding en voldoende 
lichaamsbeweging. 

• Als je zwanger wil worden 
en je bent net verzwaard, 
probeer dan wat gewicht te 
verliezen tot je je 
oorspronkelijk gewicht 
opnieuw hebt bereikt door 
gezonde, evenwichtige 
voeding en voldoende 
lichaamsbeweging. 

• BMI tussen 25 kg/m² - 29,9 
kg/m²: probeer dan je 
gewicht te behouden of wat 
te verliezen door gezonde, 
evenwichtige voeding en 
regelmatige 
lichaamsbeweging. 

• BMI hoger dan 30 kg/m², 
probeer dan je gewicht te 
verliezen door een gezonde, 
evenwichtige voeding, 
lichaamsbeweging en 
verandering in 
gedragspatroon. Je gebruikt 
best anticonceptie tot je je 
streefgewicht hebt bereikt. 
Bespreek je gewicht met je 
zorgverlener en/of diëtist. 

 
Vegetarisch en 
veganistisch 

Indien je zwanger wil worden of (net) 
zwanger bent en je vegetariër bent, 
dien je, met uitzondering van 
foliumzuur, geen extra vitamine 
supplementen in te nemen op 
voorwaarde dat je een 
uitgebalanceerd vegetarisch dieet 
hebt. 
 
Indien je zwanger wil worden of (net) 
zwanger bent en je veganist bent, is 
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het aanbevolen foliumzuur en 
bepaalde supplementen in te nemen 
om eventuele tekorten aan vitamine 
B12, vitamine D, ijzer, calcium en 
omega-3 vetzuren te voorkomen. 
 

Vitamine A Indien je zwanger wil worden of (net) 
zwanger bent, wordt het eten van 
lever en leverproducten (zoals paté) 
en de extra inname van vitamine A 
(in) supplementen afgeraden. 
 

  

Foliumzuur Foliumzuur is de belangrijkste 
vitamine voor vrouwen die zwanger 
willen worden/zijn! 

• Als je een actieve 
kinderwens hebt en stopt 
met anticonceptie, dan moet 
je elke dag 400 µg (= 0.4 
mg) foliumzuur innemen. 

 
• Ook van zodra je zwanger 

bent moet je de eerste 3 
maanden van je 
zwangerschap (= 12 weken) 
elke dag 400 µg (= 0.4 mg) 
foliumzuur innemen. 

Sommige vrouwen hebben een 
verhoogd risico op een tekort aan 
foliumzuur of een neuraal-buisdefect. 
Hier zal de huisarts of specialist een 
foliumzuursupplement met een 
hogere dosis (4 mg) per dag 
voorschrijven. 
 
Als je tot een van deze groepen 
behoort, meld dit dan zeker aan je 
huisarts, gynaecoloog of specialist. 
 

   

Lichaamsbeweging Beweeg bij voorkeur elke dag een 
half uur en dit minstens 5 dagen per 
week. 
Deze 30 minuten mogen verspreid 
zijn over de dag, maar best in blokjes 
van minimum 10 minuten. 
 

  

Vocht Je hebt elke dag 1,5 liter water en 
vocht nodig bovenop hetgeen al in je 
eten zit. 
 

  

Cafeïne Drink best maximaal vier tassen 
milde koffie of maximaal 0,5 liter 
koffie per dag. Dit komt overeen met 
maximaal 300 mg cafeïne1 per dag. 
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Graanproducten en 
aardappelen 

Eet 5 tot 12 sneden brood (van 175 tot 
420 gram, bij voorkeur bruin of 
volkoren) 
 
Eet 3 tot 5 aardappelen (210 tot 350 
gram) per dag. 

  

Groenten Eet elke dag 300 gram groenten. 
 

  

Fruit Eet elke dag 2 tot 3 stuks of ongeveer 
250 gram fruit. 
 

  

Melkproducten en 
calcium-verrijkte 
sojaproducten 

Drink 600 ml halfvolle 
gepasteuriseerde melk (4 kleine 
glazen van 150 ml). 
 
1 tot 2 sneden magere kaas (20g).  
Rauwe melk of afgeleide producten 
zijn niet veilig. 
 

  

Vlees, vis, eieren en 
vervangproducten 

Per dag volstaat 100 gram vlees 
(bereid gewogen), vis, ei of 
vervangproducten. 
Daarnaast is het aan te bevelen om 
vlees één keer per week te vervangen 
door volwaardige, plantaardige 
vervangproducten.  
 
Daarbij kan je best 2 maal per week 
vis of schaal- en schelpdieren eten. 
 
Indien je zwanger wil worden of (net) 
zwanger bent, kan je verpakte 
gerechten met rauwe eieren eten. 
Eieren dien je goed te bakken of 
hardgekookt te eten. 
 
Indien je zwanger wil worden of (net) 
zwanger bent, eet je best ongeveer 
340 gram vis en zeevruchten per 
week. 

• Eén vismaaltijd bestaat uit 
ongeveer 200 gram vis, dus 
kan je 1 tot 2 keer per week 
goed gebakken of gekookte 
vis eten. 

• Het is aangeraden een 
variëteit aan schaaldieren 
en, voornamelijk kleinere, 
vissoorten te eten om 
methylkwik te vermijden. 

• Vette vis is rijk aan 
onverzadigde vetten, 
waaronder omega-3. 

 

  

Noten en zaden Noten en zaden zijn aanvullend. 
Hiervan eet je het best maximaal 1 
handvol of 25 gram per dag. 

  



	 	 	

44	
	

Smeer- en 
bereidingsvet 

Een mespunt smeervet (ongeveer 5 
gram) per snede brood en één eetlepel 
(max. 15 gram) bereidingsvet per 
persoon voor de warme maaltijd 
volstaan. 
 
Je kiest best voor een product rijk aan 
onverzadigde vetzuren (minstens 
2/3), dus zacht, vloeibaar of direct 
smeerbare vetten. 

  

Restgroep Wie gezond wil eten hoeft daarvoor 
niet alle lekkers te laten. Het mag 
natuurlijk wel af en toe, zo lang je 
maar niet teveel en niet dagelijks 
voedingsmiddelen uit de restgroep 
eet 
maximaal gebruik van 250 kcal per 
dag uit de restgroep. 
 

  

Zittende bezigheid 
(sedentair gedrag) 

Zit niet te vaak en voor lange tijd stil 
! 
Bij computergebruik best om de 20-
30 minuten even het zitten 
onderbreken. 
 

  

Rubella Als je niet immuun bent tegen rubella 
of niet gevaccineerd bent, laat je je 
best vaccineren van zodra je een 
kinderwens hebt. De eerste 4 weken 
na vaccinatie is het aangeraden om 
niet zwanger te worden en gebruik je 
best anticonceptie. 
 

  

Varicella Als je waterpokken hebt gehad, is er 
geen enkel gevaar wanneer je in 
aanraking komt met kinderen die 
waterpokken hebben.  
 
Tijdens de preconceptionele 
consultatie (consultatie voor een 
mogelijke zwangerschap) kan je 
zorgverlener navragen of je reeds 
waterpokken hebt gehad. 
Als je nog geen waterpokken hebt 
gehad, zal je zorgverlener bloed 
nemen om te testen op antistoffen 
tegen waterpokken. Indien je dit niet 
hebt, kan je gevaccineerd worden. De 
eerste 4 weken na vaccinatie word je 
best niet zwanger en gebruik je best 
anticonceptie. 
 

  

Kinkhoest Er worden geen specifieke 
aanbevelingen gegeven omtrent 
kinkhoest.  
 

  

CMV Om het risico op CMV-infectie te 
verminderen, is het belangrijk dat alle 
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vrouwen vanaf de 
zwangerschapswens een goede 
handhygiëne (wassen of ontsmetten) 
in acht houden. Dit vooral na contact 
met lichaamsvocht van kleine 
kinderen bijvoorbeeld na het 
verluieren of neus snuiten en voor 
elke maaltijd. Daarnaast wissel je 
best geen bestek uit met kinderen, 
drink je best niet van hetzelfde glas of 
eet je niet van dezelfde appel,…Deze 
regels gelden ook voor de 
toekomstige partner. Het virus kan 
immers via het kussen of vrijen 
doorgegeven worden aan hun 
zwangere partner. 
 
Risicogroepen: kleuterleidsters, 
personeel in kinderdagverblijven en 
in instellingen voor kinderen met een 
handicap, verpleegkundigen en 
artsen op kinderafdelingen. 
 
Bespreek jouw overplaatsing of 
arbeidsstop met jouw 
arbeidsgeneesheer. 
 

SOA (HIV en aids – 
hepatitis B – syfillis – 
chlamydia – gonorroe) 

Indien jij of je partner in het verleden 
of nu onveilig gevrijd hebben, 
bespreek je dit best met elkaar en met 
je zorgverlener. 
 

  

Hepatitis C Tijdens de prenatale consultatie zal je 
zorgverlener niet routinematig een 
bloedafname doen om je te testen op 
hepatitis C. Enkel vrouwen met een 
verhoogde kans op hepatitis C dienen 
getest te worden. 
 

  

Tuberculose Enkel vrouwen met een verhoogd 
risico dienen voor de zwangerschap 
of in het begin van de zwangerschap 
getest te worden op tuberculose. 
 

  

Röntgenstraling Indien je zwanger wil worden of (net) 
zwanger bent, vermijd je best zoveel 
mogelijk blootstelling aan 
röntgenstraling. En dit vooral in de 
2de helft van de cyclus (na de 14de 
dag) aangezien een zwangerschap 
altijd mogelijk is. 
Vermeld steeds dat je zwanger kan 
zijn, indien je zelf bestraald moet 
worden of indien je een familielid 
begeleidt bij röntgenstraling. 
 

  

Medicatie Indien je zwanger wil worden of (net) 
zwanger bent, overleg je best altijd 
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eerst met je zorgverlener alvorens 
medicatie, vitaminen, 
voedingssupplementen, kruiden 
(verder) in te nemen, met 
uitzondering van foliumzuur. 
 
Idealiter wordt er geen medicatie 
ingenomen voor en tijdens de 
zwangerschap.  Indien medicatie 
noodzakelijk is, dient er altijd een 
afweging te worden gemaakt tussen 
het effect van het geneesmiddel op de 
zwangerschap tegenover het effect 
van de ziekte op de zwangerschap. 
Hierbij speelt de ernst van de 
aandoening een rol. Het is een 
afweging die steeds individueel en 
samen met de patiënt gebeurt. 
 

Astma Het is belangrijk preconceptioneel de 
inhalatietherapie goed op punt te 
stellen ter preventie van astma-
aanvallen voor en tijdens de 
zwangerschap. 
 

  

Verhoogde bloeddruk Het is aan te bevelen om de 
bloeddruk gestandaardiseerd 
preconceptioneel te meten en tijdens 
elke raadpleging in de zwangerschap. 
Een diastolische bloeddruk van > 90 
mmHg wordt als een risicofactor 
beschouwd. 
 
Informeer vrouwen met een 
zwangerschapswens en chronische 
hypertensie over de risicofactoren 
voor moeder en kind tijdens de 
zwangerschap en over de eventuele 
verandering in medicamenteuze 
behandeling voor de zwangerschap. 
Verwijs door naar een gynaecoloog. 
 

  

Allergieën Vrouwen met een 
zwangerschapswens en allergieën 
vermijden best zoveel mogelijk 
contact met allergenen. Indien dit 
onvoldoende effect heeft, mogen 
antihistaminica gebruikt worden. 
 

  

Diabetes Informeer vrouwen met een 
zwangerschapswens en diabetes over 
de wenselijkheid van 
preconceptioneel een goede 
glycemische diabetescontrole te 
hebben. Orale antidiabetica worden 
bij voorkeur preconceptioneel 
vervangen door insuline. Door het 
verhoogd risico op een 
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neuraalbuisdefect, dienen 
diabetespatiënten de verhoogde dosis 
foliumzuur (4 mg) in te nemen. 
Verwijs door naar een endocrinoloog 
en gynaecoloog. 
 

Epilepsie Verwijs epilepsiepatiënten met een 
zwangerschapswens door naar de 
neuroloog voor aanpassing van de 
behandeling. De neuroloog zal het 
anti-epilepticum kiezen dat het meest 
effectief de epilepsieaanvallen stopt. 
Bij gebruik van carbamazepine en 
valproaat moet de patiënt 4mg 
foliumzuur per dag innemen. 
 

  

Kanker Recent gediagnosticeerde 
vrouwelijke kankerpatiënten met een 
(toekomstige) zwangerschapswens 
moeten zo vlug mogelijk en volledig 
geïnformeerd worden over de invloed 
van kanker en hun behandeling op de 
vruchtbaarheid en zwangerschap, en 
over de mogelijke opties voor 
fertiliteitspreservatie. Verwijs door 
naar een fertiliteitsartsen en 
oncoloog. 
 

  

Hemoglobinopathieën  Er is onvoldoende evidentie om 
universele opsporing van 
hemoglobinopathieën te 
ondersteunen. Selectieve opsporing 
op basis van etniciteit blijft aan te 
bevelen. Bij koppels uit de hoog-
risico populatie of bij gekende 
hemoglobinopathie bij één van de 
ouders, wordt  preconceptioneel een 
dragerschapstest naar 
hemoglobinopathieën (HbP) en 
genetische counseling aangeboden. 
Adviseer een extra foliumzuur 
inname van 4 mg (4000µg) per dag en 
verwijs door naar hematoloog en 
gynaecoloog. 
 

• Sikkelcelanemie 
Adviseer bij 
sikkelcelanemie een 
levenslange verhoogde 
dosis van 4 mg (4000 µg) 
foliumzuur per dag (NICE). 
Verwijs door naar de 
hematoloog en 
gynaecoloog. 

• Thalassemie 
Adviseer bij thalassemie om 
gedurende de volledige 
zwangerschap een 
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verhoogde dosis van 4 mg 
(4000 µg) foliumzuur per 
dag in te nemen. Verwijs 
door naar de hematoloog en 
gynaecoloog. 
 

 

Aanbevelingen voor mannelijke partners 
 

 

Alcohol  Bij mannen kan veel alcoholgebruik 
leiden tot seksuele problemen en 
vermindering van de vruchtbaarheid. 
Vermijd alcoholgebruik bij een 
kinderwens. 
 

  

Roken Indien jullie zwanger willen worden, 
wordt er aangeraden dat je vrouw –
liefst  voordat ze zwanger wordt- 
stopt met roken. 
 
Door zelf ook te stoppen (of te 
verminderen) met roken, steun je je 
partner in haar pogingen om niet te 
roken en stop je of verminder je de 
slechte effecten van het passief roken 
op de (toekomstige) moeder en jullie 
kind. 
 

  

Drugs  Indien jullie zwanger willen worden 
of indien je vrouw (net) zwanger is, 
wordt er aangeraden dat de 
(toekomstige) mama –liefst voordat 
ze zwanger wordt - stopt met 
drugsgebruik. 
 
Door zelf ook te stoppen met 
drugsgebruik, ondersteun je je 
partner in haar pogingen om geen 
drugs te gebruiken. 
 

  

Hyperthermie Indien jullie zwanger willen worden, 
is het aangeraden om activiteiten die 
de temperatuur van de balzak 
verhogen, zoals sauna, hete baden, 
langdurig laptop gebruik op de 
schoot, langdurig zitten en strak 
ondergoed, tot een minimum te 
beperken. 
 

  

Medicatie Indien jullie zwanger willen worden 
en je partner en/of jij gebruikt 
(langdurig) medicatie, overleg je best 
met je arts, vroedvrouw of apotheker 
alvorens zwanger te worden. 
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Omgeving Als je denkt dat jouw werksituatie 
potentiële risico’s voor je 
vruchtbaarheid inhoudt, neem je best 
contact op met de 
arbeidsgeneeskundige dienst. Daar 
kan je je alvast informeren vóór de 
zwangerschap. 
 

  

SOA (HIV en aids – 
hepatitis B – syfilis – 
chlamydia – gonorroe) 

Indien jij of je partner in het verleden 
of nu onveilig gevrijd hebben, 
bespreek je dit best met elkaar en met 
je zorgverlener. 
 

  

Hepatitis C Bij gekende hepatitis C besmetting, 
laat je je best zo snel mogelijk 
behandelen om besmetting van je 
vrouw te voorkomen. 
 

  

CMV Om het risico op CMV-infectie te 
verminderen, is het belangrijk dat alle 
vrouwen vanaf de 
zwangerschapswens een goede 
handhygiëne (wassen of ontsmetten) 
in acht houden. Dit vooral na contact 
met lichaamsvocht van kleine 
kinderen bijvoorbeeld na het 
verluieren of neus snuiten en voor 
elke maaltijd. Daarnaast wissel je 
best geen bestek uit met kinderen, 
drink je best niet van hetzelfde glas of 
eet je niet van dezelfde appel,… Deze 
regels gelden ook voor de 
toekomstige partner. Het virus kan 
immers via het kussen of vrijen 
doorgegeven worden aan hun 
zwangere partner. 
 
Risicogroepen: kleuterleidsters, 
personeel in kinderdagverblijven en 
in instellingen voor kinderen met een 
handicap, verpleegkundigen en 
artsen op kinderafdelingen. 
 
Bespreek jouw overplaatsing of 
arbeidsstop met jouw 
arbeidsgeneesheer. 
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Bijlage 2: Bronnen website www.gezondzwangerworden.be 
 
Onderstaande bronnen werden gebruikt voor het uitwerken van verschillende thema's met betrekking tot 
preconceptiezorg. 

AAFP, American Academy of Family Physicians 

o AAFP. Summary of Recommendations for Clinical and Preventive Services. March 2008. Accessed 

at www.aafp.org/ online/en/home/clinical/exam.html on 25 September 

2008,http://www.aafp.org/dam/AAFP/documents/patient_care/clinical_recommendations/cps-

recommendations.pdf 

 

ACOG, American College of Obstetricians and Gynecologists 

o ACOG Committee on Practice Bulletins. ACOG practice bulletin. Clinical management guidelines 

for obstetrician-gynecologists. Number 44, July 2003. (Replaces Committee Opinion Number 252, 

March 2001). Obstet Gynecol. 2003;102:203-13. [PMID: 12850637], 

http://www.acog.org/~/media/List%20of%20Titles/PBListOfTitles.pdf?dmc=1&ts=20140331T0840

513121 

 

AJOG, American Journal of Obstetrics & Gynecology 

o AJOG, Preconception Health and Health Care: The Clinical Content of Preconception Care, 

December 2008, No. 6, Supplement B 

http://publichealth.lacounty.gov/mch/ReproductiveHealth/PreconceptionHealth/PCHFiles/AJOG%2

0December%202008%20Supplement.pdf 

o Moos, M-K, Dunlop, A.L., Jack, B.W., Nelson, L., Van Coonrod, D.V., Long, R., Boggess, K. & 

Gardiner, P.M.,  (2008). Healthier women, healthier reproductive outcomes: recommendations for 

the routine care of all women of reproductive age. AJOG Volume 199, Issue 6, Supplement B , 

S280-S289. 

 

Domus Medica 

o Samyn, E, H Bastiaens, A De Sutter, and P Van Royen. "Preconceptieadvies. Gevalideerd Door 

Cebam Onder Het Nummer 2008/01." Huisarts Nu 37, no. 5 (2008). 

http://www.domusmedica.be/documentatie/richtlijnen/overzicht/preconceptieadvies-

horizontaalmenu-387.html 

o Samyn, E. Opvolgrapport aanbeveling voor goede medische praktijkvoering preconceptie advies 

(2011). 

http://issuu.com/wtorbeyns/docs/opvolgrapport_preconceptie_2011_20120920123409 

o Seuntjens, L., Neirinckx, J., Van Mackelenbergh, A., Van Royen, P., Vervaeck, N., Jacquemyn, Y., 

Temmerman, M. & De Smedt, C. (2006). Zwangerschapsbegeleiding. Huisarts Nu, 35 (5), 261-298. 
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ICSI, Institute for Clinical Systems Improvement 

o Akkerman D, Cleland L, Croft G, Eskuchen K, Heim C, Levine A, Setterlund L, Stark C, Vickers J, 

Westby E. Institute for Clinical Systems Improvement. Routine Prenatal Care . Updated July 2012. 

https://www.icsi.org/_asset/13n9y4/Prenatal.pdf 

 

KCE, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 

o KCE 2004. Nationale richtlijn prenatale zorg: een basis voor een klinisch pad voor de opvolging van 

zwangerschappen. KCE Reports Vol 6A, KCE 

http://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/d20041027313.pdf 

 

March of Dimes, 

o March of Dimes, ”Preconception Health Promotion: A Focus For Women’s Wellness” 2003 

http://www.amazon.com/Preconception-Health-Promotion-Wellness-Modules/dp/0865250944 

 

NHG, Nederlandse Huisartsen Genootschap 

o De Jong-Potjer, L.C., Beentjes, M., Bogchelman, M., Jaspar, A.H.J. & Van Asselt, K.M. (2011). 

NHG-standaard preconceptiezorg. 

http://www.NHG.org/standaarden/volledig/NHG-standaard-preconceptiezorg 

 

NICE, National Institute for Health and Care Excellence 

o NICE clinical guideline 62 (2008). Antenatal care. Routine care for the healthy pregnant woman. 

National institute for health and clinical excellence (NHS). 1-428. 

http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG062NICEguideline.pdf. Update June 2010 Issue date 

2003, update 2008 (die vervangt op het web 2003), last modified 2010, review 2011 

 

RACGP, Royal Australian College of General Practitioners 

o The Royal Australian College of General Practitioners. Guidelines for preventive activities in 

general practice (7th Edition) Melbourne: The Royal Australian College of General Practitioners; 

2009 

http://healthprofessionals.flyingdoctor.org.au/IgnitionSuite/uploads/docs/RACGP%20Guidelines%2

0for%20Preventive%20Activities%20in%20General%20Practice.pdf 

 

RCOG, Royal College of Obstetricians and Gynaecologist 

o National Collaborating Centre for Women's and Children's Health (2003) Antenatal care: routine 

care for the healthy pregnant woman. Royal College of Obstetrics and Gynaecology. 

www.rcog.org.uk 
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SAPPG Workgroup, South Australian Perinatal Practice Guidelines Workgroup 

o South Australian Perinatal Practice Guidelines (2008) 

http://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Content/SA+Health+Internet/Clinical+res

ources/Clinical+topics/Perinatal+practice+guidelines/ 

Gezond leven 

Vitaminen en mineralen 

IoM, Institute of Medicine 

o Institute of Medicine. Panel on Folate, Other B Vitamins, and Choline. Dietary Reference Intake; 

Thiamine, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and 

Choline. Washington, DC: National Academy Press; 1998. 

http://fnic.nal.usda.gov/dietary-guidance/dri-reports/thiamin-riboflavin-niacin-vitamin-b6-folate-

vitamin-b12-pantothenic 

 

EFSA, European Food Safety Authority 

o EFSA, 2006. TOLERABLE UPPER INTAKE LEVELS FOR VITAMINS AND MINERALS. 

 

NAS, National Academy of Sciences. 

o NAS 1998. Dietary Reference Intakes: Folate, other B Vitamins and Choline. Wasington, D.C., 

National Academy Press. 

 

Foliumzuur 

AAP, American Academy of Pediatrics 

o Folic acid for the prevention of neural  tube defects. AAP. Committee on Genetics. Pediatrics. 

1999;104:325-7. [PMID: 10429019] 

http://pediatrics.aappublications.org/content/104/2/325.full.pdf+html 

 

ACOG, American College of Obstetricians and Gynecologists 

o Cheschier, N. "ACOG practice bulletin. Neural tube defects. Number 44, July 2003.(Replaces 

committee opinion number 252, March 2001)." International journal of gynaecology and obstetrics: 

the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics 83.1 (2003): 123-

133. 

CDC, Centers for Disease Control and Prevention 

o CDC. Recommendations for the use of folic acid to reduce the number of cases of spina bifida and 

other neural tube defects. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1992;41(RR-14):1–7. 
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http://www.cdc.gov/ncbddd/folicacid/recommendations.html 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00019479.htm 

 

Health Canada 

o Health Canada, 2002. Preconception Health: Folic Acid for the Primary Prevention of Neural Tube 

Defects. A Resource Document for Health Professionals. 

http://www.phac-aspc.gc.ca/fa-af/backgrounder-eng.php 

 

HGR - Hoge Gezondheidsraad, 

o HGR, 2011. Advies van de Hoge Gezondheidsraad nr. 8623. Foliumzuur Risk-Benefit Analyse. 

HGR, Brussel. 

 

KAGB, Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België 

o KAGB, 2011. Advies betreffende het gebruik van foliumzuur voor de conceptie en tijdens de 

zwangerschap. KAGB. Brussel 

 

NICE - CKS, National Institute for Health and Care Excellence - Clinical Knowledge Summaries 

o NICE-CKS, 2012. Pre-conception - advice and management. Advice on folic acid. UK. NICE. 

http://www.cks.nhs.uk/pre_conception_advice_and_management#-283651 

http://cks.nice.org.uk/pre-conception-advice-and-management 

 

SCF – Scientific Committee on Food 

o SCF – Scientific Committee on Food, 2000. Opinion of the Scientific Committee on Food on the 

Tolerable Upper Intake Level of folate. European Commission, Brussels. 

 

SOGC, Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada 

o Wilson, R., Davies, G., Désilts, V., Reid, G.J., Summers, A., Wyatt, P., Young, D., Genetics 

Committee and Executive and Council of the Society of Obstetricians and Gynaecologists of 

Canada (SOGC), 2003. Guideline of the Genetics Committee and Executive and Council of the 

Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. The use of folic acid for the prevention of 

neural tube defects and other congenital anomalies. JOGC, 25, 959-973. 

http://sogc.org/guidelines/the-use-of-folic-acid-for-the-prevention-of-neural-tube-defects-and-other-

congenital-anomalies-replaced-by-201dec-2007-replaces-19-march-1993/ 

o Chodirker BN, Cadrin C, Davies GAL, Summers AM, Wilson RD, Winsor EJT, et al. SOGC 

Genetics Committee Members, CCMG Prenatal Diagnosis Committee Members. Canadian 

guidelines for prenatal diagnosis. Genetic indications for prenatal diagnosis. SOGC Clinical Practice 
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Guidelines, No 105, June 2001. J Soc Obstet Gynaecol Can 2001;23(6):525–31. 

http://sogc.org/wp-content/uploads/2013/01/105E-CPG1-June2001.pdf 

 

USPSTF, U.S. Preventive Services Task Force 

o Calonge, N., Petitti, D.B., DeWitt, T.G., Dietrich, A.J., Gregory, K.D., Grossman, D., Isham, G., 

LeFevre, M.L., Leipzig, R.M., Marion, L.N., 2009. Folic acid for the prevention of neural tube 

defects: US Preventive Services Task Force recommendation statement. Annals of Internal 

Medicine, 150(9), 626-631. 

http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf09/folicacid/folicacidrs.htm 

o Wolff, T., Witkop, C.T., Miller, T., Syed, S.B., 2009. Folic Acid Supplementation for the 

Prevention of Neural Tube Defects: An Update of the Evidence for the US Preventive Services Task 

Force. Annals of Internal Medicine, 150(9), 632-U614. 

http://annals.org/article.aspx?articleid=744474 

 

WHO, World health Organization 

o WHO, 2006. Prevention of Neural Tube defects. Standards for Maternal and Neonatal Care. World 

Health Organization, Geneva. 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/neural_tube_defects.

pdf 

Gewicht en obesitas 

CMACE/RCOG, Centre for Maternal and Child Enquiries and Royal College of Obstetricians and 

Gynaecologist 

o CMACE/RCOG Joint Guideline. Management of Women with Obesity in Pregnancy. 2010. 

http://www.rcog.org.uk/womens-health/clinical-guidance/management-women-obesity-pregnancy 

Zwanger worden 

Vruchtbaarheid 

NHG, Nederlandse Huisartsen Genootschap 

o Van Asselt, K.M., Hinloopen, R.J., Silvius, A.M., Van der Linden, P.J.Q., Van Oppen, C.C.A.N., 

Van Balen, J.A.M. (2010). NHG-standaard subfertiliteit. Huisarts Wet, 53, 203-214. 

https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-subfertiliteit 
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Ziekten  

Diabetes 

ADIPS, The Australian Diabetes in Pregnancy Society 

o The Australian Diabetes in Pregnancy Society: Consensus Guidelines for the Management of 

Patients with Type 1 and Type 2 Diabetes in Relation to Pregnancy. Medical Journal of Australia 

2005, 1-30 

 

BCRCP, British Columbia Reproductive Care Program 

o British Columbia Reproductive Care Program. Diabetes Mellitus and Pregnancy Types 1 and 2. 

Obstetric care guideline 10b. 2001. 

http://www.rcp.gov.bc.ca/guidelines/Master.Diabetes- Mellitus.October.pdf  

 

CDA, Canadian Diabetes Association 

o Canadian Diabetes Association, Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Pre-existing 

Diabetes and Pregnancy. 2003: S94 – 98. 

http://www.diabetes.ca/cpg2003/downloads/pregnancy.pdf 

 

NICE, National Institute for Health and Care Excellence 

o NICE Clinical Guideline 63. Diabetes in pregnancy: management of diabetes and its complication 

from pre-conception to the postnatal period. 

http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11946/41320/41320.pdf 

 

SIGN, Scottish Intercollegiate Guideline Network 

o SIGN Guideline 55: Management of Diabetes, Section 8: Management of Diabetes in pregnancy. 

http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/55/section8.html 

 

Andere 

o Mulholland C, Njoroge T, Mersereau P, Williams J: Comparison of guidelines available in the 

united states for diagnosis and management of diabetes before, during, and after pregnancy. Journal 

of Womens Health 2007 16(6):790-801 

o Cutchie WA, Cheung NW, Simmons D: Comparison of international and New Zealand guidelines 

for the care of pregnant women with diabetes.Diabetic Medicine 2006 23(5):460-468. 

o Mahmud, Maimunah, and Danielle Mazza. "Preconception care of women with diabetes: a review 

of current guideline recommendations." BMC women's health 10.1 (2010): 5. 
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Depressie 

Domus Medica 

o Heyrman, J., Declercq, T., Rogiers, R., Pas, L., Michels, J., Goetinck, M., Habraken & De Meyere, 

M. (2008). Depressie bij volwassenen: Aanpak door de huisarts. De Huisarts Nu, 37 (6), 284-317. 

 

Epilepsie 

AAN, American Academy of Neurology 

o Practice parameter: management issues for women with epilepsy (summary statement). Report of 

the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Epilepsia. 

1998;39:1226-31. [PMID: 9821989] 

http://www.guideline.gov/popups/printView.aspx?id=14679 

o Yerby MS. Management issues for women with epilepsy: neural tube defects and folic acid 

supplementation. Neurology. 2003;61:S23-6. 

o Harden CL, Pennell PB, Koppel BS, Hovinga CA, Gidal B, Meador KJ, Hopp J, Ting TY, Hauser 

WA, Thurman D, Kaplan PW, Robinson JN, French JA, Wiebe S, Wilner AN, Vazquez B, Holmes 

L, Krumholz A, Finnell R, Shafer PO, Le Guen C. Practice parameter update: management issues 

for women with epilepsy--focus on pregnancy (an evidence-based review): vitamin K, folic acid, 

blood levels, and breastfeeding. Report of the Quality Standards Subcommittee [trunc].  Neurology. 

2009 Jul 14;73(2):142-9. 

 

NICE; National Institute for Health and Care Excellence 

o National Clinical Guideline Centre (2012a) The epilepsies. The diagnosis and management of the 

epilepsies in adults and children in primary and secondary care (full NICE guideline). . Clinical 

Guideline 137. National Institute for Health and Care Excellence. www.nice.org.uk 

http://publications.nice.org.uk/the-epilepsies-the-diagnosis-and-management-of-the-epilepsies-in-

adults-and-children-in-primary-and-cg137/guidance 

 

WHO, World Health Organization 

o WHO, 2012. Management of epilepsy in women of child bearing age. 

http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/resource/epilepsy_q11.pdf 

 

Andere 

o Wlodarczyk, B.J., Palacios, A.M., George, T.M., Finnell, R.H., 2012. Antiepileptic drugs and 

pregnancy outcomes. American Journal of Medical Genetics Part A, 158A(8), 2071-2090. 

o Reimers, A., Brodtkorb, E., 2012. Second-generation antiepileptic drugs and pregnancy: a guide for 

clinicians. Expert Review of Neurotherapeutics, 12(6), 707-717. 
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o Swartjes, J.M., van Geijn, H.P., 1998. Pregnancy and epilepsy. European Journal of Obstetrics 

Gynecology and Reproductive Biology, 79(1), 3-11. 

o Moore, J.L., 2005. The significance of folic acid for epilepsy patients. Epilepsy & Behavior, 7(2), 

172-181. 

 

Migraine 

Domus Medica 

o Van Leeuwen, E., Paemeleire, K., Van Royen, P., Goossens, M. & Dirven, K. (2010). Aanpak van 

migraine in de huisartsenpraktijk. Huisarts NU, 39 (2), S37-S56. 

 

Schildklieraandoening 

NHG, Nederlandse Huisartsen Genootschap 

o NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (tweede herziening). Huisarts Wet 2013;56(7):320-330 

 

 Sikkelcelanemie 

RCOG, Royal College of Obstetricians and Gynaecologist 

o RCOG, 2011. Management of Sickle Cell Disease in Pregnancy. http://www.rcog.org.uk/files/rcog-

corp/GTG6111042013.pdf 
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o AAFP. Summary of Recommendations for Clinical and Preventive Services. March 2008. 

Accessed at www.aafp.org/ online/en/home/clinical/exam.html on 25 September 2008, 

o http://www.aafp.org/dam/AAFP/documents/patient_care/clinical_recommendations/cps-

recommendations.pdf 
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o Folic acid for the prevention of neural  tube defects. AAP. Committee on Genetics. Pediatrics. 

1999;104:325-7. [PMID: 10429019] 

o http://pediatrics.aappublications.org/content/104/2/325.full.pdf+html 
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o ACOG Committee on Practice Bulletins. ACOG practice bulletin. Clinical management 

guidelines for obstetrician-gynecologists. Number 44, July 2003. (Replaces Committee Opinion 

Number 252, March 2001). Obstet Gynecol. 2003;102:203-13. [PMID: 12850637], 
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o AJOG, Preconception Health and Health Care: The Clinical Content of Preconception Care, 
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o http://publichealth.lacounty.gov/mch/ReproductiveHealth/PreconceptionHealth/PCHFiles/AJOG

%20December%202008%20Supplement.pdf 

CDC, Centers for Disease Control and Prevention 

o CDC. Recommendations for the use of folic acid to reduce the number of cases of spina bifida 

and other neural tube defects. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1992;41(RR-14):1–7. 
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o March of Dimes, ”Preconception Health Promotion: A Focus For Women’s Wellness” 2003 

o http://www.amazon.com/Preconception-Health-Promotion-Wellness-Modules/dp/0865250944 

NHG 

o Nederlandse Huisartsen Genootschap 

o NHG 2010. Procedures voor de ontwikkeling van NHG-standaarden, augustus 2010. 

o https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/preconceptiezorg 

NICE - CKS, National Institute for Health and Care Excellence - Clinical Knowledge Summaries 
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Bijlage 3: Informed consent en vragenlijst 

Voorbereiding op gezonde zwangerschap 

Geachte 
 
Alvast bedankt voor uw interesse in het deelnemen aan deze vragenlijst als onderdeel van mijn 
masterproef omtrent de voorbereiding op een gezonde zwangerschap.  
 
Het optimaliseren van de gezondheid van de vrouw nog voor de zwangerschap, wordt belangrijk geacht 
omdat het een positief effect kan hebben voor zowel moeder als kind. In mijn masterproef ga ik na in 
welke mate vrouwen met een zwangerschapswens correcte informatie vinden op internet bij het zoeken 
naar informatie omtrent de voorbereiding om gezond zwanger te worden. Deze vragenlijst bestaat uit 7 
vragen en zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. 
 
In deze vragenlijst bestaan geen juiste of foute antwoorden. Bij het invullen van de vragenlijst is het voor 
dit onderzoek belangrijk om naar waarheid te antwoorden. De vragenlijst bestaat uit zowel open vragen 
als meerkeuzevragen met één of meerdere antwoordmogelijkheden. 
 
Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan 
het Universitair Ziekenhuis Gent, en zal worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van ICH/GCP, 
opgesteld in de verklaring van Helsinki, opgesteld ter bescherming van individuen deelnemend aan 
klinische studies. De verzameling van gegevens wordt uitgevoerd onder supervisie van Prof. Dr. Dimitri 
Beeckman. 
 
Het staat u volkomen vrij om al dan niet deel te nemen. U kunt weigeren deze vragenlijst in te vullen 
zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven. Als u toestemt, wordt u gevraagd dit 
toestemmingsformulier te ‘ondertekenen’ door op de 'startknop' te klikken. Als u de toestemming geeft 
om aan het onderzoek deel te nemen, heeft u op elk ogenblik de vrijheid om op die beslissing terug te 
komen zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven. 
 
Deelname aan deze vragenlijst biedt geen medisch of ander voordeel voor uzelf, maar de bekomen 
resultaten kunnen leiden tot meer inzicht in de correctheid en volledigheid van informatie omtrent 
preconceptiezorg op internet. Uw deelname aan de studie brengt geen bijkomende kosten mee voor u, 
maar biedt ook geen financieel voordeel. 
 
De vragenlijst verloopt anoniem. Als u akkoord bent met het invullen van deze vragenlijst is 
terugkoppeling van de gegevens met u dus niet mogelijk. 
 
De experimentenwet van 7/05/2004 maakt het verplicht deelnemers aan wetenschappelijke projecten te 
verzekeren voor deelname en het risico (hoe klein dan ook) dat men loopt. De waarschijnlijkheid dat u 
door deelname aan deze studie, aan deze vragenlijst enige schade ondervindt, is extreem laag. Indien dit 
toch zou voorkomen, wat echter zeer zeldzaam is, werd er een verzekering afgesloten conform de 
Belgische wet van 7 mei 2004, die deze mogelijkheid dekt.  
 
Indien u nog verdere vragen heeft of informatie wenst, kan u steeds contact opnemen via het e-mailadres 
karen.dewageneir@ugent.be. 
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Door op de onderstaande 'startknop' te drukken verklaart u zich op een voor u begrijpelijke wijze te zijn 
ingelicht over de aard, de methode en het doel van deze studie. 
 
U bent er zich van bewust dat dit project ter beoordeling en controle aan het Ethisch Comité van het UZ 
Gent werd voorgelegd en u deze goedkeuring niet moet beschouwen als een motivatie tot deelname aan 
deze studie. 
 
U bent ervan op de hoogte dat deelname aan deze studie geen bijkomende kosten meebrengt en dat er 
geen financieel voordeel aan verbonden is. 
 
U kan zich op elk moment terugtrekken tot op het ogenblik dat de gegevens in de database worden 
bewaard, zonder hiervoor een verklaring te hoeven afleggen en zonder dat dit op enigerlei wijze een 
nadeel voor u als deelnemer kan betekenen. 

  
Start

 
 

 
Pagina: 2 

 

Voorbereiding op gezonde zwangerschap 

 
 
  1.  
 
Geboortejaar:  
 

 
 

 
 
  2.  
 
Educatieniveau:  

Lager onderwijs  

Middelbaar onderwijs  

Hoger onderwijs  

Universitair onderwijs  

Andere:   
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  3.  
 
Aantal voorgaande zwangerschappen:  
 

 
 
 
 

 
 
  4.  
 
Gekende gezondheidsproblemen:  

Nee  

Ja, welke?   
 
  

 
 
  5.  
 
Welke vragen heeft u omtrent de voorbereiding op een gezonde zwangerschap?  
 

 
 

 
 
  6.  
 
Heeft u reeds informatie omtrent de voorbereiding op een gezonde zwangerschap opgezocht?  

Nee  

Ja  
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  7.  
 
Deze vraag dient u enkel in te vullen indien u op vraag 6 'Ja' antwoordde. Indien u reeds informatie 
omtrent de voorbereiding op een gezonde zwangerschap opzocht, waar of bij wie deed u dit dan?  

Internet  

Boeken  

Infofolder  

Huisdokter  

Gynaecoloog  

Vroedvrouw  

Andere:   
 
 
  

 
 
  8.  
 
Indien u informatie omtrent de voorbereiding op een gezonde zwangerschap via Google zou 
opzoeken, welke zoektermen (één woord of meerdere woorden) zou u dan ingeven? Gelieve 
minimaal twee mogelijkheden in te vullen.  

1) 
 

2)  
 

3)  
 

4) 
 

 
  
  

Dank bij voorbaat,  
 
met vriendelijke groeten, 
 
Karen De Wageneir 
Student master in de verpleegkunde en vroedkunde 
Universiteit Gent 
 
Onder supervisie van: 
Prof. Dr. Dimitri Beeckman 
e-mail: dimitri.beeckman@ugent.be 
Mevr. Joline Goossens 
e-mail: jolgooss.goossens@ugent.be 
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Bijlage 4: Posters en flyers 
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Bijlage 5: Overzichtstabel methodologie 
Zoekterm Nr Link  Inclusie/ 

exclusie 
Discussie (exclusie)  Nieuw geïncludeerde website Website-

categorie 
Argumentatie keuze 
websitecategorie 
 

Gezond 
zwanger 

1 www.gezondzwangerworden.be Exclusie Gouden standaard 
gebaseerd op website 

   

 2 www.gezondzwanger.be Exclusie Geen informatie over 
preconceptiezorg 
aanwezig 

   

 3 http://www.goedgevoel.be/gg/nl/13/
Lekker-
Eten/article/detail/1742368/2013/11/
18/Gezond-zwanger-Dit-eet-je-het-
best-niet.dhtml 

Exclusie Artikel    

 4 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/bin
nenland/1.2248645 

Exclusie Artikel    

 5 http://www.gezondheid.be/?fuseactio
n=art&art_id=846 

Inclusie  http://www.gezondheid.be/ Forum en 
blog 

Algemene opbouw 
website  

 6 http://www.gezondheid.be/?fuseactio
n=art&art_id=128 

Inclusie     

 7 http://www.voedingscentrum.nl/nl/m
ijn-kind-en-ik/zwanger/gezond-
zwanger-worden.aspx 

Inclusie  http://www.voedingscentrum.nl/ Overheid Vermelding op 
website: Het 
Voedingscentrum 
wordt voor 
100%  gefinancierd 
door de overheid. 
 

 8 http://www.gezondzwangerzijn.nl/ Inclusie  http://www.gezondzwangerzijn.nl/ Medisch Verwijzing op 
website:  
De producten en 
diensten die Medic 
Info voert zijn 
geselecteerd en 
ontworpen op 
kwaliteit. Om die te 
garanderen zijn de 
nodige maatregelen 
genomen. Om de 
kwaliteit van de 
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medische informatie 
te kunnen 
garanderen, wordt 
samengewerkt met 
de London School of 
Hygiene and 
Tropical Medicine. 
Daarnaast is er een 
adviesraad ingesteld 
die toeziet op het 
proces. 

 9 http://www.ugent.be/nl/actueel/nieu
ws/website-gezond-zwanger.htm 

Exclusie Louter verwijzing 
naar website 
www.gezondzwanger
worden.be 

   

Zwanger 
worden 

10 http://www.testjevruchtbaarheid.be/t
opnavigatie/faqs-over-
vruchtbaarheid/p/categorie/ik-wil-
graag-nu-kinderen 

Inclusie  http://www.testjevruchtbaarheid.be/ Overheid Vermelding op 
website:  
Daarom besloot een 
groep van 12 
organisaties uit de 
gezondheids-, 
welzijns- en 
voorlichtingssector 
op initiatief van De 
Verdwaalde 
Ooievaar een website 
te maken om jou te 
informeren over jouw 
vruchtbaarheid en 
over alles wat je kan 
doen om die te 
optimaliseren. Deze 
website is het 
resultaat van hun 
gezamenlijke kennis, 
is volledig 
onafhankelijk van elk 
commercieel 
initiatief en werd 
verwezenlijkt met de 
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steun van de 
Vlaamse Overheid.  

 11 www.gezondzwangerworden.be Exclusie     
 12 www.ovulatie-berekenen.com Inclusie  http://www.ovulatie-berekenen.com/ Commercie

el 
Opbouw website met 
relatief grote 
hoeveelheid aan 
advertenties en 
aanwezigheid online 
shop.  

 13 www.mamaenzo.be/zwanger-worden Inclusie  http://www.mamaenzo.nl/ Forum en 
blog 

Vermelding op 
website: Mama en Zo 
is de grootste online 
community in 
Nederland voor 
zwangere vrouwen en 
mama’s met kinderen 
in de leeftijd van 0 tot 
12 jaar. Al jaren is 
Mama en Zo dé 
online 
ontmoetingsplaats 
voor iedere mama. 

 14 http://www.zappybaby.be/nl/zwanger
-worden/135660/9-tips-om-sneller-
zwanger-te-raken 

Inclusie  www.zappybaby.be Magazine Vermelding op 
website: 
www.zappybaby.be i
s een website die 
eigendom is van en 
wordt uitgegeven 
door Sanoma 
Magazines Belgie 
NV.  
 
Opmerking: Door 
onderstaande 
vermelding en 
opbouw van website 
had deze website ook 
kunnen behoren 
onder categorie 
‘forum en blog’:  
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Zappybaby is 
vandaag de grootste 
online comunity voor 
(jonge) ouders (bron: 
CIM-Metriweb). 

 15 be-nl.clearblue.com/bezig-met-
plannen-om-zwanger-te-worden 

Inclusie  http://be-nl.clearblue.com/ Commercie
el 

Verwijzing op 
website: Jaarlijks 
bezoeken 13 miljoen 
vrouwen deze website 
om te lezen hoe 
Clearblue hen kan 
helpen. Het is het 
best verkopende 
merk van 
zwangerschaps- en 
vruchtbaarheidsteste
n ter wereld en het 
merk met de meeste 
ervaring. 

 16 http://www.babybytes.nl/encyclopedi
e/Zwanger-worden/Zwanger-
worden-30-tips 

Exclusie Geen relevante 
informatie over 
preconceptiezorg 
aanwezig  

   

 17 http://www.wewomen.be/conceptie/k
inderwens-d29566.html 

Inclusie  http://www.wewomen.be/ Magazine Verwijzing op 
website: Aufeminin: 
premier éditeur de 
sites féminins en 
France avec plus de 
16 millions de 
visiteurs uniques par 
mois. 

 18 www.nfp.be/default.asp?ild=MFGIF Inclusie  http://www.nfp.be/ Overheid Vermelding op 
website: Erkende 
vrijwilligersorganisat
ie Vlaamse 
Gemeenschap  

Kinderwens 19 www.kinderwens.be Inclusie   http://www.kinderwens.be/ Medisch Verwijzing op 
website: Copyright © 
1995-2016 Merck 
Sharp & Dohme 
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Corp. (MSD),  filiaal 
van Merck & Co., 
Inc., Kenilworth, 
N.J., U.S.A., 
international 
developer, 
manufacturer and 
distributor of 
pharmaceuticals. 

 20 www.kindengezin.be/kinderwens Inclusie  http://www.kindengezin.be/ Overheid Vermelding op 
website: Kind en 
Gezin is een 
agentschap van de 
Vlaamse overheid. 

 21 http://www.wewomen.be/conceptie/k
inderwens-d29566.html 

Inclusie     

 22 www.testjevruchtbaarheid.be/levenss
tijl 

Inclusie     

 23 www.gidsvoorgezinnen.be/index.php
/kinderwens-en-zwangerschap 

Exclusie Louter links naar 
andere websites  

   

 24 www.kinderwens.nl Inclusie  http://www.kinderwens.nl/ Medisch Verwijzing op 
website: Copyright © 
1995-2016 Merck 
Sharp & Dohme 
Corp. (MSD),  filiaal 
van Merck & Co., 
Inc., Kenilworth, 
N.J., U.S.A., 
international 
developer, 
manufacturer and 
distributor of 
pharmaceuticals. 

Ontpillen 25 www.eerstelijnscentrum.be/kinderwe
ns-vlaanderen 
 

Exclusie Geen relevante 
informatie omtrent 
preconceptiezorg 
aanwezig. Louter 
informatie over 
eerstelijnscentrum 
waaronder 
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Expertisecentrum 
kinderwens 
Vlaanderen 

 26 http://www.eerstelijnscentrum.be/Me
dia/Default/Kinderwens%20Vlaande
ren/Folder-Kinderwens-
Vlaanderen.pdf 

Exclusie     

 27 www.hln.be/hln/nl/1/home/12413/Ki
nderwens/actua/index.dhtml 

Exclusie Artikel    

 28 http://mens-en-
gezondheid.infonu.nl/zwangerschap/
67750-ontpillen-stoppen-met-de-
pil.html 

Inclusie  http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ Forum en 
blog 

Verwijzing op 
website: De kracht 
van InfoNu is niet 
alleen het 
gevarieerde aanbod, 
maar vooral dat 
iedereen artikelen 
mag schrijven en 
publiceren. 

 29 www.babybytes.nl/encyclopedie/O/O
ntpillen 

Exclusie Geen relevante 
informatie omtrent 
gezond zwanger 
worden aanwezig. 

   

 30 http://babytijd.com/anticonceptie-
wanneer-weer-vruchtbaar-en-
ontpillen/ 

Inclusie  http://babytijd.com/ Forum en 
blog 

Opbouw van en 
verwijzing op 
website: Je vindt hier 
Informatie over 
zwanger worden & 
zwanger zijn. Tips en 
nieuwtjes voor jonge 
ouders. Reviews van 
producten, winkels en 
meer. Geef je mening 
& laat je reactie 
achter. 

 31 http://forumvoorzwangerevrouwen.nl
/hoelang-tot-menstruatie-na-ontpillen 

Exclusie Geen relevante 
informatie omtrent 
preconceptiezorg 
aanwezig. 

   

 32 forum.zappybaby.be/viewtopic.php?f
=11&t=306459 

Inclusie     
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 33 forum.zappybaby.be/viewtopic.php?f
=11&t=306459 

Inclusie     

 34 www.dokter.nl Inclusie  http://www.dokter.nl/ Forum en 
blog 

Opbouw van en 
vermelding op 
website: Dokter.nl 
heeft onder andere de 
grootste medische 
community van 
Nederland met ruim 
één miljoen 
bezoekers per maand. 

 35 http://www.femistyle.be/forums/zwa
ngerschap/37544-ontpillen-dat-wel-
nodig-en-waarom.html 

Exclusie Artikels gericht op 
actualiteit, met focus 
op showbizz.  

   

 36 http://www.baby.be/nl/forum/discuss
ies/hoe-lang-duurde-ontpillen-bij-
jullie-1249 

Exclusie Geen relevante 
informatie omtrent 
preconceptiezorg 
aanwezig.  

   

 37 http://www.9maand.be/forum/zwang
er/ontpillen-plakpil-
evra.192957/page/1 

Exclusie Geen relevante 
informatie omtrent 
preconceptiezorg 
aanwezig.   

   

 38 http://www.9maand.be/forum/zwang
er-worden-clubs-per-
maand/zwanger-of-ontpillen.203167 

Inclusie     

Tips voor 
zwanger 
worden 

39 http://www.babybytes.nl/encyclopedi
e/Zwanger-worden/Zwanger-
worden-30-tips 

Inclusie     

 40 http://www.ovulatie-
berekenen.com/zwanger-worden-
tips/ 

Inclusie     

 41 http://www.zappybaby.be/nl/zwanger
-worden/135660/9-tips-om-sneller-
zwanger-te-raken 

Inclusie     

 42 http://www.24baby.nl/zwanger-
worden/hoe-zwanger-
worden/zwanger-worden-tips/ 

Inclusie  http://www.24baby.nl/ Forum en 
blog 

Opbouw van en 
vermelding op 
website: Daarnaast 
plaatsen wij ook 
graag persoonlijke 
verhalen van 
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(aanstaande) 
moeders. Heb jij een 
vlotte pen en wil jij 
graag jouw 
ervaringen delen? 
Wij zijn altijd op zoek 
naar enthousiaste 
bloggers. 

 43 http://www.24baby.nl/zwanger-
worden/hoe-zwanger-worden/snel-
zwanger-worden-vrij-tips/ 

Inclusie     

 44 http://www.urbanlotus.nl/zwanger-
worden.html 

Inclusie  www.urbanlotus.nl Forum en 
blog 

Opbouw van en 
vermelding op 
website: 
MindfulMommy.nl is 
een blog met 
praktische inspiratie 
voor een gelukkig en 
bewust leven. 

 45 http://www.wewomen.be/conceptie/ti
ps-om-zwanger-te-worden-
s732286.html 

Inclusie     

 46 http://zwangerworden.nl/tips/ Inclusie  http://zwangerworden.nl/ Commercie
el 

Verwijzing op 
website: 
ZwangerWorden.nl, 
Producten en gratis 
informatie voor als je 
zwanger wilt worden 

 47 http://www.babyplaza.be/worden/doc
s/index.php?story=wo004 
 

Inclusie  http://www.babyplaza.nl/ Forum en 
blog 

Opbouw van en 
vermelding op 
website: Op enkele 
site’s kan 
ingeschreven worden 
voor extra 
mogelijkheden zoals 
het ontvangen van 
een e-mail 
nieuwsbrief, 
deelnemen aan het 
forum, deelnemen 
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aan prijsvragen of 
het insturen van 
reacties en het 
downloaden van e-
books. 

 48 http://www.goedgevoel.be/gg/nl/12/
Kinderen/article/detail/596614/2009/
01/07/Tips-om-sneller-zwanger-te-
raken.dhtml 

Exclusie Artikel    

Zwanger 
worden AND 
voeding 

49 http://www.oudersvannu.nl/zwanger-
worden/voeding/voeding-
voeding/vruchtbaarheid-verhogen-
door-voeding/ 
 

Inclusie  http://www.oudersvannu.nl/ Magazine Vermelding op 
website: Ouders van 
Nu is een uitgave van 
Sanoma Media 
Netherlands. 

 50 http://www.voedingscentrum.nl/nl/m
ijn-kind-en-ik/zwanger/gezond-
zwanger-worden.aspx 

Inclusie     

 51 http://www.24baby.nl/zwanger-
worden/kinderwens-en-
voorbereidingen/voeding-zwanger-
worden/ 

Inclusie     

 52 http://www.goedgevoel.be/gg/nl/12/
Kinderen/article/detail/138764/2008/
01/20/Eet-je-zwanger.dhtml 

Exclusie Artikel    

 53 https://www.nutriciababy.be/nl-
be/zwanger-worden/voeding-en-
zwangerschap/ 

Inclusie  www.nutriciababy.be Commercie
el 

Verwijzing op 
webiste: 
georganiseerd door 
Nutricia België 
N.V.("Nutricia"). 

 54 http://www.zappybaby.be/nl/zwanger
-worden/130860/tips-om-sneller-
zwanger-te-worden 

Inclusie     

 55 http://www.babybytes.nl/encyclopedi
e/Zwanger-worden/Zwanger-
worden-30-tips 

Inclusie     

 56 http://www.mamaplaats.nl/advies/vo
eding-om-zwanger-te-raken 

Inclusie  http://www.mamaplaats.nl/ Forum en 
blog 

Opbouw van en 
verwijzing op 
website: de blog 
community voor en 
door mama's. 



	 	 	

77	
	

 57 http://www.uzleuven.be/voeding-
tijdens-zwangerschap 

Exclusie Focus op 
fertiliteitsbehandeling
en en zwangerschap. 

   

Zwanger 
worden AND 
vitamines 

58 www.davitamon.nl Inclusie  http://www.davitamon.be/ Commercie
el 

Verwijzingen op 
website en 
vermelding: 
Davitamon 
Omega Pharma 
Nederland B.V. 

 59 http://www.davitamon.nl/zwanger/vo
or-zwangerschap/tips-zwanger-
worden/ 
 

Inclusie     

 60 http://www.goedgevoel.be/gg/nl/12/
Kinderen/article/detail/1083674/2010
/03/24/Gezond-en-snel-zwanger-
worden.dhtml 

Exclusie Artikel    

 61 http://be-nl.clearblue.com/bezig-met-
plannen-om-zwanger-te-
worden/voordat-je-begint 

Inclusie     

 62 http://www.fitforme.be/gezondheid/d
e-zwangerschap/zwanger-worden 

Inclusie  www.fitforme.be Commercie
el 

Verwijzingen op 
website: Wij zijn 
FitForMe en bieden 
voedingssupplemente
n afgestemd op jouw 
persoonlijke 
behoefte. 

 63 http://www.strakszwangerworden.nl/
meer-weten/foliumzuur/andere-
vitamines 

Inclusie  http://www.strakszwangerworden.nl/ Overheid Vermelding op 
webiste: Deze 
website is ontwikkeld 
in opdracht van het 
ministerie van 
Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 
door het Centrum 
voor 
Bevolkingsonderzoek 
van het RIVM (het 
Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en 
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Milieu). Hierbij 
zijn diverse 
organisaties en 
beroepsverenigingen 
nauw betrokken 
geweest. 

 64 http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-
Gezond/article/detail/1356842/2011/
12/02/De-oplossing-tegen-
onvruchtbaarheid-een-
multivitaminepil.dhtml 

Exclusie Artikel    

 65 http://www.babybytes.nl/encyclopedi
e/Zwanger-worden/Zwanger-
worden-30-tips 

Inclusie     

 66 http://www.snelzwangerwordentips.b
e/artikelen/zwanger-worden-en-
vitamines/zwanger-worden-en-
vitamines.htm 

Inclusie  http://www.snelzwangerwordentips. 
be/ 

Commercie
el 

Verwijzingen op 
website: Daarnaast 
kan je ook zelf de 
natuur een handje 
helpen om 
gemakkelijker 
zwanger te worden. 
In de eerste plaats 
kan je dat doen door 
er een gezonde 
levensstijl op na te 
houden. Ook 
met bachbloesem 
mix 69 kan je de 
natuur op een 
gezonde en 
verantwoorde manier 
een handje helpen. 
 

 67 http://www.gezondzwangerworden.b
e/vitaminen 

Inclusie     

Zwanger 
worden AND 
medicatie 

68 www.dokterjohn.be/geneesmiddelen-
zwangerschap.html 
 

Inclusie  http://www.dokterjohn.be/ Medisch Verwijzing op 
website: 
De artikels heb ik 
samengesteld op 
basis van mijn eigen 
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medische ervaring en 
op basis van 
opzoekingen en 
informatie uit 
verschillende 
medische publicaties. 
Indien nodig worden 
de artikels 
bijgewerkt. Bovenaan 
vind je de datum van 
het artikel. 

 69 www.strakszwangerworden.nl/vraag-
antwoord/ziektes-en-medicijnen 
 

Inclusie     

 70 gezondzwangerworden.be/mannen-
medicatie-zorgverlener 
 

Inclusie     

 71 gezondzwangerworden.be/medicatie Inclusie     
 72 www.babyplaza.be/worden/docs/inde

x.php?story=wo004 
 

Inclusie     

 73 www.dokterdokter.nl/aandoening/zw
angerschap-en-medicijngebruik/ 

Inclusie     

 74 http://www.arteveldehogeschool.be/e
enbuddybijdebuik/nl/zwanger_worde
n/erfelijkheid_ziekte_medicatie.html 
 

Inclusie  http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

Medisch Vermelding op 
website: In het 
project 'Een buddy 
bij de wieg' van de 
Arteveldehogeschool 
kunnen studenten je 
persoonlijke buddy 
worden tijdens de 
zwangerschap en 
daarna. Een buddy 
helpt de weg te 
vinden naar de 
zorgverlening en 
geeft je steun op 
moeilijke momenten. 

 75 http://www.gezondheid.be/index.cfm
?fuseaction=art&art_id=326 

Inclusie     
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 76 http://www.gezondheid.be/index.cfm

?fuseaction=art&art_id=1858 
Inclusie     

 77 http://www.anababa.nl/kinderwens/z
wanger-
worden/vruchtbaarheid/vruchtbaarhei
dsproblemen/behandelingsmogelijkh
eden/eisprong-stimuleren-met-
medicijnen 
 

Inclusie  http://www.anababa.nl/ Forum en 
blog 

Gebaseerd op 
algemene opbouw 
website 

Zwanger 
worden AND 
leeftijd 

78 http://mens-en-
gezondheid.infonu.nl/zwangerschap/
108292-wat-is-de-beste-leeftijd-om-
zwanger-te-worden.html 

Inclusie     

 79 http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwanger
schap_op_oudere_leeftijd 

Exclusie Geen relevante 
informatie omtrent 
preconceptiezorg 
aanwezig. 

   

 80 www.nieuwsblad.be/cnt/gum1tvjcl Exclusie Artikel    
 81 www.babybytes.nl/encyclopedie/Z/Z

wangerschap-boven-de-35/ 
 

Inclusie     

 82 http://www.erfocentrum.nl/sites/defa
ult/files/Zwanger%20worden%20na
%20je%2035ste.pdf 

Inclusie  http://www.erfocentrum.nl/ Overheid Vermelding op 
website: Ons werk 
wordt mogelijk 
gemaakt door het 
Ministerie van 
Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport en 
door de Centra voor 
Klinische 
Genetica. Daarnaast 
doen we werk in 
opdracht van andere 
organisaties en 
fondsen. 

 83 www.freya.nl/web_medisch/zwanger
s.php?smnr=22 
 

Exclusie Focus op 
vruchtbaarheidsprobl
emen. Geen relevante 
informatie omtrent 
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gezond zwanger 
worden. 

 84 http://www.infotalia.com/nld/mama/
zwangerschap/zwanger_worden/zwa
nger_detail.asp?id=1705 

Inclusie  http://infotalia.com/ Commercie
el 

Gebaseerd op 
opbouw website, met 
relatief grote 
hoeveelheid aan 
advertenties.  

 85 http://www.femistyle.be/forums/zwa
ngerschap/32165-welke-leeftijd-
zwanger.html 
 

Exclusie Artikels gericht op 
actualiteit, met focus 
op showbizz. 

   

 86 http://wij.nl/zwanger-info-zwanger-
worden/artikel/zwanger-op-latere-
leeftijd 
 

Inclusie  http://wij.nl/ Magazine Vermelding op 
website: WIJ.nl is een 
uitgave van WIJ 
Special Media. 

 87 http://www.gezondheid.be/index.cfm
?fuseaction=art&art_id=351 

Inclusie     

Zwanger 
worden AND 
toxoplasmose 

88 http://www.gezondzwangerworden.b
e/toxoplasmose-of-kattenziekte 

Exclusie     

 89 http://gezondzwangerworden.be/toxo
plasmose-of-kattenziekte-
zorgverlener 
 

Exclusie     

 90 https://www.uzleuven.be/voeding-
tijdens-zwangerschap/toxoplasmose 

Exclusie Aanbevelingen 
tijdens de 
zwangerschap. 

   

 
 

91 www.mamaenzo.be/zwanger/gezond
heid/toxoplasmose-zwangerschap 

Inclusie     

 92 http://www.oogartsderous.be/pages/c
ontent/Default.aspx?menuId=247&c
ontentId=1905&print=yes 
 

Exclusie Aanbevelingen 
tijdens de 
zwangerschap.  

   

 93 http://www.babyplaza.be/zwangersch
ap/docs/index.php?story=zs005 
 

Inclusie     

 94 http://www.kindengezin.be/zwangers
chap-en-
geboorte/zwanger/levenswijze/besme
ttingen/ 

Inclusie     
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 95 www.poezenboot-gent.be/49916531 
 

Exclusie Aanbevelingen 
tijdens de 
zwangerschap. 

   

Totaal 95  33   

 
	



	 	 	

83	
	

Bijlage 6: Aangevulde checklists per topic 

Preconceptionele topics voor vrouwen 

Alcohol 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 2 Roken, alcohol, anabole steroiden en drugs hebben zoals algemeen geweten een negatieve 

invloed op de vruchtbaarheid en, niet te vergeten, het ongeboren kind. 
 
Enkel negatieve invloed beschreven, geen specifieke aanbeveling. 

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 3 Stop met roken en drinken. 

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 3 Roken, alcohol en drugs kunnen ernstige gevolgen hebben op de gezondheid van je baby. Je 
stopt daarom het best vóór je zwanger wordt. 

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 3  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 

2015 
Medisch 1 Weinig alcohol. 

 
Aanbeveling om weinig alcohol te drinken. 

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 3 Gebruik geen alcohol. 

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 3  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  3  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 3 

 
Vermijd (passief) roken en het gebruik van alcohol en drugs. 

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 1 De volgende producten kun je beter laten staan als je zwanger wil worden: Alcohol 
 
Af en toe een glas wijn of een biertje, zal het zwanger raken niet echt beïnvloeden. Wel moet 
je uitkijken dat je geen alcohol meer drinkt wanneer je zwanger bent geworden. Alcohol kan 
de foetus schade toebrengen. De periode tussen de ovulatie en de menstruatie kun je beter 
niet meer drinken. Wel kun je zorgeloos een wijntje nemen gedurende (het begin van) je 
menstruatie periode. Heb je een onregelmatige cyclus (waardoor je moeilijker kunt 
achterhalen wanneer jouw ovulatie plaats vindt) of wanneer het langer duurt om zwanger te  
raken, kies dan voor de veilige weg en laat alcohol gewoon helemaal staan. 
 
Enige tegenstrijdigheid in informatie op de website. De aanbeveling om geen alcohol te 
drinken, is minder strikt.   
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http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 3 Stop met roken, drugs en drinken wanneer je hebt besloten om zwanger te gaan worden. Van 
alcohol word je minder vruchtbaar en alle drie deze zaken zijn schadelijk voor je toekomstige 
kindje. 

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 1 Drink met mate.  
 
Aanbeveling is minder strikt. Er wordt geduid dat alcohol hormonale schommelingen zou 
veroorzaken en de vrouwelijke cyclus verstoord. Advies dus eerder gericht op fertiliteit.  

http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 3 Een aantal producten ga je best vermijden als je zwanger wilt worden. Vooral alcohol, 
nicotine en cafeïne zijn nadelig om zwanger te worden. 

http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 3 Ik wil straks zwanger worden, 
moet ik dan nu al stoppen met alcohol drinken? Het is belangrijk om daar nu al mee te 
stoppen. 
 
Het advies wordt geduid in de vorm van een ‘quiz’. 

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 1 Zwanger worden tip 6: Drink geen alcohol. 
  
Beperk je alcoholinname dus ook al voordat je zwanger bent om je kans op zwanger worden 
te vergroten. En stop zodra je vermoedt dat je zwanger bent natuurlijk helemaal met alcohol. 
 
In de uitleg is de aanbeveling minder strikt ten opzichte van de aanbeveling in de ‘tip’.  

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 2 Koffie, alcohol en tabak hebben ook een slechte invloed op de vruchtbaarheid. 
 
Geen specifieke aanbeveling aanwezig.  

http://www.24baby.nl/ 5 augustus 
2015 

Forum en blog 1 Alcoholgebruik vermindert de kans om zwanger te worden. Daarnaast vergroot het de kans 
op een miskraam of doodgeboorte. Het is dus verstandig om zo min mogelijk alcohol te 
drinken als je zwanger wilt worden. Een keer een glas is wellicht niet schadelijk, maar houdt 
het daarbij. 
 
De aanbeveling is minder strikt.  

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 3 Drink dan allebei geen alcohol meer als je zwanger wilt worden. 

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 3 Gebruik geen alcohol als je zwanger wilt worden. 

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 1 Rustig aan met alcohol. 
 
De aanbeveling is minder strikt. 

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 3 Stop met alcohol, roken en drugs 
Roken, alcohol en drugs kunnen een nadelige invloed hebben op uw vruchtbaarheid, de 
zwangerschap en de gezondheid van uw toekomstige kind. 
 



	 	 	

85	
	

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  
 
 

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 1 Vrouwen moeten het gebruik van alcohol en drugs vermijden als ze zwanger proberen te 
worden en ook tijdens de zwangerschap. 
 
Houdt roken, druggebruik en alcoholconsumptie onder controle of stop ermee. 
 
Minder roken of minder alcohol drinken verhoogt de kansen op een natuurlijke 
zwangerschap. U alleen kunt een invloed hebben op deze factoren. Uw wens om een kind te 
krijgen, zal u ongetwijfeld voldoende motiveren om het gebruik van bepaalde producten af 
te bouwen of ermee te stoppen. 
 
Informatie over hetzelfde item op de website is verschillend, namelijk ‘stoppen’ ten opzichte 
van ‘stoppen of minderen’.   
 
De aanbeveling is minder strikt doordat ook de ‘mogelijkheid’ wordt gegeven ‘onder 
controle te houden’ of te minderen, in plaats van helemaal te stoppen. 

http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 2 Bij vrouwen kan alcohol drinken leiden tot onregelmatige menstruatiecycli en menstruatie 
die plaatsvindt zonder ovulatie. 
 
Geen specifieke aanbeveling aanwezig. 

http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 3  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 1 Het effect van alcohol op de vrouwelijke vruchtbaarheid is niet duidelijk. Sommige studies 

besluiten dat alcohol een nadelig effect heeft, waar andere suggereren dat alcohol de 
vruchtbaarheid bevordert. Men doet er goed aan inname van meer dan 2 dranken per dag te 
vermijden, wanneer men probeert zwanger te worden. Er zijn evenwel geen bewijzen dat 
matige alcoholinname nadelig is voor de vruchtbaarheid. Alcoholinname zou echter wel 
moeten worden stopgezet tijdens de zwangerschap gezien de wel gedocumenteerde nadelige 
gevolgen op de foetale ontwikkeling en het ontbreken van een “veilige” graad van 
alcoholinname. 
 
De aanbeveling is minder strikt.  

www.nutriciababy.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 3 Stop met alcohol als je zwanger wilt worden. 

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 3 Als je zwanger wilt worden of het al bent, kun je beter geen alcohol drinken. 
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http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  2 Alcohol is altijd schadelijk voor vruchtbaarheid, conceptie en zwangerschap. Zelfs bij kleine 
hoeveelheden. Er is geen veilige ondergrens. 
 
Negatief effect wordt geduid, er wordt echter geen specifieke aanbeveling vermeld.  

http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  3  
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 3  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 2 Alcohol...zal je moeten laten eens je zwanger bent dus begin al maar goed op voorhand! 
 
De aanbeveling is niet concreet. 

http://zwangerworden.nl/ 1 september 
2015 

Commercieel 3 Stop met het drinken van alcohol. 

 
Alcohol 

Score Aantal  
0 1 
1 8 
2 5 
3 19 
Totaal 33 

 

Roken 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 2 Roken, alcohol, anabole steroiden en drugs hebben zoals algemeen geweten een negatieve 

invloed op de vruchtbaarheid en, niet te vergeten, het ongeboren kind. 
 
Niet vermeld dat best beide partners stoppen met roken en enkel negatieve invloed 
beschreven, geen specifieke aanbeveling. 

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 2 Stop met roken en drinken. 
 
Niet vermeld dat best beide partners stoppen met roken. 

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 2 Roken, alcohol en drugs kunnen ernstige gevolgen hebben op de gezondheid van je baby. Je 
stopt daarom het best vóór je zwanger wordt. 
 
Niet vermeld dat best beide partners stoppen met roken. 

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 3  
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http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 
2015 

Medisch 2 Rook stop. 
 
Niet vermeld dat best beide partners stoppen met roken. 

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 3 Het is belangrijk dat zowel de aanstaande moeder als vader stopt met roken.  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  3 Roken voor, tijdens en na de zwangerschap heeft veel nadelige effecten voor de 

zwangerschap en de baby. Het beste is dat iedereen in huis stopt met roken voordat een vrouw 
zwanger wordt. 
 

http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 
2015 

Overheid 2 Vermijd (passief) roken en het gebruik van alcohol en drugs. 
 
Niet vermeld dat best beide partners stoppen met roken. 

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Als je zwanger wilt worden dan kun je beter stoppen met roken. 
 
Niet vermeld dat best beide partners stoppen met roken. 

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 2 Stop met roken, drugs en drinken wanneer je hebt besloten om zwanger te gaan worden. Van 
alcohol word je minder vruchtbaar en alle drie deze zaken zijn schadelijk voor je toekomstige 
kindje. 
 
Niet vermeld dat best beide partners stoppen met roken. 

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Vermijd roken en rokerige ruimtes. 
 
Niet vermeld dat best beide partners stoppen met roken. 

http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Een aantal producten ga je best vermijden als je zwanger wilt worden. Vooral alcohol, 
nicotine en cafeïne zijn nadelig om zwanger te worden.  
 
Niet vermeld dat best beide partners stoppen met roken. 

http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 3 Ik wil straks zwanger worden, moet mijn man dan ook stoppen met roken? Het is belangrijk 
dat ook je partner stopt met roken. 
 
Het advies wordt geduid in de vorm van een ‘quiz’. 

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 3 Maar als je bewust zwanger probeert te worden, stop dan allebei voor het welzijn van je 
kindje (ook meeroken is schadelijk) nog voor je zwanger raakt. 

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 2 Koffie, alcohol en tabak hebben ook een slechte invloed op de vruchtbaarheid. 
 
Niet vermeld dat best beide partners stoppen met roken. 

http://www.24baby.nl/ 5 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Probeer te stoppen met roken, eventueel met hulp van de huisarts.  
 
Niet vermeld dat best beide partners stoppen met roken. 
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http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Het beste is om helemaal te stoppen. 
 
Niet vermeld dat best beide partners stoppen met roken. 

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 3 Stop samen met roken. 

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Als je zwanger wilt worden, is het extra belangrijk om goed op je gezondheid te letten. 
Bewegen, gezond eten, stoppen met roken, rustig aan met alcohol. 
 
Niet vermeld dat best beide partners stoppen met roken. 

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Roken, alcohol en drugs kunnen een nadelige invloed hebben op uw vruchtbaarheid, de 
zwangerschap en de gezondheid van uw toekomstige kind. Dat geldt ook voor meeroken. 
Dus als u de rook van iemand anders inademt. 
 
Niet vermeld dat best beide partners stoppen met roken. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 1 Houd roken, druggebruik en alcoholconsumptie onder controle of stop ermee. 
 
Minder roken of minder alcohol drinken verhoogt de kansen op een natuurlijke 
zwangerschap. U alleen kunt een invloed hebben op deze factoren. Uw wens om een kind te 
krijgen, zal u ongetwijfeld voldoende motiveren om het gebruik van bepaalde producten af 
te bouwen of ermee te stoppen. 
 
De aanbeveling is minder strikt doordat ook de ‘mogelijkheid’ wordt gegeven ‘onder 
controle te houden’. 

http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 3 Voor paren die proberen om zwanger te worden moet stoppen met roken een serieuze 
overweging zijn.  

http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 3 Stop allebei met roken. 
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 2 Roken heeft belangrijke negatieve gevolgen op het gebied van vruchtbaarheid. ... Roken gaat 

eveneens gepaard met een verhoogd risico op misvallen. Hoewel bij rokende mannen 
afwijkend sperma werd vastgesteld, bevestigen de beschikbare gegevens niet voldoende dat 
roken mannelijke vruchtbaarheid aantast. 
 
Specifieke aanbeveling ontbreekt. Het negatief advies voor beide partners ontbreekt ook. 

www.nutriciababy.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 2 Als je zwanger wilt worden, kun je beter niet roken. 
 
Niet vermeld dat best beide partners stoppen met roken. 
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http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  2 Wie rookt en kinderen wil, heeft een extra goede reden om te stoppen met roken. 
 
Niet vermeld dat best beide partners stoppen met roken. 

http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0  
 

http://wij.nl/ 21 augustus 
2015 

Magazine 3 Het is dus belangrijk dat beide ouders stoppen met roken. 

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 3  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 2 Stop met roken en zorg dat het meeroken stopt. 

 
Niet specifiek vermeld dat best beide partners stoppen met roken. 

 
Roken 

Score Aantal  
0 4 
1 1 
2 18 
3 10 
Totaal 33 

 

Drugs 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 2 Roken, alcohol, anabole steroiden en drugs hebben zoals algemeen geweten een negatieve 

invloed op de vruchtbaarheid en, niet te vergeten, het ongeboren kind. 
 
Enkel de negatieve invloed wordt beschreven, een specifieke aanbeveling ontbreekt. 
 
Advies om druggebruik te bespreken met zorgverlener om geschikt traject op maat te 
bespreken, ontbreekt. 

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 2 Roken, alcohol en drugs kunnen ernstige gevolgen hebben op de gezondheid van je baby. Je 
stopt daarom het best vóór je zwanger wordt. 
 
Advies om druggebruik te bespreken met zorgverlener om geschikt traject op maat te 
bespreken, ontbreekt.	

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 2 Je kunt roken, alcohol en drugs het beste vermijden wanneer je zwanger probeert te raken en 
terwijl je zwanger bent. 
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Advies om druggebruik te bespreken met zorgverlener om geschikt traject op maat te 
bespreken, ontbreekt. Algemeen wordt op de website wel de informatie gegeven een arts te 
raadplegen bij een actieve kinderwens.  

http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 
2015 

Medisch 2 No drugs. 
 
Informatie is zeer beperkt. Advies om druggebruik te bespreken met zorgverlener om geschikt 
traject op maat te bespreken, ontbreekt. 

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 2 Wees voorzichtig met alle drugs. Gebruik van alcohol of cocaïne en andere oppeppende 
drugs voor de bevruchting vergroot bovendien de kans op een miskraam of afwijking bij het 
kind. Vrouwen én mannen kunnen daarom beter minstens enkele/drie maanden voor de 
bevruchting stoppen met gebruiken. 
 
Advies om druggebruik te bespreken met zorgverlener om geschikt traject op maat te 
bespreken, ontbreekt. 

http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  3 Het beste is om geen drugs te gebruiken als je zwanger wilt worden. Als je een keer toch 
drugs gebruikt hebt, zeg het dan tegen degene die je zwangerschap begeleidt zodat er 
rekening kan worden gehouden met mogelijke complicaties. Als je verslaafd bent aan drugs 
en zwanger bent, maak dan meteen een afspraak met de huisarts. Stop nooit op eigen houtje 
in één keer met de drugs want ook de afkickverschijnselen kunnen schadelijk zijn voor jezelf 
en je baby. 

http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 
2015 

Overheid 2 Vermijd (passief) roken en het gebruik van alcohol en drugs. 
 
Advies om druggebruik te bespreken met zorgverlener om geschikt traject op maat te 
bespreken, ontbreekt. 

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 2 Stop met roken, drugs en drinken wanneer je hebt besloten om zwanger te gaan worden. Van 
alcohol word je minder vruchtbaar en alle drie deze zaken zijn schadelijk voor je toekomstige 
kindje. 
 
Advies om druggebruik te bespreken met zorgverlener om geschikt traject op maat te 
bespreken, ontbreekt. 

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Druggebruik wordt afgeraden omwille van hetzelfde effect als bij alcohol en achterblijven 
schadelijke en chemische stoffen in lichaam, wat niet bevorderlijk is voor embryo indien in 
tussentijd zwanger. 
 
Advies om druggebruik te bespreken met zorgverlener om geschikt traject op maat te 
bespreken, ontbreekt. 
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http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Drugs zijn natuurlijk helemaal uit den boze. 
 
Advies om druggebruik te bespreken met zorgverlener om geschikt traject op maat te 
bespreken, ontbreekt. 

http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 3 Gebruik geen drugs als je zwanger wilt worden. Wil je zwanger worden en gebruik je drugs? 
Bespreek dit altijd met je arts of verloskundige. Als je wilt stoppen met drugs, kun je daar 
hulp bij krijgen. 
 

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 

2015 
Forum en blog 0   

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Stop dus met het gebruiken van drugs als jullie aan kinderen willen beginnen. 
 
Advies om druggebruik te bespreken met zorgverlener om geschikt traject op maat te 
bespreken, ontbreekt. 

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 3 Gebruik geen drugs als je zwanger wilt worden. Drugsgebruik heeft effect op je 
vruchtbaarheid en de gezondheid van je ongeboren kind. Zoek professionele hulp als je drugs 
gebruikt en zwanger wilt worden 

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Roken, alcohol en drugs kunnen een nadelige invloed hebben op uw vruchtbaarheid, de 
zwangerschap en de gezondheid van uw toekomstige kind. Dat geldt ook voor meeroken. 
Dus als u de rook van iemand anders inademt. 
 
Advies om druggebruik te bespreken met zorgverlener om geschikt traject op maat te 
bespreken, ontbreekt. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 2 Vrouwen moeten het gebruik van alcohol en drugs vermijden als ze zwanger proberen te 
worden en ook tijdens de zwangerschap. 
 
Advies om druggebruik te bespreken met zorgverlener om geschikt traject op maat te 
bespreken, ontbreekt. 

http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 2 Verminderde vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid wordt vaak bepaald door factoren waarop 
u geen invloed hebt. Wist u dat u wel invloed kan hebben op een aantal factoren die de 
vruchtbaarheid beïnvloeden: roken, drugs & alcohol, gezonde voeding, gezondheidsrisico’s 
vermijden, geboortebeperking. 
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Een specifieke aanbeveling ontbreekt. 
 
Advies om druggebruik te bespreken met zorgverlener om geschikt traject op maat te 
bespreken, ontbreekt. 

http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 2 Stop met drugs om sneller zwanger te worden. 
 
Advies om druggebruik te bespreken met zorgverlener om geschikt traject op maat te 
bespreken, ontbreekt. 

http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 2 Druggebruik wordt afgeraden zowel voor mannen als voor vrouwen, wegens de wel gekende 
schadelijke effecten op de zich ontwikkelende foetus. 
 
Advies om druggebruik te bespreken met zorgverlener om geschikt traject op maat te 
bespreken, ontbreekt. 

www.nutriciababy.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0  

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  2 De negatieve effecten van cocaïne en cannabis worden aangegeven, maar advies om 
druggebruik te bespreken met zorgverlener om geschikt traject op maat te bespreken, 
ontbreekt. 

http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 3 Wil je zwanger worden, dan zul je hulp moeten zoeken om te stoppen met drugs. 

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 2 Stop met het nemen van drugs. 

 
Advies om druggebruik te bespreken met zorgverlener om geschikt traject op maat te 
bespreken, ontbreekt. 

 
Drugs 

Score Aantal  
0 12 
1 0 
2 17 
3 4 
Totaal  33 
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Reizen 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 

2015 
Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 0  

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 0  
http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 2 Wil je zwanger worden? Denk van tevoren na over inentingen die misschien nodig zijn. 

Vraag advies aan je huisarts of de GGD. 
 
Negatief reisadvies naar gebieden waar malaria of gele koorts voorkomen, wordt niet 
vermeld. Ook over het drinken van kraantjeswater wordt geen informatie gegeven. 

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 2015 Forum en blog 0   

 
 

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 2015 Commercieel 0  
http://www.dokter.nl/	 5 augustus 2015 Forum en blog 0  
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http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 0  

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   

 
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0  

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 0  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  

 
Reizen 

Score Aantal  
0 32 
1 0 
2 1 
3 0 
Totaal 33 

 

Mondverzorging 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  
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http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 

2015 
Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 2 Een preventieve controle bij de tandarts wordt aangeraden. Er wordt echter niet vermeld 
dat je best een tandarts verwittigt als je zwanger wens te worden.  

http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
 

http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 
2015 

Overheid 2 Er wordt aanbevolen om bij een kinderwens een tandarts te consulteren voor een preventief 
nazicht. Er wordt echter niet vermeld dat je best een tandarts verwittigt als je zwanger wenst 
te worden.  

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 0  
http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 0  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 2015 Forum en blog 0   
http://www.anababa.nl/	 28 augustus 

2015 
Forum en blog 0  

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 2015 Commercieel 0  
http://www.dokter.nl/	 5 augustus 2015 Forum en blog 0  
http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 0  

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0  
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http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 0  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  

 
Mondverzorging 

Score Aantal  
0 31 
1 0 
2 2 
3 0 
Totaal 33 

 

Handen wassen 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 

2015 
Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 0  

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 0  
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http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Was je handen zo vaak als je kan.  

 
Het belang wordt enigszins geduid, maar blijft vaag. Specifieke situaties waarbij het 
belangrijk is de handen grondig te wassen, met water en zeep, worden niet vermeld.  

http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 0  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 2015 Forum en blog 0   
http://www.anababa.nl/	 28 augustus 

2015 
Forum en blog 0  

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 2015 Commercieel 0  
http://www.dokter.nl/	 5 augustus 2015 Forum en blog 0  
http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 0  

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0  

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 0  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  
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Handen wassen 
Score Aantal  
0 32 
1 0 
2 1 
3 0 
Totaal  33 

 

Voedselhygiëne 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 

2015 
Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 0  

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 0  
http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 0  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 

2015 
Forum en blog 2 Let er ook op dat je fruit, sla en rauwe groenten altijd goed wast. 
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Er wordt beperkte informatie gegeven omtrent voedselhygiëne. 
http://www.anababa.nl/	 28 augustus 

2015 
Forum en blog 0  

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Was groenten en fruit goed en bewaar rauwe producten afgedekt in de koelkast.                 
 
Er wordt beperkte informatie gegeven omtrent voedselhygiëne. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0  

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 0  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  

 
Voedselhygiëne 

Score Aantal  
0 31 
1 0 
2 2 
3 0 
Totaal 33 
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Toxoplasmose 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 2015 Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 2 Let op voor toxoplasmose. 
Ongewassen groenten, rood vlees en kattenuitwerpselen vormen een risico op 
toxoplasmose. Dit kan miskramen, overlijden van de foetus of afwijkingen aan 
je baby veroorzaken. Je moet dus altijd je fruit en groenten wassen, alleen goed 
gebakken vlees eten en handschoenen dragen wanneer je in de tuin werkt of de 
kattenbak verschoont. 
 
Er wordt geen onderscheid gemaakt voor immune en niet-immune vrouwen. De 
aanbeveling om een zorgverlener te raadplegen bij onzekerheid over de 
immuunstatus wordt ook niet vermeld. De preventieve maatregel in verband met 
verse kruiden wordt tenslotte niet vermeld. 

http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 2015 Medisch 0  
www.fitforme.be 20 augustus 2015 Commercieel 0  
http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 2015 Overheid 2 Tijdens het ‘preconceptioneel consult’ brengt een arts of vroedvrouw het 

volgende aan bod: 
Een bloedafname (eventueel) om antistoffen voor toxoplasmose en rubella te 
bepalen. Als de vrouw niet beschermd is tegen rubella, wordt er gevaccineerd. 
Als ze niet beschermd is tegen toxoplasmose, krijgt ze informatie over de te 
nemen hygiënische maatregelen. 
 
Het belang van het preconceptioneel consult wordt geduid. Alle preventieve 
maatregelen worden vermeld. Enkel de aanbeveling tot preventieve 
maatregelen in de tijd tussen bloedafname en uitslag wordt niet vermeld.  

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 2015 Forum en blog 0  
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 2 Indien je een kat hebt, ga dan na dat je man de kattenbak verschoond in verband 

met toxoplasmose. 
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Er wordt slechts één preventieve maatregel vermeld (ook de optie om 
handschoenen te dragen, wordt niet vermeld). Tevens wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen immune en niet-immune vrouwen.  

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Wel let je best op met rauw voedsel. Rauwe groenten zijn in normale 

omstandigheden lekker en gezond, maar voor iemand die zwanger wilt worden, 
is dit niet altijd ideaal. Eet je toch rauwe groenten, zorg er dan voor dat deze 
voldoende gespoeld worden. Rauw vlees is zeker af te raden. 
 
Verder is het best dat je als vrouw die zwanger wilt worden geen kattenbak meer 
gaat verversen of in de tuin gaat werken. Doe je dit toch, zorg er dan steeds voor 
dat je handschoenen draagt. 
 
Niet alle preventieve maatregelen worden vermeld. Er wordt ook geen 
onderscheid gemaakt tussen immune en niet-immune vrouwen.  

http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 2015 Overheid 0  
www.urbanlotus.nl 1 september 

2015 
Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 2015 Forum en blog 2 Let er ook op dat je fruit, sla en rauwe groenten altijd goed wast. Eet geen rauw 

vlees, rauwe vis of rauwe eieren. 
 
Niet alle preventieve maatregelen worden vermeld. Er wordt ook geen 
onderscheid gemaakt tussen immune en niet-immune vrouwen.  

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 2015 Forum en blog 2 De volgende omstandigheden kunnen je zwangerschap negatief beïnvloeden: 
bepaalde virussen (toxoplasma en rodehond). 
 
De informatie is zeer beperkt. Er wordt geen aanbeveling gegeven. Er wordt 
ook geen onderscheid gemaakt tussen immune en niet-immune vrouwen.  

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 2015 Commercieel 0  
http://www.dokter.nl/	 5 augustus 2015 Forum en blog 0  
http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 2015 Overheid 0  
http://infotalia.com/	 24 augustus 2015 Commercieel 0  
http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 2015 Commercieel 0  
http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 2015 Magazine 1 Ben je eenmaal zwanger, dan wordt afgeraden om rauw vlees, zachte kaas 

gemaakt van rauwe melk of voorverpakte (vacuümverpakte) gerookte vis te 
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eten. Let ook op dat je niet te veel vitamine A binnenkrijgt. Dit zit onder andere 
in leverworst. 
 
De indruk wordt gewekt dat deze preventieve aanbevelingen enkel gelden 
tijdens de zwangerschap.  

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  2 Wanneer je zwanger bent of wilt worden, zijn er ook voedingsmiddelen die je 

beter kunt mijden. Dat is goed voor jezelf, maar ook voor je ongeboren kind. De 
Listeria-bacterie en de parasiet Toxoplasma gondii zijn extra gevaarlijk voor 
zwangere vrouwen omdat deze een miskraam kunnen veroorzaken. 
 
Er worden geen specifieke adviezen vermeld. Er wordt ook geen onderscheid 
gemaakt tussen immune en niet-immune vrouwen.  

http://wij.nl/ 21 augustus 2015 Magazine 0  
www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  

 
Toxoplasmose 

Score Aantal  
0 25 
1 1 
2 7 
3 0 
Totaal 33 

 

Listeriose 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 2 Dingen waar je voorzichtig mee moet zijn: niet-gepasteuriseerde zuivelproducten, lever, 
leverpastei en restjes. Deze voedingsmiddelen kunnen Listeria bevatten, wat kan leiden tot 
een miskraam of overlijden van de foetus. 
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De aanbeveling is vaag: “voorzichtig zijn”. Verder worden niet alle preventieve maatregelen 
opgesomd.  

http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 
2015 

Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 0   

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 2 De volgende producten kun je beter laten staan als je zwanger wilt worden: voedsel met risico 
op de listeria bacterie. Listeria is een schadelijke bacterie die in kant-en-klaar maaltijden, 
franse kazen en ongepasteuriseerde zuivelproducten kan zitten. Om de Listeria bacterie te 
doden, warm je risico-voedsel op tot hoge temperaturen in de magnetron. Zet ook je koelkast 
op een lagere stand. Gooi voedsel dat al meer dan 2 uur buiten de koelkast is geweest altijd 
weg. Wat je sowieso niet moet eten: rauwe sushi, gerookte vis, zachte kazen gemaakt van 
rauwe (ongepasteuriseerde) melk, en andere ongepasteuriseerde melk producten. 
 
Het zogenaamde risicovoedsel en verhitten van kip, vlees, vis en schaal- en schelpdieren 
worden niet verder toegelicht. 

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 0   
http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Verder zijn er enkele kazen die je als zwangere vrouw ook beter niet eet. Het gaat om zachte 

kazen zoals brie, camembert of mozzarella. 
 
Slechts één preventieve maatregel toegelicht.  

http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 0  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
 

http://www.24baby.nl/ 5 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Ongepasteuriseerde kaas mag je niet eten. Wees voorzichtig met schaal- en schelpdieren. 
Doorbak of kook deze allemaal goed. Eet geen kant- en klare voedingsmiddelen, en 
voorgesneden salades. Eet geen rauw vlees of rauwe vis.  
 
Niet alle preventieve maatregelen worden toegelicht. Verder wordt ook niet vermeld dat de 
maatregelen belangrijk zijn ter preventie van listeriose.  

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 0   
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http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Eet liever geen zachte kaas die gemaakt is van rauwe melk. En eet geen voorverpakte rauwe 
vis. Zorg dat vlees, vis en schaaldieren helemaal gaar zijn als u ze eet. 
 
Niet alle preventieve maatregelen worden toegelicht. Verder wordt ook niet vermeld dat de 
maatregelen belangrijk zijn ter preventie van listeriose. De maatregelen worden vermeld op 
de website onder een rubriek ‘Eet gezond’.   

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 1 Ben je eenmaal zwanger, dan wordt afgeraden om rauw vlees, zachte kaas gemaakt van rauwe 
melk of voorverpakte (vacuümverpakte) gerookte vis te eten. 
 
De indruk wordt gewekt dat de preventieve maatregelen pas gelden als men zwanger is.  

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 0  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  

 
Listeriose 

Score Aantal  
0 27 
1 1 
2 5 
3 0 
Totaal 33 
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Gewicht 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 2 Overgewicht, maar ook ondergewicht, kan de vruchtbaarheid aantasten. 

 
De informatie is niet gedetailleerd en er worden geen aanbevelingen gegeven.  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 2 Een te hoog of te laag gewicht kan je kansen beperken om zwanger te worden. Het beste is 
om een zo ideaal mogelijk gewicht te bereiken voordat je zwanger probeert te raken. Je arts 
kan je informatie geven over je ideale gewicht. 
 
De informatie is niet gedetailleerd. 

http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 
2015 

Medisch 1 Normaal gewicht nastreven (Body-mass index tussen 19 en 25): zeer belangrijk. Te zwaar of 
te mager is niet goed. 
 
De normaalgrenzen van BMI worden niet correct weergegeven. Verder worden geen 
specifieke aanbevelingen geduid. De informatie is zeer beperkt.  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  

http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  1 Ideale BMI index om zwanger te worden tussen 21 en 29.   
 
De normaalgrenzen van BMI worden niet correct weergegeven. 

http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 
2015 

Overheid 0   
 
 

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 1 Het is dus belangrijk dat een vrouw die zwanger wil worden haar gewicht binnen de veilige 
grenzen houdt. Wanneer je een maatje meer en een kinderwens hebt, is het van belang dat je 
je BMI terugbrengt tot binnen de gezonde grenzen. Houd er wel rekening mee dat je om 
zwanger te worden wel belangrijke nutriënten (voedingsstoffen die in je voeding zitten) 
nodig hebt. Een streng dieet, waarbij je de hoeveelheid voedingsstoffen zodanig beperkt dat 
je ook de stoffen niet meer tot je neemt die nodig zijn om zwanger te worden, zal dus een 
averechts effect kunnen hebben. Ga dus niet te streng lijnen. Je kunt 3 gezonde maaltijden 
per dag aanhouden, meer groene groenten eten en verder niet teveel vettige en zoetige dingen 
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eten. Hiernaast is het ook belangrijk om goed te bewegen. Hierdoor verbrand je het teveel 
aan vet en breng je je BMI omlaag. Een half uurtje matige tot gemiddelde beweging per dag 
zal een goede invloed uitoefenen op je vetpercentage en op je gewicht. Ook hierbij geldt: 
maak het niet te gek. Lukt het zelf niet om af te vallen, kun je terecht bij je huisarts. Deze 
kan je dan doorverwijzen naar bijvoorbeeld een diëtist. Samen kunnen jullie een passend plan 
maken wat bij je past, waarbij je je BMI omlaag brengt zonder dat je de nodige 
voedingsstoffen mist. Als je ondergewicht hebt en je wilt zwanger worden, is het belangrijk 
dat je je BMI omhoog brengt. Dit doe je niet door regelmatiger een kroket of bakje patat te 
bestellen, maar door wat regelmatiger wat grotere porties gezonde voeding tot je te nemen. 
Eet bijvoorbeeld drie keer per dag een goede maaltijd, neem wat grotere porties (groene) 
groenten en als tussendoortje een stukje fruit. Zorg dat dit in je ritme komt en dat je dit 
uiteindelijk als de norm gaat beschouwen. Ook kun je extra supplementen gebruiken om 
ervoor te zorgen dat je sowieso genoeg vitamines binnen krijgt. 
 
De informatie is uitgebreid. De normaalgrenzen van BMI worden niet vermeld. Een score 1 
wordt toegekend omdat supplementen in de checklist niet worden aangeraden bij 
ondergewicht.  

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Afvallen totdat je en gezond gewicht bereikt heb. 
 
De aanbeveling is erg beperkt. 

http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 1 Gezond eten als je zwanger wilt worden, is niet alleen een zaak voor de mama.  
 
Een BMI van minder dan 19 wijst op ondergewicht. Een BMI van meer dan 27 wijst op 
overgewicht. Zowel ondergewicht als overgewicht zijn nadelig om zwanger te worden. Bij 
ondergewicht stelt men doorgaans vast dat de cyclus onregelmatig is. Bij overgewicht is de 
kans op een moeilijke bevruchting heel groot. 
 
Alvorens je begint met zwanger te willen worden, doe je er goed aan om je BMI op peil te 
krijgen. Dat houdt in dat deze tussen de 20 en 25 moet zijn. Zit je onder de 20 dan zal het 
moeilijker zijn om bevrucht te geraken. Zit je boven de 25, dan zijn er een aantal belangrijke 
gezondheidsrisico’s voor de mama en het kindje. 
 
De normaalgrenzen voor BMI zijn niet correct volgens de checklist. 

http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Ik wil straks zwanger worden, maar ik wil graag nog wat afvallen. Kan dat als ik zwanger 
ben? Nee dat is niet verstandig, doe dat voordat jullie gaan proberen om zwanger te worden. 
 
Ben je op dit moment te dik? Dan is het goed om minder zwaar te worden voordat je zwanger 
bent. 
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Ben je op dit moment te dun? Dan is het goed om een beetje dikker te worden voordat je 
zwanger bent. 
 
Vraag aan je dokter hoe je dat kan doen. 
 
De normaalgrenzen voor BMI worden niet weergegeven.  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 2 Streef naar een gezond gewicht 
 
Hou je BMI tussen de 18,5 en 24,9 om je kans op zwanger worden te vergroten. 
 
De aanbeveling is correct. Er worden echter geen specifieke aanbevelingen geduid.  

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 

2015 
Forum en blog 2 De kans om zwanger te worden neemt toe als je een gezond gewicht hebt. Je huisarts kan je 

eventueel helpen met het bereiken van een gezond gewicht. 
 
De aanbevelingen zijn niet zo uitgebreid als in de checklist. Er worden geen normaalwaarden 
geduid. 

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 1 Ben je te licht of te zwaar? Dan heeft dat invloed op je vruchtbaarheid. 
 
Ondergewicht kan zorgen voor menstruatiestoornissen.  
 
Overgewicht gaat ook vaak samen met vruchtbaarheidsproblemen. Het is niet bekend 
waarom dat zo is. Waarschijnlijk heeft het iets te maken met hormonen. 
 
Wil je weten of je te licht of te zwaar bent? Dat meet je met de Body Mass Index (BMI). Je 
kunt zelf eenvoudig je BMI berekenen. Voor een goede vruchtbaarheid en een gezonde 
zwangerschap kun je het beste een BMI hebben tussen 19 en 25. 
 
De normaalgrenzen voor BMI zijn niet correct.  

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Als u een gezond gewicht heeft, is dat beter voor uw vruchtbaarheid, de zwangerschap en de 
gezondheid van uw kind. Te zwaar zijn is niet gezond en te licht ook niet. Wilt u afvallen? 
Doe dat dan ruim voor uw zwangerschap. Dat is beter dan vlak voor of tijdens de 
zwangerschap. Wilt u advies over hoe u een gezond gewicht krijgt? Neem dan contact op 
met uw huisarts, verloskundige of een diëtist. 
 
De normaalgrenzen voor BMI worden niet geduid. 
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http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 1 Er wordt aangeraden om een evenwichtige voeding te combineren met een matige vorm van 
sport (zoals wandelen, fietsen of zwemmen) om gewichtsschommelingen beter onder 
controle te houden. Bij evenwichtige voeding ligt de BMI tussen 18,5 kg/m2 en 25 kg/m2. 
Indien uw BMI zich niet binnen de hierboven vermelde optimale normen bevindt, bekijk dan 
met uw arts welk voedingsprogramma het best aan uw situatie is aangepast. 
 
De normaalgrenzen voor BMI zijn niet correct.  

http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0   

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  1 We spreken van een gezond gewicht bij een body mass index (BMI) tussen 18,5 en 25. Een 
te hoog gewicht (BMI>25) kan de ovulatie en de menstruatiecyclus verstoren. Bij een te laag 
gewicht (BMI <18,5) kan het lichaam zich beschermen tegen een zwangerschap. Een diëtiste 
of voedingsdeskundige kan je helpen om je voedingsgewoonten aan te passen en een gezond 
gewicht te bereiken. 
 
De normaalgrenzen voor BMI zijn niet correct.  

http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  2 Zorg voor een gezond gewicht. 
 
De informatie is erg beperkt.  

http://wij.nl/ 21 augustus 
2015 

Magazine 1 Leidraad om te bepalen of je overgewicht hebt, is de body-mass index (BMI). Jouw BMI kun 
je makkelijk uitrekenen op de site van het Voedingscentrum. Een gezonde BMI ligt tussen 
20 en 25. Bij een BMI van 30 of hoger is sprake van ernstig overgewicht. 
 
De normaalgrenzen voor BMI zijn niet correct. 

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 2 Controleer je gewicht. 
 
De informatie is erg beperkt. 

http://zwangerworden.nl/ 1 september 
2015 

Commercieel 1 Wanneer je te zwaar of te licht bent, kan dit een negatieve invloed hebben op je 
vruchtbaarheid. Daarom is het belangrijk dat je naar een gezond gewicht streeft, nog voordat 
je zwanger probeert te worden. Wanneer je BMI tussen de 19 en 25 ligt, heb je een gezond 
gewicht. Wanneer je BMI boven de 25 (overgewicht) of onder de 19 is (ondergewicht), doe 
je er goed aan om actie te ondernemen.� 
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De normaalgrenzen voor BMI zijn niet correct.  
 

Gewicht 
Score Aantal  
0 15 
1 9 
2 9 
3 0 
Totaal 33 

 

Vegetarisch en veganistisch 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 

2015 
Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 0   

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 1 Eet je weinig vlees of ben je vegetariër, dan zijn er multivitaminen met ijzer bij de drogist 
verkrijgbaar. Eventueel kun je met een bloedtest achterhalen hoe het is gesteld met je 
ijzergehalte. 
 
Volgens de gouden standaard dienen geen voedingssupplementen te worden ingenomen door 
vegetariërs.  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 0   
http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
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http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 0  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 

2015 
Forum en blog 0   

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 0  

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 1 Het valt op dat de meeste voedingsbronnen van dierlijke oorsprong zijn. Vooral vegetarische 
toekomstige mama's moeten daarom voldoende vervangproducten eten om een tekort aan de 
vitamine te vermijden. Zuivel-en volkorenproducten, aardappelen en peulvruchten zijn aan 
te raden. Veganisten kunnen de vitamine halen uit biergist, graankiemen, gefermenteerde 
sojabonen, chlorella of spirulina. Die voedingsstoffen houden het vitaminepeil in orde. 
 
De gouden standaard raadt supplementen aan voor veganisten.  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 2 Ik ben vegetariër. Moet ik als ik zwanger ben of wil worden mijn eetpatroon aanpassen? Nee, 
dat hoeft niet. Let er wel op dat je genoeg vitamine B12, hoogwaardige eiwitten, calcium en 
ijzer binnenkrijgt. 
 
Er worden geen aanbevelingen gegeven voor veganisten.   

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 0  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  
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Vegetarisch en veganistisch 

Score Aantal  
0 30 
1 2 
2 1 
3 0 
Totaal 33 

 

Vitamine A 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 2 Dingen waarmee je voorzichtig moet zijn: lever/leverproducten. 
Deze bevatten hoge doses vitamine A, wat schadelijk kan zijn voor een ontwikkelende baby 
en dus moet worden vermeden. 
	
De extra inname van vitamine A supplementen wordt niet afgeraden. Het voorbeeld van paté 
wordt niet geduid. 	

http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 
2015 

Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 2 Neem nooit vitaminen op eigen initiatief, maar vraag steeds raad aan een arts of vroedvrouw. 

Een teveel aan vitaminen is immers schadelijk (vooral vitamine A). 
	
Het eten van lever en leverproducten wordt niet afgeraden.		

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 0   
http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
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http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Verder worden leverproducten best ook niet gegeten, aangezien deze een grote hoeveelheid 
vitamine A bevatten. 
   
De extra inname van vitamine A supplementen wordt niet afgeraden. Het voorbeeld van paté 
wordt niet geduid. 

http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 3 Teveel vitamine A kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Er zit veel vitamine A in 
lever. Eet daarom liever geen lever of paté. Wees ook voorzichtig met het slikken van 
vitamine A-houdende medicijnen, bijvoorbeeld Roaccutane (anti-acné middel). 

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 

2015 
Forum en blog 1 Er wordt aangeraden niet meer dan 1 boterham te eten. 

 
Deze aanbeveling is minder strikt dan de aanbeveling in de gouden standaard.  

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Zorg ook dat u niet teveel vitamine A binnenkrijgt. Dit zit bijvoorbeeld in lever of 
leverproducten. 
 
Het nemen van vitamine A supplementen wordt niet geduid. Het voorbeeld van paté wordt 
niet vermeld.  

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 2 Als je vitaminesupplementen slikt, zorg dan dat ze niet te veel vitamine A bevatten. 

 
Het eten van lever en leverproducten wordt niet afgeraden. 

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 1 Ben je eenmaal zwanger, dan wordt afgeraden om rauw vlees, zachte kaas gemaakt van 
rauwe melk of voorverpakte (vacuümverpakte) gerookte vis te eten. Let ook op dat je niet te 
veel vitamine A binnenkrijgt. Dit zit onder andere in leverworst. 
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De indruk wordt gewekt dat deze aanbeveling pas geldt in de zwangerschap. Daarnaast is 
het onduidelijk wat wordt bedoeld met ‘niet te veel’. De aanbeveling in de gouden standaard 
raadt het eten van lever en leverproducten volledig af.  

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  2 Lever wordt afgeraden...  

De aanbeveling is onvolledig, onder andere het afraden van inname van vitamine A wordt 
niet vermeld.  

http://wij.nl/ 21 augustus 
2015 

Magazine 0  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 2 Als je al in verwachting bent, kijk dan uit met het gebruik van grote hoeveelheden vitamine 

A, omdat dit de kans op een aangeboren afwijking bij je ongeboren kindje kan vergroten. 
Gebruik daarom, afhankelijk van je situatie, bij voorkeur geen vitamine A supplementen. 
 
Het eten van lever en leverproducten wordt niet afgeraden. Verder is het onduidelijk wat 
wordt bedoeld met ‘afhankelijk van je situatie’.	 

 
Vitamine A 

Score Aantal  
0 23 
1 2 
2 7 
3 1 
Totaal 33 

 

Foliumzuur 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 1 Aangezien foliumzuur vooral belangrijk is tijdens de eerste weken van de zwangerschap, 

wordt vrouwen aangeraden dagelijks een supplement in te nemen vanaf het ogenblik dat ze 
stoppen met de pil tot minimaal 8 weken na de bevruchting. 
 
Een dagelijkse dosis van 400 µg (microgram) of omgerekend 0,4 mg (milligram) 
foliumzuur zou effectief aangeboren afwijkingen zoals open ruggetje en open schedel 
helpen voorkomen. Vrouwen die eerder reeds een kind met een neuraal buisdefect hebben 
gehad wordt bij een volgende zwangerschap zelfs 4 milligram als dagelijkse dosis 
aanbevolen. 
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De aanbevolen dosissen zijn correct. De zwangerschapstermijn tot wanneer 
foliumzuurinname wordt aanbevolen is echter niet correct. Er wordt aangegeven vroeger 
te stoppen dan de gouden standaard aanbeveelt. 

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 1 Wanneer gebruik ik foliumzuur? 
Je gebruikt foliumzuur 1x per dag (0,4-0,5 mg) vanaf het moment dat je zwanger wilt 
worden (het liefst tenminste 4 weken voordat je zwanger raakt) tot de eerste 2 maanden 
(week 10) van de zwangerschap voorbij zijn. Duurt het lang(er) voordat je zwanger wordt; 
het gebruik van foliumzuur is niet schadelijk, dus kun je dit gewoon blijven gebruiken. 
 
De zwangerschapstermijn tot wanneer foliumzuurinname wordt aanbevolen is niet correct. 
Er wordt aangegeven vroeger te stoppen dan de gouden standaard aanbeveelt. De website 
beveelt 0,4-0,5 mg aan. De gouden standaard vermeldt 0,4 mg.  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 2015 Medisch 2 Foliumzuur kan je best al innemen voor de zwangerschap. 
 
De aanbeveling is erg beperkt. Er wordt niets vermeld over de dosis of termijn van inname 
en risicogroepen.  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 1 Inname van foliumzuur voorkomt afwijkingen aan de neurale buis bij je baby. In het 
Verenigd Koninkrijk raadt de hoofdgezondheidsadviseur van de overheid vrouwen die 
zwanger willen worden of zijn aan om dagelijks voedingssupplementen met 400 
microgram foliumzuur te nemen, en wel vanaf 3 maanden vóór je probeert zwanger te raken 
en tijdens de eerste drie maanden van je zwangerschap. Als je gezond eet, krijg je al 
foliumzuur binnen via voedingsmiddelen zoals verbeterde ontbijtgranen, bonen, groene 
bladgroenten en sinaasappelsap. Toch is het belangrijk om nog supplementen in te nemen 
omdat het erg moeilijk is om voldoende foliumzuur op te nemen door alleen maar een dieet. 
 
De aanbeveling beveelt inname van foliumzuur aan bij een actieve kinderwens en 
anticonceptiestop.  

http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 2015 Medisch 1 Ter preventie van neurale buisdefecten wordt aan elke zwangere aangeraden om dagelijks 
0,4mg foliumzuur (vitamine B9) extra in te nemen. Dit in principe vanaf 8 weken voor de 
conceptie tot en met 2° maand zwangerschap. 
 
De termijn van inname is niet correct, zowel preconceptioneel als prepartaal.  

www.fitforme.be 20 augustus 2015 Commercieel 2 Allereerst moet u stoppen met het gebruik van de anticonceptiepil. Vanaf dat moment is 
het al belangrijk om te beginnen met het gebruik van extra foliumzuur (vitamine B11). 
 
De aanbeveling is beperkt. De dosis(sen) en termijn van inname in de zwangerschap 
worden niet geduid.  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 2 Vrouwen die zwanger willen worde, wordt aangeraden om extra-foliumzuur te slikken.  
 



	 	 	

115	
	

De aanbeveling is beperkt. De dosis(sen) en termijn van inname in de zwangerschap 
worden niet geduid. 

http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 2015 Overheid 3 De inname van 0,4 mg foliumzuur per dag vanaf het stoppen met contraceptie tot het einde 

van de eerste 3 maanden van de zwangerschap wordt zéér sterk aanbevolen. Bij verhoogd 
risico op een open ruggetje zal de arts tot 4 mg per dag voorschrijven. Vraag raad aan een 
arts, vroedvrouw of apotheker. 

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 2015 Forum en blog 2 De volgende producten zijn goed en gezond voor je als je probeert om zwanger te worden: 
foliumzuur. 
 
De informatie is erg beperkt en wordt niet als aanbeveling weergegeven.  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 1 Het wordt aangeraden om met supplementen zoals foliumzuur (vitamine B11) al één maand 
voor de conceptie te beginnen en door te slikken tot de tiende week van de zwangerschap 
om afwijkingen van de neuraalbuis te voorkomen.		
	
Begin 4 weken voor het 'proberen' al met het slikken van foliumzuur. Het duurt namelijk 4 
weken om deze voorraad op te bouwen. 
	
De informatie op de website is tegenstrijdig: “4 weken voor het ‘proberen’” en “één maand 
voor de conceptie” en bovendien niet correct volgens de gouden standaard. De 
zwangerschapstermijn is niet correct.  

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 1 De dagelijkse aanbevolen hoeveelheid foliumzuur is tijdens die periode erg hoog (0,4mg 
per dag extra) en het is quasi onmogelijk om dit uit de voeding te halen. Dat is de reden 
waarom zwangere vrouwen extra foliumzuur moeten innemen.  

 
Foliumzuuur slikken, begin op tijd. Het wordt aangeraden om extra foliumzuur in te nemen 
op het moment dat je besluit om zwanger te worden en indien mogelijk nog in de maand 
ervoor.  Je lichaam zal pas na een maand voldoende foliumzuur hebben opgeslagen om de 
extra bescherming te bieden tegen de eerdergenoemde aangeboren afwijkingen. Je mag 
stoppen wanneer je tien weken zwanger bent. Vanaf dan is het in principe niet meer nodig. 

 
Foliumzuur kan vitamine B12 tekort veroorzaken”. Om een tekort aan vitamine B12 te 
voorkomen, is het beter om dagelijks een zwangerschapsmultivitamine in te nemen in 
plaats van een foliumzuurtablet”. 
 
De termijn van inname is zowel preconceptioneel als prepartaal niet correct. Er wordt 
aangeraden zwangerschapsmultivitaminen in te nemen in plaats van foliumzuurtabletten.  

http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Zo is het aan te raden dat men van zodra men zwanger wilt worden (ook al is men het nog 
niet) veel foliumzuur neemt. Extra foliumzuur kan je bij de apotheker aankopen en zonder 
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enig gevaar nemen. Dit foliumzuur doet het risico op aangeboren aandoeningen sterk 
afnemen. 
 
De aanbeveling geeft niet weer wat wordt verstaan onder ‘veel’. Verder wordt de termijn 
niet geduid en wordt niets vermeld over vrouwen met hoger risico.  

http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 2015 Overheid 1 Ik wil straks zwanger worden, 
wanneer moet ik foliumzuur gaan slikken? Begin hiermee vier weken voordat je zwanger 
wilt worden tot je 10 weken zwanger bent. Vraag naar tabletten van 0,4 of 0,5 milligram 
(mg) oftewel 400 tot 500 microgram. In multivitaminen voor zwangere vrouwen zit ook 
genoeg foliumzuur. Heb je eerder een kind gekregen met een open ruggetje of open 
schedel? Of heb je epilepsie? Dat kan een hogere dosis foliumzuur worden aangeraden. 
Neem daarover contact op met je huisarts of gynaecoloog. 
 
De termijn van inname is zowel preconceptioneel als prepartaal niet correct. De website 
beveelt 0,4-0,5 mg aan. De gouden standaard vermeldt 0,4 mg. 

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 2015 Forum en blog 1 Begin met het slikken van foliumzuur als je zwanger wilt worden. Blijf foliumzuur innemen 

tot de tiende week van je zwangerschap. Dit is tien weken na de eerste dag van je laatste 
menstruatie. 
 
De prepartale termijn van inname is niet correct. 

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 2015 Forum en blog 1 Vier weken voordat je stopt met anticonceptie, begin je met het slikken van foliumzuur. Je 
slikt één tabletje per dag. Dan weet je zeker dat er genoeg extra foliumzuur in je lichaam is 
om een positieve invloed te hebben op de ontwikkeling van je ongeboren kind. 
 
Je blijft foliumzuur slikken totdat je twee maanden zwanger bent. Daarna heb je geen extra 
foliumzuur meer nodig. 
 
Het maakt niet uit welk merk je koopt. Ook maakt het niet uit of er 0,4 of 0,5 mg foliumzuur 
in de tabletjes zit. 
 
De preconceptionele en prepartale termijnen zijn niet correct. De website beveelt 0,4-0,5 
mg aan. De gouden standaard vermeldt 0,4 mg. 

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 2015 Commercieel 1 Neem zodra je stopt met anticonceptie en zwanger wilt worden extra foliumzuur. Er zijn 
multivitamines speciaal ontwikkeld voor de periode waarin de zwangerschapswens 
aanwezig is en voor de fase tijdens de zwangerschap. Davitamon Compleet Mama bevat 
de geadviseerde dosering foliumzuur en vitamine D, samen met andere vitamines en 
mineralen die belangrijk zijn als je zwanger wilt worden of zwanger bent. 
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De website raadt inname van foliumzuur via multivitaminepreparaten aan. De gouden 
standaard vermeldt dit niet.  

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 2015 Forum en blog 0  
http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 2015 Overheid 1 Je kunt het beste met foliumzuur beginnen als je stopt met de pil. Of als je stopt met een 

ander voorbehoedsmiddel.Ga hiermee door tot je 10 weken zwanger bent. Slik elke dag 
een tablet van 0,4 of 0,5 milligram foliumzuur. Overleg met je huisarts of arts als je eerder 
een kind hebt gekregen met een open ruggetje. Je hebt dan een hogere dosis foliumzuur 
nodig. Dat gebeurt onder begeleiding van je arts. 
De prepartale termijn is niet correct. De website beveelt 0,4-0,5 mg aan. De gouden 
standaard vermeldt 0,4 mg. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 2015 Commercieel 1 De dagelijkse behoefte aan foliumzuur bedraagt 200 microgram; 
Bij zwangere vrouwen is dat 400 microgram; 
Vrouwen die zwanger willen raken, kunnen een dosis tot 900 microgram innemen; 
Eens je zwanger bent, mag de dosis verlaagd worden tot 600 microgram per dag; 
 
Het meest ideale is om minimaal vier weken voor het zwanger worden tot minimaal acht 
weken na de bevruchting dagelijks een extra supplement van 0.4 mg foliumzuur te 
gebruiken. 
 
De informatie op de website is tegenstrijdig: 600 microgram per dag tijdens zwangerschap, 
ten opzichte van 0,4 mg.  
 
De preconceptionele en prepartale termijnen van inname zijn niet correct.  
 
Het is mogelijk verwarrend voor vrouwen dat zowel microgram als mg gebruikt worden in 
de aanbeveling.  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 1 Een tekort aan foliumzuur kan aan de oorsprong liggen van een miskraam of aangeboren 
afwijkingen.  Dagelijks foliumzuur innemen (400 microgram of 0,4 milligram per dag) is 
van het grootste belang vóór de zwangerschap omdat de foetus dit al heel vroeg nodig heeft 
bij de ontwikkeling van zijn zenuwstelsel. 
 
Bronnen van foliumzuur 
 
Groene bladgroenten, gevogeltelever, kalfslever, linzen, asperges, papaja, broccoli, 
hardgekookte eieren, tarwekiemen. Vrouwen kunnen ook overwegen om multivitaminen 
of voedingssupplementen met foliumzuur in te nemen.  
 
De inname van foliumzuur wordt aanbevolen door het eten van specifiek aangeduide 
voedingswaren of door inname van multivitaminen of voedingssupplementen met 
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foliumzuur. Bij de bronnen van foliumzuur wordt ook kalfslever vermeld, terwijl het eten 
van lever en leverproducten wordt afgeraden in de gouden standaard.  

http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 1 Slik extra foliumzuur vanaf minimaal vier weken voor de conceptie en ga hier mee door 

tot je 10 weken zwanger bent. 
 
De preconceptionele en prepartale termijnen van inname zijn niet correct.  

http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 2 Foliumzuur wordt reeds aanbevolen aan vrouwen die zwanger willen worden om tubale 
defecten (open rug) te voorkomen. 
 
De aanbeveling is erg beperkt. Enkel het belang wordt geduid.  

www.nutriciababy.be 20 augustus 2015 Commercieel 1 Daarom is het advies om 4 weken voor je zwangerschap te beginnen met 0,4 milligram 
foliumzuur per dag en daar de eerste acht weken van je zwangerschap mee door te gaan. 
 
Als je stopt met je anticonceptie, gebruik dan dagelijks een supplement van 0,4 mg. 
 
De informatie betreft de preconceptionele termijn is enigszins tegenstrijdig: 4 weken voor 
je zwangerschap, ten opzichte van vanaf anticonceptiestop. De termijn van inname in de 
zwangerschap is ook niet correct.  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 2015 Magazine 1 Ik wil zwanger worden. Wat moet ik nu doen? Begin zo snel mogelijk met het slikken van 
foliumzuur. 
 
Denk er aan om vier weken voor je zwangerschap al foliumzuur te slikken, 
 
Slik elke dag een tablet foliumzuur van 400 microgram en houd dat vol tot je minimaal tien 
weken zwanger bent, is het advies van de Gezondheidsraad. 
 
De preconceptionele en prepartale termijnen zijn niet correct.  

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  2 Standaard wordt aangeraden om extra foliumzuur in te nemen van zodra je probeert 
zwanger te worden. Dit zou onder andere de kans op spina bifida (open ruggetje) 
verkleinen. Hiervoor zijn echter geen duidelijke medische bewijzen. 
 
De aanbeveling is beperkt. Er wordt niet geduid wat wordt bedoeld met ‘extra’.  

http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  1 Slik 400 microgram foliumzuur vanaf het moment dat je zwanger wilt worden. En ga 
hiermee de eerste 10 weken van je zwangerschap mee door. Dit verlaagt de kans op een 
open ruggetje, hazenlip of open gehemelte bij je baby. De hoeveelheid foliumzuur die je 
binnenkrijgt via de voeding is meestal niet genoeg. 
 
De prepartale termijn van inname is niet correct.  
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http://wij.nl/ 21 augustus 2015 Magazine 1 Als je zwanger wilt worden is het advies om vanaf dat moment direct te beginnen met het 
slikken van foliumzuur. Aanbevolen wordt elke dag een tablet met 0,4 milligram 
foliumzuur te slikken, maar 0,5 mg mag ook. 
 
Als je tien tot twaalf weken zwanger bent, kun je stoppen met het slikken van foliumzuur. 
 
De zwangerschapstermijn tot wanneer foliumzuurinname wordt aanbevolen is niet correct. 
Er wordt aangegeven vroeger te ‘mogen’ stoppen dan de gouden standaard aanbeveelt. De 
website beveelt 0,4-0,5 mg aan. De gouden standaard vermeldt 0,4 mg. 

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 1 Een dagelijkse dosis van 400 microgram wordt dan aanbevolen. Om zeker te zijn dat je 
elke dag je 400 microgram binnenkrijgt, kan je je voeding aanvullen met 
foliumzuurtabletten. Deze tabletten kan je zonder voorschrift bij je apotheker verkrijgen. 
Foliumzuur is aangewezen voor alle vrouwen die zwanger willen worden of die net in 
verwachting zijn. 
 
Moeders die reeds een kind hebben met een neurale buisdefect lopen meer risico dat hun 
volgend kind dezelfde afwijking heeft. Een hogere dosering (meer dan 400 microgram/dag) 
is dan meestal aangewezen. In dit geval zal de arts de aangepaste hoeveelheid tabletten 
voorschrijven. 
 
Het is belangrijk dat je foliumzuur begint in te nemen voor je zwanger wordt. Gebruik je 
nog voorbehoedsmiddelen terwijl je binnenkort zwanger wil worden, dan kan je toch al 
met de inname van foliumzuur beginnen. Idealiter begin je minstens 4 weken voor de 
bevruchting te slikken. Zo zorg je ervoor dat er voldoende foliumzuur in je lichaam 
aanwezig is op het belangrijskte moment voor de ontwikkeling van het vruchtje(namelijk 
de eerste 4 weken na de bevruchting). 
 
Om deze afwijkingen van het centrale zenuwstelsel te helpen voorkomen, heeft 
extra foliumzuur zin tot 8 weken na de bevruchting . Bij een cyclus van 28 dagen is dat 10 
weken na de eerste dag van je laatste menstruatie. 
 
De preconceptionele en prepartale termijnen zijn niet correct.  

http://zwangerworden.nl/ 1 september 
2015 

Commercieel 1 Het voedingscentrum raadt aan om dagelijks in ieder geval 400 tot 500 microgram 
foliumzuur te slikken. Het is verstandig om hier vier weken voor de mogelijke bevruchting 
mee te beginnen. Het kan namelijk even duren voordat de vitamine voldoende in je bloed 
is opgenomen. Na de tiende week van je zwangerschap heb je de supplementen niet meer 
nodig, je kunt dan volgens de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden voeding eten. 
 
De preconceptionele en prepartale termijnen zijn niet correct. De website beveelt 0,4-0,5 
mg aan. De gouden standaard vermeldt 0,4 mg. 
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Foliumzuur 
Score Aantal  
0 5 
1 20 
2 7 
3 1 
Totaal 33 

 

Lichaamsbeweging 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 2 Zwangerschap is een zware belasting voor het lichaam. Fit blijven voor je zwanger wordt, 
helpt je dus wanneer het zo ver is. Als je fit bent voordat je zwanger wordt, is het 
gemakkelijker voor je om actief te blijven wanneer je zwanger bent. Lichaamsbeweging helpt 
je gemoed en energiepeil te verbeteren en verlaagt stress, wat positief is wanneer je zwanger 
probeert te worden. 
	
De duur en frequentie van lichaamsbeweging worden niet geduid. 	

http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 
2015 

Medisch 2 Meer sport. 
 
De aanbeveling is erg beperkt. Het is niet duidelijk wat bedoeld wordt met ‘meer’. 

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 2 Zorg voor voldoende beweging.  
 
De duur en frequentie van lichaamsbeweging worden niet geduid. 

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 2 Neem voldoende lichaamsbeweging. 

 
De duur en frequentie van lichaamsbeweging worden niet geduid.  

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 2 Gezond eten en voldoende lichaamsbeweging zorgen ervoor dat het lichaam in een goede 
conditie is, en dat is natuurlijk ook positief voor het geval er een zwangerschap ontstaat. 
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De duur en frequentie van lichaamsbeweging worden niet geduid. 
http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Blijf bewegen en sporten. 

 
De duur en frequentie van lichaamsbeweging worden niet geduid. 

http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Het is goed om elke dag 30 minuten te lopen, fietsen of sporten. 
 
De aanbeveling op de website geeft niet weer hoeveel dagen in de week vrouwen best sporten. 
De mogelijkheid van spreiding in blokjes van 10 minuten wordt niet vermeld.  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 2 Beweeg regelmatig. 
 
De duur en frequentie van lichaamsbeweging worden niet geduid. 

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 

2015 
Forum en blog 0   

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 2 Zorg voor voldoende beweging als je zwanger wilt worden. 
 
De duur en frequentie van lichaamsbeweging worden niet geduid. 

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Als je zwanger wilt worden, is het extra belangrijk om goed op je gezondheid te letten. 
Bewegen, gezond eten, stoppen met roken, rustig aan met alcohol. 
 
De duur en frequentie van lichaamsbeweging worden niet geduid. 

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Het is goed om elke dag 30 minuten te bewegen. Dit helpt om fit en gezond te blijven. 
 
De aanbeveling op de website geeft niet weer hoeveel dagen in de week vrouwen best sporten. 
De mogelijkheid van spreiding in blokjes van 10 minuten wordt niet vermeld. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 2 Er wordt eveneens aangeraden om een evenwichtige voeding te combineren met een matige 
vorm van sport (zoals wandelen, fietsen of zwemmen) om gewichtsschommelingen beter 
onder controle te houden. 
 
De duur en frequentie van lichaamsbeweging worden niet geduid.  

http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 2 Beweeg regelmatig. 
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De duur en frequentie van lichaamsbeweging worden niet geduid. 
http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 

2015 
Magazine 2 Als je zwanger wilt worden is het belangrijk dat je zo gezond mogelijk leeft. Dat betekent 

voldoende bewegen en gevarieerd en gezond eten. 
 
De duur en frequentie van lichaamsbeweging worden niet geduid. 

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  2 Beweeg ook regelmatig. Het houdt je conditie en je gewicht op peil en vermindert stress. 
Vermijd wel om heel intensief te sporten want dat kan de hormoonhuishouding verstoren. 
De duur en frequentie van lichaamsbeweging worden niet geduid. 

http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 2 Bewegen is gezond voor iedereen. 

 
De duur en frequentie van lichaamsbeweging worden niet geduid. 

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 2 Sport en beweeg ongeveer 30 minuten op een dag. 

 
De aanbeveling op de website geeft niet weer hoeveel dagen in de week vrouwen best sporten. 
De mogelijkheid van spreiding in blokjes van 10 minuten wordt niet vermeld. 

 
Lichaamsbeweging 

Score Aantal  
0 16 
1 0 
2 17 
3 0 
Totaal 33 

 

Vocht 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 

2015 
Medisch 0  
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www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 0   

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 0   
http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 0  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 2015 Forum en blog 0   
http://www.anababa.nl/	 28 augustus 

2015 
Forum en blog 2 Drink voldoende water. 

 
De hoeveelheid water wordt niet geduid. Er wordt niet extra vermeld dat deze aanbeveling 
geldt bovenop hetgeen wat in eten zit. 

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 2015 Commercieel 2 1,5 - 2 liter (inclusief zuiveldranken). 
 
Er wordt niet extra vermeld dat deze aanbeveling geldt bovenop hetgeen wat in eten zit. 

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 2015 Forum en blog 0  
http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 0  

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0   

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
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http://wij.nl/ 21 augustus 
2015 

Magazine 2 Veel water drinken is goed voor je lichaam. Dranken: 1,5 - 2 liter (inclusief melk). 
 
Er wordt niet extra vermeld dat deze aanbeveling geldt bovenop hetgeen wat in eten zit. 

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
 

http://zwangerworden.nl/ 1 september 
2015 

Commercieel 0  

 
Vocht 

Score Aantal  
0 30 
1 0 
2 3 
3 0 
Totaal 33 

 

Cafeïne 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 

2015 
Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 2 Ook	cafeïne	en	theïne	zouden,	als	je	het	veel	gebruikt,	de	beweeglijkheid	van	spermacellen	
negatief	beïnvloeden.	Een	eicel	bevruchten	kan	nog	wel.	Of	cafeïne	een	effect	heeft	op	de	
vrouwelijke	 vruchtbaarheid,	 weten	 we	 (nog)	 niet.	 Tijdens	 de	 zwangerschap	 is	 het	
aanbevolen	het	koffiedrinken	te	beperken	tot	3	of	4	kopjes	per	dag	(<	300mg	cafeïne	per	
dag)	 omdat	 anders	 de	 kans	 verhoogt	 dat	 de	 groei	 van	 de	 foetus	 vertraagt.	 Let	 op:	 één	
Redbull	bevat	al	250	mg	cafeïne.	
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Er	 wordt	 niet	 echt	 een	 preconceptionele	 aanbeveling	 gegeven.	 Het	 negatief	 effect	 bij	
overmatig	gebruik	wordt	wel	geduid.		

http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 0   

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 1 De volgende producten kun je beter laten staan als je zwanger wilt worden: cafeïne. Het is 
gebleken dat een beperkte hoeveelheid cafeïne niet bepaald of je wel of niet zwanger raakt. 
Duurt het zwanger worden langer, of onderga je een IVF behandeling, dan is het wel 
verstandig om geen cafeïne te gebruiken. Cafeïne heeft de neiging om de bloedvaten samen 
te knijpen, waardoor ook het bloed langzamer vloeit naar de baarmoeder. Mogelijk heeft een 
eitje hierdoor mee moeite zich vast te hechten aan de baarmoeder. In een keer stoppen met 
cafeïne kan gepaard gaan met hoofdpijn. Verstandiger is dan om het langzaam af te bouwen. 
Zo kan je lichaam langzaam wennen aan minder cafeïne. 
 
Er wordt aangeraden geen cafeïne te drinken. De aanbeveling is ‘strikter’ dan de gouden 
standaard.  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 2  Drink minder koffie, cola en andere caffeïnehoudende dranken. 
 
Het is niet duidelijk wat wordt bedoeld met ‘minder’. Dit is relatief.  

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Koffie en andere cafeïne-houdende dranken hebben een negatieve invloed op de 
vruchtbaarheid. Als je geen stevige koffiedrinker bent, hoef je je niet zoveel zorgen te maken. 
Je hoeft namelijk je kopje koffie niet volledig te bannen. Aangeraden wordt om de grens van 
4 koppen per dag niet te overschrijden. 
 
De hoeveelheid cafeïne wordt niet geduid in mg. 

http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 0  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 1 Stop dus al vóór je zwanger probeert te raken. 
 
Er wordt aangeraden geen cafeïne te drinken. De aanbeveling is ‘strikter’ dan de gouden 
standaard. 

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 2 Koffie, alcohol en tabak hebben ook een slechte invloed op de vruchtbaarheid. 
 
Er	 wordt	 niet	 echt	 een	 preconceptionele	 aanbeveling	 gegeven.	 Het	 negatief	 effect	 bij	
overmatig	gebruik	wordt	wel	geduid. 

http://www.24baby.nl/ 5 augustus 
2015 

Forum en blog 1 Beperk dit tot maximaal 3 koppen per dag. 
 
De aanbeveling is ‘strikter’ dan de gouden standaard.  
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http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Drink niet meer dan drie of vier kopjes (één of twee mokken) koffie per dag. 
 
De hoeveelheid cafeïne wordt niet geduid in mg.  

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  
 
 

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 0  

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 1 Een Deens onderzoek heeft onlangs aangetoond dat er een verband bestaat tussen extreem 
veel koffie drinken en vruchtbaarheidsproblemen bij vrouwen. Als het voor u heel moeilijk 
is om helemaal geen koffie meer te drinken, probeer dan ten minste uw gebruik tot één kopje 
per dag te beperken en overweeg om over te schakelen op cafeïnevrije koffie. Vergeet niet 
dat ook bepaalde koolzuurhoudende dranken en chocolade cafeïne bevatten. 
 
Er wordt aanbevolen geen of maximum één kopje koffie te drinken. Deze aanbeveling is 
‘strikter’ dan de gouden standaard.  

http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 2 Koffie remt de vruchtbaarheid. Enkele koppen koffie hebben al een licht remmend effect op 

de vruchtbaarheid. Drink niet te veel koffie, cola en thee. 
 
Overmatig gebruik van cafeïnehoudende dranken (meer dan 300 mg per dag) is slecht voor 
de vruchtbaarheid. 
 
De maximum aanbevolen hoeveelheid cafeïne wordt correct weergegeven. Er wordt echter 
niet weergegeven dat dit overeenstemt met drie tot vier koppen koffie.  

http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 1 Een matige cafeïne-inname (één tot twee kopjes koffie per dag of zijn equivalent) vóór of 
tijdens de zwangerschap heeft ogenschijnlijk geen nadelige effecten op de vruchtbaarheid of 
op zwangerschapsevolutie. 
 
De informatie op de website geeft een kleiner aantal kopjes koffie aan als ‘veilig’, dan de 
gouden standaard aanbeveelt. De informatie op de website rond cafeïne wordt niet als 
aanbeveling geformuleerd.  

www.nutriciababy.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 2 Minder ook met dranken waar cafeïne in zit, zoals koffie en thee. 
 
Het is niet duidelijk wat bedoeld wordt met ‘minder’. Dit is relatief.  
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http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0   

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  2 Cafeïne en theïne maken, als je het veel gebruikt, dat de beweeglijkheid van spermacellen 
achteruit gaat. Een eicel bevruchten kan nog wel. Of cafeïne een effect heeft op de 
vrouwelijke vruchtbaarheid, weten we (voorlopig nog) niet. Tijdens de zwangerschap is het 
aanbevolen het koffiedrinken te beperken tot 3 of 4 kopjes per dag (< 300mg cafeïne per dag) 
omdat anders de kans verhoogt dat de groei van de foetus vertraagt. Let op: één Redbull bevat 
al 250 mg cafeïne.   
 
Preconceptioneel wordt geen aanbeveling gegeven. Het negatief effect wordt wel geduid. De 
maximale hoeveelheid wordt enkel geduid voor tijdens de zwangerschap.  

http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  1 Maximaal 1 per dag. 
 
De dagelijkse aanbevolen maximale hoeveelheid is ‘strikter’ dan de gouden standaard.  

http://wij.nl/ 21 augustus 
2015 

Magazine 1 Drink niet meer dan 2 of 3 koppen koffie. 
 
De aanbeveling is ‘strikter’ dan de gouden standaard.  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 1 Cafeïne zal je toch moeten laten eens je zwanger bent dus begin al maar goed op voorhand! 
 
De aanbeveling is ‘strikter’ dan de gouden standaard.  

http://zwangerworden.nl/ 1 september 
2015 

Commercieel 1 De meeste artsen zijn het er wel over eens dat je cafeïne uit je leven moet bannen. 
 
Er wordt niet echt een aanbeveling geformuleerd, maar het advies lijkt strikter dan de gouden 
standaard, namelijk geen cafeïne meer drinken.  

 
Cafeïne 

Score Aantal  
0 16 
1 9 
2 8 
3 0 
Totaal 33 

 

Graanproducten en aardappelen 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  
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http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 2015 Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 2 Koolhydraten - volkorenbrood (bruin), pasta, rijst en granen zijn beter dan wit brood, taart 
en koeken 
 
Volkorenproducten worden aangeraden, samen met pasta, rijst en granen. De hoeveelheid 
wordt niet vermeld. De aanbeveling rond het eten van aardappelen ontbreekt. 

http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 2015 Medisch 0  
www.fitforme.be 20 augustus 2015 Commercieel 2 Door gezond en gevarieerd te eten, krijgt uw lichaam een goed aanbod aan vitamines en 

mineralen. Niet alleen fruit en groenten zijn rijk aan vitamines en mineralen, ook volkoren 
producten en zuivel zijn er rijk aan. Zo bevat brood veel B vitamines, leveren melk en 
yoghurt calcium en bevatten halvarine en margarine de vitamines A, D, E en K. De 
aanstaande vader moet goed op zijn vitamine C en zink inname letten. Deze 
voedingsstoffen zorgen namelijk voor een goede kwaliteit van het zaad. Zinkrijke 
producten zijn onder andere paranoten, vis, zaden, granen en eieren. Vitamine C zit vooral 
in groenten en fruit. 
 
Volkoren producten en brood worden vermeld als bron van vitamines en mineralen. Er 
worden geen hoeveelheden vermeld. Er is geen aanbeveling rond aardappelen. 

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 2015 Overheid 2 Een evenwichtige voeding is belangrijk.  

 
De Actieve Voedingsdriehoek bestaat uit 7 groepen van voedingsmiddelen: beweging, 
water, graanproducten en aardappelen, groenten, fruit, melkproducten en calciumverrijkte 
sojaproducten, vlees, vis, eieren en vervangproducten, smeer- en bereidingsvetten, 
restgroep: deze bevat voedingsmiddelen die niet noodzakelijk zijn in een gezonde voeding 
als ook het sedentair gedrag. 
 
Deze driehoek toont duidelijk wat en hoeveel we elke dag nodig hebben. Hoe groter de 
groep is voorgesteld, hoe groter de hoeveelheid die we ervan nodig hebben. Gebruik elke 
dag voedingsmiddelen uit elke groep. Ideaal is om bij elke maaltijd iets uit elke groep te 
gebruiken. Komt iets in een bepaalde maaltijd niet aan bod, gebruik het dan in een volgende 
maaltijd of tussenmaaltijd. Ook binnen elke groep moet men voldoende afwisselen. 
 
De Actieve voedingsdriehoek is het uitgangspunt voor gezonde voeding. Er worden geen 
concrete hoeveelheden geduid of adviezen vermeld per voedingscategorie. 

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 2015 Forum en blog 2 Eet enkele meergranen boterhammen tussen de middag.  
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De hoeveelheid meergranen boterhammen wordt niet gedetailleerd vermeld. Het eten van 
aardappelen wordt niet aanbevolen. 

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 2 Gezond eten en voldoende lichaamsbeweging zorgen ervoor dat het lichaam in een goede 
conditie is, en dat is natuurlijk ook positief voor het geval er een zwangerschap ontstaat. 
 
Eet gezond en gevarieerd! 
 
Er wordt algemeen aanbevolen gezond en gevarieerd te eten. 

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Gezond eten is heel belangrijk als je zwanger wilt worden. Dankzij een gezonde voeding 

vergroten je kansen op een zwangerschap. En als je een gezonde voeding wilt nastreven, 
dan heb je de voedingsdriehoek die je als leidraad kan gebruiken. 
 
De Actieve voedingsdriehoek is het uitgangspunt voor gezonde voeding. Er worden geen 
concrete hoeveelheden geduid of adviezen vermeld per voedingscategorie. 

http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 2015 Overheid 0  
www.urbanlotus.nl 1 september 

2015 
Forum en blog 2 Eet gezond. 

 
De aanbeveling is algemeen geformuleerd. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 2 Algemeen: gezond eten is goed voor de vruchtbaarheid. 
 
De aanbeveling is algemeen geformuleerd. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://www.24baby.nl/ 5 augustus 2015 Forum en blog 2 Wanneer je besluit om te proberen zwanger te worden is het dus meteen van belang je 
voeding aan te passen. 
 
Wat is een gezond dieet? 
 
Varieer je voeding. Wissel tussen vlees(vervangers) en vis. De vetzuren in vis zijn 
belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen van je kindje. Zorg ook dat je voldoende 
ijzer binnenkrijgt. IJzer zit bijvoorbeeld in volkorenbrood en vlees. 
 
Het eten van volkorenbrood wordt aanbevolen, als bron van ijzer. Er wordt geen 
hoeveelheid vermeld. Het eten van aardappelen wordt niet aanbevolen. 

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 2015 Forum en blog 2 Denk aan genoeg brood. 
 
De aanbeveling is beperkt. Er worden geen hoeveelheden vermeld. Er wordt geen advies 
gegeven omtrent de voorkeur voor bruin of volkoren brood. De aanbeveling rond 
aardappelen ontbreekt. 
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http://www.davitamon.be/	 5 augustus 2015 Commercieel 1 Brood: 6 – 7 sneetjes 
 
Aardappelen: 200 – 250 gram 
 
200 gram aardappelen is minder dan de gouden standaard aanbeveelt. De aangegeven 
hoeveelheid sneden brood is ook eerder laag. 

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 2015 Forum en blog 2 Als je zwanger wilt worden, is het extra belangrijk om goed op je gezondheid te 
letten. Bewegen, gezond eten, stoppen met roken, rustig aan met alcohol. 
 
Er wordt algemeen aanbevolen gezond te eten. 

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 2015 Overheid 2 Eet gezond. Als u zwanger wilt worden (én als u zwanger bent), is het extra belangrijk om 
gezond en gevarieerd te eten. 
 
De aanbeveling is algemeen geformuleerd. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 2015 Commercieel 0  
http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 2 Zorg er op basis van bovenstaande voedselpiramide voor dat uw voeding grotendeels 

bestaat uit:  1 portie zetmeel en/of granen bij elke maaltijd (pasta, aardappelen en rijst). 
 
De hoeveelheid wordt niet vermeld. De aanbeveling voor brood ontbreekt. 

http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 2 Gezonde voeding. Slechte voeding kan van invloed zijn op de (on)vruchtbaarheid. Een 
verscheidenheid aan voedingsmiddelen met weinig vet en een hoge voedingswaarde uit alle 
voedselgroepen zorgen ervoor dat paren de vitaminen en mineralen binnenkrijgen die 
noodzakelijk zijn voor een optimale kans om zwanger te worden en betere vruchtbaarheid. 
 
Het belang van gezonde voeding wordt geduid. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 2015 Commercieel 0  
http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 2015 Magazine 2 Als je zwanger wilt worden is het belangrijk dat je zo gezond mogelijk leeft. Dat betekent 

voldoende bewegen en gevarieerd en gezond eten. 
 
De aanbeveling rond gezond eten is algemeen geformuleerd. 

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  2 Gezond eten is vooral een kwestie van evenwicht en variatie: van alles genoeg en van niets 
teveel. De actieve voedingsdriehoek helpt je hierbij. Hou je zoveel mogelijk aan de 
aanbevelingen en varieer binnen de verschillende groepen. Zo krijg je alle voedingsstoffen 
binnen die je nodig hebt: eiwitten, vitaminen, mineralen... 
 
Graanproducten en aardappelen 
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- 5 – 12 sneden bruin brood  
- 3 – 5 stuks gekookte aardappelen 

 
De hoeveelheden worden niet geduid in gram. Het advies omtrent bruin of volkoren brood 
ontbreekt. 

http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  2 Schijf van vijf:  Eet voldoende brood 

Alle soorten volkorenbrood en bruin brood zijn vezelrijk, maar in de volkoren varianten 

zitten meer vezels. Het is prima om het af te wisselen met ontbijtgranen zoals muesli.   

De aanbevolen hoeveelheid brood wordt niet geduid. De aanbeveling omtrent 

aardappelen ontbreekt.  

http://wij.nl/ 21 augustus 2015 Magazine 1 - 6 sneetjes brood 
- 200 gram aardappelen, rijst, pasta of peulvruchten  

 

De aanbevolen hoeveelheid aardappelen is minder dan de gouden standaard aanbeveelt.  
www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 2 Verkies volkorenbrood. 

 
Er wordt louter aanbevolen volkorenbrood te eten. Er wordt geen hoeveelheid geduid. De 
aanbeveling omtrent aardappelen ontbreekt. 

 

Graanproducten en aardappelen 
Score Aantal  
0 13 
1 2 
2 18 
3 0 
Totaal  33 
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Groenten 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 2 Voldoende groenten en fruit eten, voldoende bewegen en slapen zijn voorbeelden van een 
gezonde levensstijl voor, tijdens en na de zwangerschap. 
 
Voldoende groenten eten wordt aangegeven als voorbeeld van een algemene aanbeveling 
rond gezonde levensstijl. De hoeveelheid wordt niet vermeld. 

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 2 Probeer hiervan dagelijks vijf stuks te eten en houd er rekening mee dat ze gezonder zijn 
naarmate de groente of het fruit kleuriger is. 
 
Het is onduidelijk wat wordt bedoeld met vijf stuks, daar dit voor groenten en fruit samen 
aanbevolen wordt. Er worden geen (afzonderlijke) hoeveelheden weergegeven. 

http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 
2015 

Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 2 Door gezond en gevarieerd te eten, krijgt uw lichaam een goed aanbod aan vitamines en 
mineralen. Niet alleen fruit en groenten zijn rijk aan vitamines en mineralen, ook volkoren 
producten en zuivel zijn er rijk aan. Zo bevat brood veel B vitamines, leveren melk en yoghurt 
calcium en bevatten halvarine en margarine de vitamines A, D, E en K. De aanstaande vader 
moet goed op zijn vitamine C en zink inname letten. Deze voedingsstoffen zorgen namelijk 
voor een goede kwaliteit van het zaad. Zinkrijke producten zijn onder andere paranoten, vis, 
zaden, granen en eieren. Vitamine C zit vooral in groenten en fruit. 
 
Groenten worden vermeld als bron van vitaminen en mineralen. Er worden geen 
hoeveelheden vermeld.  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 2 Een evenwichtige voeding is belangrijk.  

 
De Actieve Voedingsdriehoek bestaat uit 7 groepen van voedingsmiddelen: beweging, water, 
graanproducten en aardappelen, groenten, fruit, melkproducten en calciumverrijkte 
sojaproducten, vlees, vis, eieren en vervangproducten, smeer- en bereidingsvetten, restgroep: 
deze bevat voedingsmiddelen die niet noodzakelijk zijn in een gezonde voeding als ook het 
sedentair gedrag. 
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Deze driehoek toont duidelijk wat en hoeveel we elke dag nodig hebben. Hoe groter de groep 
is voorgesteld, hoe groter de hoeveelheid die we ervan nodig hebben. Gebruik elke dag 
voedingsmiddelen uit elke groep. Ideaal is om bij elke maaltijd iets uit elke groep te 
gebruiken. Komt iets in een bepaalde maaltijd niet aan bod, gebruik het dan in een volgende 
maaltijd of tussenmaaltijd. Ook binnen elke groep moet men voldoende afwisselen. 
 
De Actieve voedingsdriehoek is het uitgangspunt voor gezonde voeding. Er worden geen 
concrete hoeveelheden geduid of adviezen vermeld per voedingscategorie. 

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 1 Eet drie schaaltjes groenten per dag.  
 
De hoeveelheid groenten wordt niet gedetailleerd (in gram)  vermeld en is voor interpretatie 
vatbaar. 

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 2 Hoe gezonder je leeft, hoe groter de kans dat je snel zwanger wordt. Eet daarom veel vers 
fruit en groenten. Fruit met flavonoiden helpt bij het beschermen tegen schadelijke stoffen. 
Dit vind je in blauwe bessen, kersen, pruimen en tomaten. Let ook op dat je voldoende ijzer 
inneemt. Dit vind je onder andere in spinazie, broccoli en appelstroop. 
 
Er wordt aanbevolen groenten te eten. De hoeveelheid wordt niet geduid. 

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Eet veel groene groenten. 
 
De hoeveelheid wordt niet gedetailleerd vermeld en er worden louter groene groenten 
vermeld. 

http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Gezond eten is heel belangrijk als je zwanger wilt worden. Dankzij een gezonde voeding 
vergroten je kansen op een zwangerschap. En als je een gezonde voeding wilt nastreven, dan 
heb je de voedingsdriehoek die je als leidraad kan gebruiken. 
 
De Actieve voedingsdriehoek is het uitgangspunt voor gezonde voeding. Er worden geen 
concrete hoeveelheden geduid of adviezen vermeld per voedingscategorie. 

http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 0  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 2 Eet gezond. 
 
De aanbeveling is algemeen geformuleerd. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 2 Algemeen: gezond eten is goed voor de vruchtbaarheid. 
 
De aanbeveling is algemeen geformuleerd. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://www.24baby.nl/ 5 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Wanneer je besluit om te proberen zwanger te worden is het dus meteen van belang je 
voeding aan te passen. Varieer je voeding.  
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Er wordt algemeen aanbevolen voeding te variëren en aan te passen bij een actieve 
kinderwens. 

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Denk aan genoeg groente. 
 
Er wordt geen aanbevolen hoeveelheid vermeld.  

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 1 200 gram 
 
De hoeveelheid is minder dan de gouden standaard aanbeveelt. 

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Als je zwanger wilt worden, is het extra belangrijk om goed op je gezondheid te 
letten. Bewegen, gezond eten, stoppen met roken, rustig aan met alcohol. 
 
Er wordt algemeen aanbevolen gezond te eten. 

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Eet gezond. Als u zwanger wilt worden (én als u zwanger bent), is het extra belangrijk om 
gezond en gevarieerd te eten. 
 
De aanbeveling is algemeen geformuleerd. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 2 Zorg er op basis van bovenstaande voedselpiramide voor dat uw voeding grotendeels bestaat 
uit: 3 tot 5 porties groenten per dag. 
 
De hoeveelheid wordt niet helder vermeld, de vermelding van porties is relatief. 

http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 2 Gezonde voeding. Slechte voeding kan van invloed zijn op de (on)vruchtbaarheid. Een 
verscheidenheid aan voedingsmiddelen met weinig vet en een hoge voedingswaarde uit alle 
voedselgroepen zorgen ervoor dat paren de vitaminen en mineralen binnenkrijgen die 
noodzakelijk zijn voor een optimale kans om zwanger te worden en betere vruchtbaarheid. 
 
Het belang van gezonde voeding wordt geduid. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 2 Eet veel en gevarieerd fruit en groenten (minimaal vijf porties per dag). 

 
De hoeveelheid wordt niet vermeld in gram, de vermelding in porties is relatief. 

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 2 Het Voedingscentrum adviseert onder andere twee stuks fruit en vier opscheplepels groenten. 
 
De hoeveelheid wordt niet vermeld in gram.   

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  3 Gezond eten is vooral een kwestie van evenwicht en variatie: van alles genoeg en van niets 
teveel. De actieve voedingsdriehoek helpt je hierbij. Hou je zoveel mogelijk aan de 
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aanbevelingen en varieer binnen de verschillende groepen. Zo krijg je alle voedingsstoffen 
binnen die je nodig hebt: eiwitten, vitaminen, mineralen... 
 
Groenten 

- 300 gram 
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  2 Binnen de schijf van vijf is het extra belangrijk dat je volop varieert met groente en fruit. 

Kies verspreid over de week voor verschillende soorten. Het is best bij elke maaltijd vitamine 
C-rijke producten te eten, zoals groenten en fruit, dan neemt je lichaam gemakkelijker ijzer 
op.  
 
De aanbevolen hoeveelheid wordt niet geduid.  

http://wij.nl/ 21 augustus 
2015 

Magazine 1 200 gram verse groenten. 
 
De aanbevolen hoeveelheid groenten is minder dan de gouden standaard aanbeveelt. 

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 2 Fruit en groenten bevatten de nodige vezels en antioxidanten, vitaminen die de cellen van het 
lichaam beschermen en dus ook onze eicellen. 
 
Het belang van eten van groenten en fruit wordt geduid. Er wordt geen aanbeveling gegeven 
en geen hoeveelheden vermeld. 

http://zwangerworden.nl/ 1 september 
2015 

Commercieel 1 Sla ook zoveel mogelijk groenten in. De hoeveelheid groenten die je nodig hebt verschilt 
volgens het Voedingscentrum per persoon. 
 
De gouden standaard beveelt 300 gram groenten aan, de aanbeveling op de website geeft 
aan dat de hoeveelheid verschilt per persoon. 

 
 

Groenten 
Score Aantal  
0 9 
1 4 
2 19 
3 1 
Totaal 33 
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Fruit 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 2 Voldoende groenten en fruit eten, voldoende bewegen en slapen zijn voorbeelden van een 
gezonde levensstijl voor, tijdens en na de zwangerschap. 
 
Voldoende fruit eten wordt aangegeven als voorbeeld van een algemene aanbeveling rond 
gezonde levensstijl. De hoeveelheid wordt niet vermeld. 

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 2 Probeer hiervan dagelijks vijf stuks te eten en houd er rekening mee dat ze gezonder zijn 
naarmate de groente of het fruit kleuriger is. 
 
Het is onduidelijk wat wordt bedoeld met vijf stuks, daar dit voor groenten en fruit samen 
aanbevolen wordt. Er worden geen (afzonderlijke) hoeveelheden weergegeven. 

http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 
2015 

Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 2 Door gezond en gevarieerd te eten, krijgt uw lichaam een goed aanbod aan vitamines en 
mineralen. Niet alleen fruit en groenten zijn rijk aan vitamines en mineralen, ook volkoren 
producten en zuivel zijn er rijk aan. Zo bevat brood veel B vitamines, leveren melk en yoghurt 
calcium en bevatten halvarine en margarine de vitamines A, D, E en K. De aanstaande vader 
moet goed op zijn vitamine C en zink inname letten. Deze voedingsstoffen zorgen namelijk 
voor een goede kwaliteit van het zaad. Zinkrijke producten zijn onder andere paranoten, vis, 
zaden, granen en eieren. Vitamine C zit vooral in groenten en fruit. 
 
Fruit wordt vermeld als bron van vitaminen en mineralen. Er worden geen hoeveelheden 
vermeld.  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 2 Een evenwichtige voeding is belangrijk.  

 
De Actieve Voedingsdriehoek bestaat uit 7 groepen van voedingsmiddelen: beweging, water, 
graanproducten en aardappelen, groenten, fruit, melkproducten en calciumverrijkte 
sojaproducten, vlees, vis, eieren en vervangproducten, smeer- en bereidingsvetten, restgroep: 
deze bevat voedingsmiddelen die niet noodzakelijk zijn in een gezonde voeding als ook het 
sedentair gedrag. 
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Deze driehoek toont duidelijk wat en hoeveel we elke dag nodig hebben. Hoe groter de groep 
is voorgesteld, hoe groter de hoeveelheid die we ervan nodig hebben. Gebruik elke dag 
voedingsmiddelen uit elke groep. Ideaal is om bij elke maaltijd iets uit elke groep te 
gebruiken. Komt iets in een bepaalde maaltijd niet aan bod, gebruik het dan in een volgende 
maaltijd of tussenmaaltijd. Ook binnen elke groep moet men voldoende afwisselen. 
 
De Actieve voedingsdriehoek is het uitgangspunt voor gezonde voeding. Er worden geen 
concrete hoeveelheden geduid of adviezen vermeld per voedingscategorie. 

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 1 Eet ongeveer twee schaaltjes fruit. 
 
De hoeveelheid fruit wordt niet gedetailleerd (in gram)  vermeld en is voor interpretatie 
vatbaar. 

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 2 Hoe gezonder je leeft, hoe groter de kans dat je snel zwanger wordt. Eet daarom veel vers 
fruit en groenten. Fruit met flavonoiden helpt bij het beschermen tegen schadelijke stoffen. 
Dit vind je in blauwe bessen, kersen, pruimen en tomaten. Let ook op dat je voldoende ijzer 
inneemt. Dit vind je onder andere in spinazie, broccoli en appelstroop. 
 
Er wordt aanbevolen veel fruit te eten. De hoeveelheid wordt niet gedetailleerd vermeld. 

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Gezond eten is heel belangrijk als je zwanger wilt worden. Dankzij een gezonde voeding 

vergroten je kansen op een zwangerschap. En als je een gezonde voeding wilt nastreven, dan 
heb je de voedingsdriehoek die je als leidraad kan gebruiken. 
 
De Actieve voedingsdriehoek is het uitgangspunt voor gezonde voeding. Er worden geen 
concrete hoeveelheden geduid of adviezen vermeld per voedingscategorie. 

http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 0  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 2 Eet gezond. 
 
De aanbeveling is algemeen geformuleerd. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 2 Algemeen: gezond eten is goed voor de vruchtbaarheid. 
 
De aanbeveling is algemeen geformuleerd. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://www.24baby.nl/ 5 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Wanneer je besluit om te proberen zwanger te worden is het dus meteen van belang je 
voeding aan te passen. Varieer je voeding.  
 
Er wordt algemeen aanbevolen voeding te variëren en aan te passen bij een actieve 
kinderwens. 
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http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Denk aan genoeg fruit. 
 
Er wordt geen aanbevolen hoeveelheid vermeld.  

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 1 2 vruchten (200 gram) 
 
De hoeveelheid (in gram) is minder dan de gouden standaard aanbeveelt. 

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Als je zwanger wilt worden, is het extra belangrijk om goed op je gezondheid te 
letten. Bewegen, gezond eten, stoppen met roken, rustig aan met alcohol. 
 
Er wordt algemeen aanbevolen gezond te eten. 

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Eet gezond. Als u zwanger wilt worden (én als u zwanger bent), is het extra belangrijk om 
gezond en gevarieerd te eten. 
 
De aanbeveling is algemeen geformuleerd. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  
 
 

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 2 Zorg er op basis van bovenstaande voedselpiramide voor dat uw voeding grotendeels bestaat 
uit:  2 tot 4 porties fruit per dag.  
 
De hoeveelheid wordt niet helder vermeld, de vermelding van porties is relatief. 

http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 2 Gezonde voeding. Slechte voeding kan van invloed zijn op de (on)vruchtbaarheid. Een 
verscheidenheid aan voedingsmiddelen met weinig vet en een hoge voedingswaarde uit alle 
voedselgroepen zorgen ervoor dat paren de vitaminen en mineralen binnenkrijgen die 
noodzakelijk zijn voor een optimale kans om zwanger te worden en betere vruchtbaarheid. 
 
Het belang van gezonde voeding wordt geduid. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 2 Eet veel en gevarieerd fruit en groenten (minimaal vijf porties per dag). 

 
De hoeveelheid wordt niet vermeld in gram, de vermelding in porties is relatief. 

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 2 Het Voedingscentrum adviseert onder andere twee stuks fruit en vier opscheplepels groenten. 
 
De hoeveelheid wordt niet vermeld in gram. 

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  2 Gezond eten is vooral een kwestie van evenwicht en variatie: van alles genoeg en van niets 
teveel. De actieve voedingsdriehoek helpt je hierbij. Hou je zoveel mogelijk aan de 
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aanbevelingen en varieer binnen de verschillende groepen. Zo krijg je alle voedingsstoffen 
binnen die je nodig hebt: eiwitten, vitaminen, mineralen... 
 
Fruit 

- 2-3 stuks  
 

De hoeveelheid wordt niet geduid in gram. 
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  2 Binnen de schijf van vijf is het extrabelangrijk dat je volop varieert met groente en fruit. Kies 

verspreid over de week voor verschillende soorten. Het is best bij elke maaltijd vitamine C-
rijke producten te eten, zoals groenten en fruit, dan neemt je lichaam gemakkelijker ijzer op.  
 

Schijf van vijf: Eet 2 stuks fruit 

Eet elke dag voldoende fruit en vervang daarbij niet meer dan de helft van de aanbevolen 

hoeveelheid fruit per dag door een glas vruchtensap. 

De aanbevolen hoeveelheid fruit wordt niet geduid in gram. 
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 1 Twee stuks fruit (200 gram).  

 
De aanbevolen hoeveelheid fruit in gram is minder dan de gouden standaard aanbeveelt.  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 2 Fruit en groenten bevatten de nodige vezels en antioxydanten, vitaminen die de cellen van 
het lichaam beschermen en dus ook onze eicellen. 
 
Het belang van eten van groenten en fruit wordt geduid. Er wordt geen aanbeveling gegeven 
en geen hoeveelheden vermeld. 

http://zwangerworden.nl/ 1 september 
2015 

Commercieel 2 Sla ook zoveel mogelijk fruit in, omdat je elke dag wel twee of drie stuks fruit kunt gebruiken. 
 
De hoeveelheid fruit wordt niet geduid in gram. 

 
 

Fruit 
Score Aantal  
0 10 
1 3 
2 20 
3 0 
Totaal  33 
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Melkproducten en calcium-verrijkte sojaproducten 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 2 Melk en melkproducten - deze bevatten veel calcium, wat belangrijk is voor de ontwikkeling 
van de botten. 
Er wordt aangegeven dat melk en melkproducten belangrijk zijn.  
 
De aanbeveling rond kaas wordt niet vermeld. Er wordt niet vermeld dat rauwe melk of 
afgeleiden niet veilig zijn.  

http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 
2015 

Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 2 Door gezond en gevarieerd te eten, krijgt uw lichaam een goed aanbod aan vitamines en 
mineralen. Niet alleen fruit en groenten zijn rijk aan vitamines en mineralen, ook volkoren 
producten en zuivel zijn er rijk aan. Zo bevat brood veel B vitamines, leveren melk en yoghurt 
calcium en bevatten halvarine en margarine de vitamines A, D, E en K. De aanstaande vader 
moet goed op zijn vitamine C en zink inname letten. Deze voedingsstoffen zorgen namelijk 
voor een goede kwaliteit van het zaad. Zinkrijke producten zijn onder andere paranoten, vis, 
zaden, granen en eieren. Vitamine C zit vooral in groenten en fruit. 
 
Zuivel wordt vermeld als bron van vitaminen en mineralen. Er wordt geen hoeveelheid 
vermeld. Er worden verder geen adviezen gegeven. 

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 2 Een evenwichtige voeding is belangrijk.  

 
De Actieve Voedingsdriehoek bestaat uit 7 groepen van voedingsmiddelen: beweging, water, 
graanproducten en aardappelen, groenten, fruit, melkproducten en calciumverrijkte 
sojaproducten, vlees, vis, eieren en vervangproducten, smeer- en bereidingsvetten, restgroep: 
deze bevat voedingsmiddelen die niet noodzakelijk zijn in een gezonde voeding als ook het 
sedentair gedrag. 
 
Deze driehoek toont duidelijk wat en hoeveel we elke dag nodig hebben. Hoe groter de groep 
is voorgesteld, hoe groter de hoeveelheid die we ervan nodig hebben. Gebruik elke dag 
voedingsmiddelen uit elke groep. Ideaal is om bij elke maaltijd iets uit elke groep te 
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gebruiken. Komt iets in een bepaalde maaltijd niet aan bod, gebruik het dan in een volgende 
maaltijd of tussenmaaltijd. Ook binnen elke groep moet men voldoende afwisselen. 
 
De Actieve voedingsdriehoek is het uitgangspunt voor gezonde voeding. Er worden geen 
concrete hoeveelheden geduid of adviezen vermeld per voedingscategorie. 

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 2 Gezond eten en voldoende lichaamsbeweging zorgen ervoor dat het lichaam in een goede 
conditie is, en dat is natuurlijk ook positief voor het geval er een zwangerschap ontstaat. 
 
Eet gezond en gevarieerd! 
 
Er wordt algemeen aanbevolen gezond en gevarieerd te eten. 

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Gezond eten is heel belangrijk als je zwanger wilt worden. Dankzij een gezonde voeding 

vergroten je kansen op een zwangerschap. En als je een gezonde voeding wilt nastreven, dan 
heb je de voedingsdriehoek die je als leidraad kan gebruiken. 
 
De Actieve voedingsdriehoek is het uitgangspunt voor gezonde voeding. Er worden geen 
concrete hoeveelheden geduid of adviezen vermeld per voedingscategorie. 

http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 0  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 2 Eet gezond. 
 
De aanbeveling is algemeen geformuleerd. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 2 Algemeen: gezond eten is goed voor de vruchtbaarheid. 
 
De aanbeveling is algemeen geformuleerd. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://www.24baby.nl/ 5 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Wanneer je besluit om te proberen zwanger te worden is het dus meteen van belang je voeding 
aan te passen. Varieer je voeding.  
 
Er wordt algemeen aanbevolen voeding te variëren en aan te passen bij een actieve 
kinderwens. 

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Denk aan genoeg  zuivel. 
 
De aanbeveling is beperkt. Er wordt geen aanbevolen hoeveelheid vermeld. Het advies over 
gepasteuriseerde en rauwe melk ontbreekt.  
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http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 1 450 ml melk en 30 gram kaas (anderhalve plak). 
 
De hoeveelheid melk is minder dan de gouden standaard aanbeveelt, de hoeveelheid kaas is 
meer dan de gouden standaard aanbeveelt (in gram). 

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Als je zwanger wilt worden, is het extra belangrijk om goed op je gezondheid te 
letten. Bewegen, gezond eten, stoppen met roken, rustig aan met alcohol. 
 
Er wordt algemeen aanbevolen gezond te eten. 

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Eet gezond. Als u zwanger wilt worden (én als u zwanger bent), is het extra belangrijk om 
gezond en gevarieerd te eten. 
 
De aanbeveling is algemeen geformuleerd. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 2 Zorg er op basis van bovenstaande voedselpiramide voor dat uw voeding grotendeels bestaat 
uit:  2 tot 3 porties vetarme zuivelproducten per dag.  
 
De hoeveelheid wordt niet helder vermeld, de vermelding van porties is relatief. De 
aanbeveling omtrent rauwe en gepasteuriseerde melk ontbreekt. 

http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 2 Gezonde voeding. Slechte voeding kan van invloed zijn op de (on)vruchtbaarheid. Een 
verscheidenheid aan voedingsmiddelen met weinig vet en een hoge voedingswaarde uit alle 
voedselgroepen zorgen ervoor dat paren de vitaminen en mineralen binnenkrijgen die 
noodzakelijk zijn voor een optimale kans om zwanger te worden en betere vruchtbaarheid. 
 
Het belang van gezonde voeding wordt geduid. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 2 Als je zwanger wilt worden is het belangrijk dat je zo gezond mogelijk leeft. Dat betekent 
voldoende bewegen en gevarieerd en gezond eten. 
 
De aanbeveling rond gezond eten is algemeen geformuleerd. 

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  2 Gezond eten is vooral een kwestie van evenwicht en variatie: van alles genoeg en van niets 
teveel. De actieve voedingsdriehoek helpt je hierbij. Hou je zoveel mogelijk aan de 
aanbevelingen en varieer binnen de verschillende groepen. Zo krijg je alle voedingsstoffen 
binnen die je nodig hebt: eiwitten, vitaminen, mineralen... 
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Melkproducten en calcium-verrijkte sojaproducten 
- 3 – 4 glazen 
- 1 – 2 sneden kaas 

 
De hoeveelheden worden niet geduid in gram. Er wordt geen advies omtrent rauwe melk 
vermeld. 

http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  2 Eet gevarieerd.  
 
Er wordt algemeen aanbevolen gevarieerd te eten. Een afzonderlijke aanbeveling omtrent 
melkproducten ontbreekt. 

http://wij.nl/ 21 augustus 
2015 

Magazine 1 450 ml melkproducten en 30 gram kaas. 
 
De aanbevolen hoeveelheid melk is minder dan de gouden standaard aanbeveelt. De 
aanbevolen hoeveelheid kaas is meer dan de gouden standaard aanbeveelt. 

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  

 
Melkproducten en calcium-verrijkte sojaproducten 

Score Aantal  
0 15 
1 2 
2 16 
3 0 
Totaal 33 

 

Vlees, vis, eieren en vervangproducten 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 2 Je kunt de benodigde proteïnen uit vlees, vis, eieren, peulvruchten en bonen halen. Probeer 
vet in te nemen van plantaardige bronnen, zoals olijfolie, vette vis zoals zalm, haring of 
makreel. 
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De aanbeveling is erg beperkt ten opzichte van de gouden standaard. Er worden geen 
hoeveelheden vermeld. Er worden geen verdere adviezen gegeven.  

http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 
2015 

Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 2 Door gezond en gevarieerd te eten, krijgt uw lichaam een goed aanbod aan vitamines en 
mineralen.  
 
Er wordt algemeen aanbevolen gezond en gevarieerd te eten. 

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 2 Een evenwichtige voeding is belangrijk.  

 
De Actieve Voedingsdriehoek bestaat uit 7 groepen van voedingsmiddelen: beweging, water, 
graanproducten en aardappelen, groenten, fruit, melkproducten en calciumverrijkte 
sojaproducten, vlees, vis, eieren en vervangproducten, smeer- en bereidingsvetten, restgroep: 
deze bevat voedingsmiddelen die niet noodzakelijk zijn in een gezonde voeding als ook het 
sedentair gedrag. 
Deze driehoek toont duidelijk wat en hoeveel we elke dag nodig hebben. Hoe groter de groep 
is voorgesteld, hoe groter de hoeveelheid die we ervan nodig hebben. Gebruik elke dag 
voedingsmiddelen uit elke groep. Ideaal is om bij elke maaltijd iets uit elke groep te 
gebruiken. Komt iets in een bepaalde maaltijd niet aan bod, gebruik het dan in een volgende 
maaltijd of tussenmaaltijd. Ook binnen elke groep moet men voldoende afwisselen. 
 
De Actieve voedingsdriehoek is het uitgangspunt voor gezonde voeding. Er worden geen 
concrete hoeveelheden geduid of adviezen vermeld per voedingscategorie. 

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 2 Gezond eten en voldoende lichaamsbeweging zorgen ervoor dat het lichaam in een goede 
conditie is, en dat is natuurlijk ook positief voor het geval er een zwangerschap ontstaat. 
 
Eet gezond en gevarieerd! 
 
Er wordt algemeen aanbevolen gezond en gevarieerd te eten. 

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Gezond eten is heel belangrijk als je zwanger wilt worden. Dankzij een gezonde voeding 

vergroten je kansen op een zwangerschap. En als je een gezonde voeding wilt nastreven, dan 
heb je de voedingsdriehoek die je als leidraad kan gebruiken. 
 
De Actieve voedingsdriehoek is het uitgangspunt voor gezonde voeding. Er worden geen 
concrete hoeveelheden geduid of adviezen vermeld per voedingscategorie. 



	 	 	

145	
	

http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 0  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 2 Eet gezond. 
 
De aanbeveling is algemeen geformuleerd. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 2 Algemeen: gezond eten is goed voor de vruchtbaarheid. 
 
De aanbeveling is algemeen geformuleerd. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://www.24baby.nl/ 5 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Wanneer je besluit om te proberen zwanger te worden is het dus meteen van belang je 
voeding aan te passen. 
 
Varieer je voeding. Wissel tussen vlees(vervangers) en vis. De vetzuren in vis zijn belangrijk 
voor de ontwikkeling van de hersenen van je kindje. Zorg ook dat je voldoende ijzer 
binnenkrijgt. IJzer zit bijvoorbeeld in volkorenbrood en vlees. 
 
De aanbeveling is beperkter dan de gouden standaard. Er worden geen hoeveelheden 
vermeld. Er worden geen verdere adviezen gegeven.  

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 1 100 -  125 gram 
 
125 gram is meer dan de gouden standaard aanbeveelt. 

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Als je zwanger wilt worden, is het extra belangrijk om goed op je gezondheid te 
letten. Bewegen, gezond eten, stoppen met roken, rustig aan met alcohol. 
 
Er wordt algemeen aanbevolen gezond te eten. 

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Eet gezond. Als u zwanger wilt worden (én als u zwanger bent), is het extra belangrijk om 
gezond en gevarieerd te eten. 
 
De aanbeveling is algemeen geformuleerd. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 2 Zorg er op basis van bovenstaande voedselpiramide voor dat uw voeding grotendeels bestaat 
uit:  1 portie vlees/gevogelte/vis/bonen/eieren als dagelijkse eiwitbron.  
 
De aanbeveling is beperkt. De hoeveelheid wordt niet helder vermeld, de vermelding van 
porties is relatief. De adviezen ontbreken. 
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http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 2 Gezonde voeding. Slechte voeding kan van invloed zijn op de (on)vruchtbaarheid. Een 
verscheidenheid aan voedingsmiddelen met weinig vet en een hoge voedingswaarde uit alle 
voedselgroepen zorgen ervoor dat paren de vitaminen en mineralen binnenkrijgen die 
noodzakelijk zijn voor een optimale kans om zwanger te worden en betere vruchtbaarheid. 
 
Het belang van gezonde voeding wordt geduid. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 2 Als je zwanger wilt worden is het belangrijk dat je zo gezond mogelijk leeft. Dat betekent 
voldoende bewegen en gevarieerd en gezond eten. 
 
De aanbeveling rond gezond eten is algemeen geformuleerd. 

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  2 Gezond eten is vooral een kwestie van evenwicht en variatie: van alles genoeg en van niets 
teveel. De actieve voedingsdriehoek helpt je hierbij. Hou je zoveel mogelijk aan de 
aanbevelingen en varieer binnen de verschillende groepen. Zo krijg je alle voedingsstoffen 
binnen die je nodig hebt: eiwitten, vitaminen, mineralen... 
 
Vlees, vis, eieren en vervangproducten  

- 75 -100 gram  
 
De aanbeveling is beperkt ten opzichte van de gouden standaard. Er worden geen adviezen 
gegeven.  

http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  2 Eet gevarieerd. Het is ook goed om af te wisselen tussen vlees, vis en vleesvervangers (binnen 
de schijf van vijf). Binnen de schijf van vijf is het extra belangrijk dat je 2 keer per week vis 
eet, waarvan minimaal 1 keer vette vis. De vetzuren in vis zijn belangrijk voor de 
ontwikkeling van de hersenen en het zicht bij ongeboren baby's. Bepaalde vis kun je beter 
vermijden. 
 
De aanbevolen hoeveelheid vlees wordt niet vermeld. 
 
Verdere adviezen ontbreken. 

http://wij.nl/ 21 augustus 
2015 

Magazine 1 Vlees(waren), vis, ei en vleesvervangers: 125 -  150 gram (gaar gewicht) 
 
De aanbevolen hoeveelheid is meer dan de gouden standaard aanbeveelt. 

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  
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Vlees, vis, eieren en vervangproducten 

Score Aantal  
0 16 
1 2 
2 15 
3 0 
Totaal 33 

 

Noten en zaden 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 

2015 
Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 2 Door gezond en gevarieerd te eten, krijgt uw lichaam een goed aanbod aan vitamines en 
mineralen.  
 
Er wordt algemeen aanbevolen gezond en gevarieerd te eten. 

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 2 Een evenwichtige voeding is belangrijk.  

 
De Actieve Voedingsdriehoek bestaat uit 7 groepen van voedingsmiddelen: beweging, water, 
graanproducten en aardappelen, groenten, fruit, melkproducten en calciumverrijkte 
sojaproducten, vlees, vis, eieren en vervangproducten, smeer- en bereidingsvetten, restgroep: 
deze bevat voedingsmiddelen die niet noodzakelijk zijn in een gezonde voeding als ook het 
sedentair gedrag. 
 
Deze driehoek toont duidelijk wat en hoeveel we elke dag nodig hebben. Hoe groter de groep 
is voorgesteld, hoe groter de hoeveelheid die we ervan nodig hebben. Gebruik elke dag 
voedingsmiddelen uit elke groep. Ideaal is om bij elke maaltijd iets uit elke groep te 
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gebruiken. Komt iets in een bepaalde maaltijd niet aan bod, gebruik het dan in een volgende 
maaltijd of tussenmaaltijd. Ook binnen elke groep moet men voldoende afwisselen. 
 
Noten en zaden worden in de figuur afgebeeld bij ‘vlees, vis, eieren en vervangproducten’. 

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 2 Gezond eten en voldoende lichaamsbeweging zorgen ervoor dat het lichaam in een goede 
conditie is, en dat is natuurlijk ook positief voor het geval er een zwangerschap ontstaat. 
 
Eet gezond en gevarieerd! 
 
Er wordt algemeen aanbevolen gezond en gevarieerd te eten. 

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Noten en zaden worden in de figuur afgebeeld bij ‘vlees, vis, eieren en vervangproducten’. 
http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 0  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 2 Eet gezond. 
 
De aanbeveling is algemeen geformuleerd. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 2 Algemeen: gezond eten is goed voor de vruchtbaarheid. 
 
De aanbeveling is algemeen geformuleerd. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://www.24baby.nl/ 5 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Wanneer je besluit om te proberen zwanger te worden is het dus meteen van belang je 
voeding aan te passen. Varieer je voeding.  
 
Er wordt algemeen aanbevolen voeding te variëren en aan te passen bij een actieve 
kinderwens. 

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Als je zwanger wilt worden, is het extra belangrijk om goed op je gezondheid te 
letten. Bewegen, gezond eten, stoppen met roken, rustig aan met alcohol. 
 
Er wordt algemeen aanbevolen gezond te eten. 

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Eet gezond. Als u zwanger wilt worden (én als u zwanger bent), is het extra belangrijk om 
gezond en gevarieerd te eten. 
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De aanbeveling is algemeen geformuleerd. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 2 Gezonde voeding. Slechte voeding kan van invloed zijn op de (on)vruchtbaarheid. Een 

verscheidenheid aan voedingsmiddelen met weinig vet en een hoge voedingswaarde uit alle 
voedselgroepen zorgen ervoor dat paren de vitaminen en mineralen binnenkrijgen die 
noodzakelijk zijn voor een optimale kans om zwanger te worden en betere vruchtbaarheid. 
 
Het belang van gezonde voeding wordt geduid. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 2 Als je zwanger wilt worden is het belangrijk dat je zo gezond mogelijk leeft. Dat betekent 
voldoende bewegen en gevarieerd en gezond eten. 
 
De aanbeveling rond gezond eten is algemeen geformuleerd. 

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  1 Gezond eten is vooral een kwestie van evenwicht en variatie: van alles genoeg en van niets 
teveel. De actieve voedingsdriehoek helpt je hierbij. Hou je zoveel mogelijk aan de 
aanbevelingen en varieer binnen de verschillende groepen. Zo krijg je alle voedingsstoffen 
binnen die je nodig hebt: eiwitten, vitaminen, mineralen... 
 
Wordt bij de vervangproducten geplaatst, niet als aanvullend.  
 
Noten en zaden worden in de figuur afgebeeld bij ‘vlees, vis, eieren en vervangproducten’. 
Indien dezelfde hoeveelheid als in de gouden standaard zou worden gehanteerd, komt de 
aanbevolen hoeveelheid van vlees, vis, eieren en vervangproducten in het gedrang. Daarom 
werd score 1 toegekend. 

http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  2 Eet gevarieerd.  
 
Er wordt algemeen aanbevolen gevarieerd te eten. Een afzonderlijke aanbeveling omtrent 
noten en zaden ontbreekt. 

http://wij.nl/ 21 augustus 
2015 

Magazine 0  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 2 Laat ook de noten en peulvruchten niet liggen. 
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De aanbevolen hoeveelheid wordt niet geduid. 
 

Noten en zaden 
Score Aantal  
0 19 
1 1 
2 13 
3 0 
Totaal 33 

 

Smeer- en bereidingsvet 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 

2015 
Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 2 Door gezond en gevarieerd te eten, krijgt uw lichaam een goed aanbod aan vitamines en 
mineralen.  
 
Er wordt algemeen aanbevolen gezond en gevarieerd te eten. 

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 2 Een evenwichtige voeding is belangrijk.  

 
De Actieve Voedingsdriehoek bestaat uit 7 groepen van voedingsmiddelen: beweging, water, 
graanproducten en aardappelen, groenten, fruit, melkproducten en calciumverrijkte 
sojaproducten, vlees, vis, eieren en vervangproducten, smeer- en bereidingsvetten, restgroep: 
deze bevat voedingsmiddelen die niet noodzakelijk zijn in een gezonde voeding als ook het 
sedentair gedrag. 
 
Deze driehoek toont duidelijk wat en hoeveel we elke dag nodig hebben. Hoe groter de groep 
is voorgesteld, hoe groter de hoeveelheid die we ervan nodig hebben. Gebruik elke dag 
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voedingsmiddelen uit elke groep. Ideaal is om bij elke maaltijd iets uit elke groep te 
gebruiken. Komt iets in een bepaalde maaltijd niet aan bod, gebruik het dan in een volgende 
maaltijd of tussenmaaltijd. Ook binnen elke groep moet men voldoende afwisselen. 
 
De Actieve voedingsdriehoek is het uitgangspunt voor gezonde voeding. Er worden geen 
concrete hoeveelheden geduid of adviezen vermeld per voedingscategorie. 

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 2 Gezond eten en voldoende lichaamsbeweging zorgen ervoor dat het lichaam in een goede 
conditie is, en dat is natuurlijk ook positief voor het geval er een zwangerschap ontstaat. 
 
Eet gezond en gevarieerd! 
 
Er wordt algemeen aanbevolen gezond en gevarieerd te eten. 

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Vermijd zo veel mogelijk slechte vetten.  
 
De aanbeveling is negatief geformuleerd. Er wordt geen advies gegeven omtrent gezonde(re) 
alternatieven.  

http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Gezond eten is heel belangrijk als je zwanger wilt worden. Dankzij een gezonde voeding 
vergroten je kansen op een zwangerschap. En als je een gezonde voeding wilt nastreven, dan 
heb je de voedingsdriehoek die je als leidraad kan gebruiken. 
 
De Actieve voedingsdriehoek is het uitgangspunt voor gezonde voeding. Er worden geen 
concrete hoeveelheden geduid of adviezen vermeld per voedingscategorie. 

http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 0  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 2 Eet gezond. 
 
De aanbeveling is algemeen geformuleerd. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 2 Algemeen: gezond eten is goed voor de vruchtbaarheid. 
 
De aanbeveling is algemeen geformuleerd. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://www.24baby.nl/ 5 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Wanneer je besluit om te proberen zwanger te worden is het dus meteen van belang je 
voeding aan te passen. Varieer je voeding.  
 
Er wordt algemeen aanbevolen voeding te variëren en aan te passen bij een actieve 
kinderwens. 
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http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Zorg ervoor dat je niet te veel vet, zout en suiker binnen krijgt. 
 
De aanbeveling is beperkt. Er worden geen hoeveelheden of adviezen vermeld. 

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 2 5 gram halvarine per snee en 1 eetlepel bereidingsvet. 
 
Het advies omtrent onverzadigde vetzuren wordt niet geduid. 

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Als je zwanger wilt worden, is het extra belangrijk om goed op je gezondheid te 
letten. Bewegen, gezond eten, stoppen met roken, rustig aan met alcohol. 
 
Er wordt algemeen aanbevolen gezond te eten. 

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Eet gezond. Als u zwanger wilt worden (én als u zwanger bent), is het extra belangrijk om 
gezond en gevarieerd te eten. 
De aanbeveling is algemeen geformuleerd. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 2 Gezonde voeding. Slechte voeding kan van invloed zijn op de (on)vruchtbaarheid. Een 

verscheidenheid aan voedingsmiddelen met weinig vet en een hoge voedingswaarde uit alle 
voedselgroepen zorgen ervoor dat paren de vitaminen en mineralen binnenkrijgen die 
noodzakelijk zijn voor een optimale kans om zwanger te worden en betere vruchtbaarheid. 
 
Het belang van gezonde voeding wordt geduid. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 2 Als je zwanger wilt worden is het belangrijk dat je zo gezond mogelijk leeft. Dat betekent 
voldoende bewegen en gevarieerd en gezond eten. 
 
De aanbeveling rond gezond eten is algemeen geformuleerd. 

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  2 Gezond eten is vooral een kwestie van evenwicht en variatie: van alles genoeg en van niets 
teveel. De actieve voedingsdriehoek helpt je hierbij. Hou je zoveel mogelijk aan de 
aanbevelingen en varieer binnen de verschillende groepen. Zo krijg je alle voedingsstoffen 
binnen die je nodig hebt: eiwitten, vitaminen, mineralen... 
 
Smeer- en bereidingsvet 

- Matigen 
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De hoeveelheid wordt niet geduid. Er wordt geen advies over onverzadigde vetzuren vermeld. 
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  2 Eet gevarieerd. Schijf van vijf: Kies producten met zo min mogelijk verzadigd vet. Dat zijn 

de zachte soorten vet, zoals halvarine voor op brood, vloeibaar bak- en braadvet uit een 
knijpfles en alle soorten olie. 
 
De aanbevolen hoeveelheid wordt niet geduid. 

http://wij.nl/ 21 augustus 
2015 

Magazine 2 Halvarine, margarine, bak- en braadproducten: 30 gram halvarine (5 gram per sneetje brood), 
15 gram bak-, braad- en frituurproducten of olie (1 eetlepel). 
 
Het advies omtrent onverzadigde vetzuren ontbreekt. 

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  

 
Smeer- en bereidingsvet 

Score Aantal  
0 16 
1 0 
2 17 
3 0 
Totaal 33 

 

Restgroep 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 

2015 
Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 2 Door gezond en gevarieerd te eten, krijgt uw lichaam een goed aanbod aan vitamines en 
mineralen.  
 
Er wordt algemeen aanbevolen gezond en gevarieerd te eten. 
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http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  

 
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 2 Een evenwichtige voeding is belangrijk.  

 
De Actieve Voedingsdriehoek bestaat uit 7 groepen van voedingsmiddelen: beweging, water, 
graanproducten en aardappelen, groenten, fruit, melkproducten en calciumverrijkte 
sojaproducten, vlees, vis, eieren en vervangproducten, smeer- en bereidingsvetten, restgroep: 
deze bevat voedingsmiddelen die niet noodzakelijk zijn in een gezonde voeding als ook het 
sedentair gedrag. 
 
Deze driehoek toont duidelijk wat en hoeveel we elke dag nodig hebben. Hoe groter de groep 
is voorgesteld, hoe groter de hoeveelheid die we ervan nodig hebben. Gebruik elke dag 
voedingsmiddelen uit elke groep. Ideaal is om bij elke maaltijd iets uit elke groep te 
gebruiken. Komt iets in een bepaalde maaltijd niet aan bod, gebruik het dan in een volgende 
maaltijd of tussenmaaltijd. Ook binnen elke groep moet men voldoende afwisselen. 
 
De Actieve voedingsdriehoek is het uitgangspunt voor gezonde voeding. Er worden geen 
concrete hoeveelheden geduid of adviezen vermeld per voedingscategorie. 

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 2 Gezond eten en voldoende lichaamsbeweging zorgen ervoor dat het lichaam in een goede 
conditie is, en dat is natuurlijk ook positief voor het geval er een zwangerschap ontstaat. 
 
Eet gezond en gevarieerd! 
 
Er wordt algemeen aanbevolen gezond en gevarieerd te eten. 

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Vermijd zo veel mogelijk suikers. 
 
De maximale hoeveelheid wordt niet vermeld. De aanbeveling lijkt strikter dan de gouden 
standaard, waarin aangegeven wordt dat af en toe iets uit de restgroep gegeten mag worden. 

http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Gezond eten is heel belangrijk als je zwanger wilt worden. Dankzij een gezonde voeding 
vergroten je kansen op een zwangerschap. En als je een gezonde voeding wilt nastreven, dan 
heb je de voedingsdriehoek die je als leidraad kan gebruiken. 
 
De Actieve voedingsdriehoek is het uitgangspunt voor gezonde voeding. Er worden geen 
concrete hoeveelheden geduid of adviezen vermeld per voedingscategorie. 

http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 0  
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www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 2 Eet gezond. 
 
De aanbeveling is algemeen geformuleerd. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 2 Algemeen: gezond eten is goed voor de vruchtbaarheid. 
 
De aanbeveling is algemeen geformuleerd. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://www.24baby.nl/ 5 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Wanneer je besluit om te proberen zwanger te worden is het dus meteen van belang je 
voeding aan te passen. Varieer je voeding.  
 
Er wordt algemeen aanbevolen voeding te variëren en aan te passen bij een actieve 
kinderwens. 

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Zorg ervoor dat je niet te veel vet, zout en suiker binnen krijgt. 
 
De aanbeveling is beperkt. Er wordt geen aanbevolen maximum gebruik vermeld. 

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Als je zwanger wilt worden, is het extra belangrijk om goed op je gezondheid te 
letten. Bewegen, gezond eten, stoppen met roken, rustig aan met alcohol. 
 
Er wordt algemeen aanbevolen gezond te eten. 

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Eet gezond. Als u zwanger wilt worden (én als u zwanger bent), is het extra belangrijk om 
gezond en gevarieerd te eten. 
 
De aanbeveling is algemeen geformuleerd. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 2 Gezonde voeding. Slechte voeding kan van invloed zijn op de (on)vruchtbaarheid. Een 

verscheidenheid aan voedingsmiddelen met weinig vet en een hoge voedingswaarde uit alle 
voedselgroepen zorgen ervoor dat paren de vitaminen en mineralen binnenkrijgen die 
noodzakelijk zijn voor een optimale kans om zwanger te worden en betere vruchtbaarheid. 
 
Het belang van gezonde voeding wordt geduid. Er worden per voedingscategorie geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven. 

http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
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www.nutriciababy.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 2 Als je zwanger wilt worden is het belangrijk dat je zo gezond mogelijk leeft. Dat betekent 
voldoende bewegen en gevarieerd en gezond eten. 
 
De aanbeveling rond gezond eten is algemeen geformuleerd. 

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  2 Gezond eten is vooral een kwestie van evenwicht en variatie: van alles genoeg en van niets 
teveel. De actieve voedingsdriehoek helpt je hierbij. Hou je zoveel mogelijk aan de 
aanbevelingen en varieer binnen de verschillende groepen. Zo krijg je alle voedingsstoffen 
binnen die je nodig hebt: eiwitten, vitaminen, mineralen... 
 
 
Smeer- en bereidingsvet 

- Matigen 
 
De hoeveelheid wordt niet geduid. Er wordt geen advies over onverzadigde vetzuren vermeld. 

http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  2 Eet gevarieerd.  Beperk het aantal extra’s. Voedingsmiddelen zoals sauzen, snacks, frisdrank, 
koek, snoep en gebak staan niet in de Schijf van Vijf. Dit soort producten leveren in het 
Nederlandse voedingspatroon vaak weinig voedingsstoffen en relatief veel calorieën. 
Daarom noemen we ze extra’s. 
 
De maximale aanbevolen hoeveelheid wordt niet geduid.  

http://wij.nl/ 21 augustus 
2015 

Magazine 0  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 2 Houd suikerhoudende snacks als: taart, chocolade en ijs zoveel mogelijk buiten de deur. 

 
De maximale hoeveelheid per dag wordt niet geduid. 

 
Restgroep 

Score Aantal  
0 17 
1 0 
2 16 
3 0 
Totaal 33 
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Zittende bezigheid (sedentair gedrag) 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 

2015 
Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 2 Beperk het sedentair gedrag (zittende bezigheid). 

 
Er wordt niet vermeld bij computergebruik het zitten best om de 20-30 minuten te 
onderbreken.  

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 0   
http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 1 Ga niet stil zitten rusten als je zwanger bent of het wilt worden. 

 
De aanbeveling op de website is strikter dan de gouden standaard. Er wordt namelijk 
aanbevolen niet stil te zitten.  

http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 0  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 

2015 
Forum en blog 0   

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 0  
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http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 0  

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 2 Beweeg regelmatig. 

 
De aanbeveling is erg beperkt. Er wordt niet vermeld bij computergebruik het zitten best om 
de 20-30 minuten te onderbreken. 

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0   

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  2 Beweeg regelmatig. 
 
De aanbeveling is erg beperkt. Er wordt niet vermeld bij computergebruik het zitten best om 
de 20-30 minuten te onderbreken. 

http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 2 Vrouwen én mannen die zo goed als geen beweging krijgen, lopen het risico verminderd 

vruchtbaar te zijn. Zittend werk, met de auto in plaats van fietsen, tv-kijken, computeren ... 
allemaal 'activiteiten' waarbij het lichaam niet in beweging komt. Regelmatig de fiets pakken, 
een flinke wandeling of wat baantjes zwemmen zorgt ervoor dat je in een betere conditie 
komt om zwanger te worden. 
 
Sedentair gedrag wordt als negatief voor de vruchtbaarheid aangegeven. De aanbeveling 
focust vooral op sport en vermeldt niet om ook bij computergebruik het zitten om de 20-30 
minuten te onderbreken.  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  
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Zittende bezigheid (sedentair gedrag) 
Score Aantal  
0 28 
1 1 
2 4 
3 0 
Totaal 33 

 

Rubella 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 2 Rubella, of Duitse mazelen, kan ernstige gevolgen hebben voor ongeboren kinderen. Als je 
nog niet bent ingeënt, moet je je arts raadplegen voordat je zwanger probeert te worden, en 
vermijden dat je zwanger wordt tot een maand na de inenting. 
 
Er wordt niet vermeld ‘als je niet immuun bent’.  

http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 
2015 

Medisch 2 Bij voorkeur worden dus alle vaccinaties gegeven vóór de zwangerschap. 
 
Eenmaal toegediend wordt geadviseerd 28 dagen na vaccinatie bevruchting te vermijden. 
 
Er wordt niet vermeld dat inenting aanbevolen wordt bij niet-immuniteit/wanneer nog niet 
gevaccineerd.  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 2 Bij voorkeur worden alle inentingen toegediend vóór de zwangerschap. 
 
De aanbeveling is zeer algemeen geformuleerd. Er worden geen specifieke aanbevelingen 
gegeven per  

http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 3 Tijdens het ‘preconceptioneel consult’ brengt een arts of vroedvrouw het volgende aan bod: 
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Een bloedafname (eventueel) om antistoffen voor toxoplasmose en rubella te bepalen. Als 
de vrouw niet beschermd is tegen rubella, wordt er gevaccineerd.  
 
Na vaccinatie moet een vrouw 1 maand wachten om zwanger te worden. 

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 0   
http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 0   

 
http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 2 Ga naar de dokter en vraag of je zelf vroeger een prik hebt gehad tegen rodehond. 

 
Er wordt niet vermeld dat het niet aangeraden is zwanger te worden tot een maand na 
vaccinatie.  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 

2015 
Forum en blog 0   

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 2 De volgende omstandigheden kunnen je zwangerschap negatief beïnvloeden: bepaalde 
virussen (toxoplasma en rodehond). 
 
Er wordt informatie, geen aanbeveling gegeven.  

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Ga na of u ingeënt bent tegen (kinder)ziekten, zoals rodehond. Is dat niet zo? Regel dan dat 
u ingeënt wordt. 
 
Er wordt niet vermeld dat het niet aangeraden is zwanger te worden tot een maand na 
vaccinatie. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  
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http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0   

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 0  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  

 

Rubella 
Score Aantal  
0 26 
1 0 
2 6 
3 1 
Totaal 33 

 

Varicella 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0

  
 

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 

2015 
Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 2 Bij voorkeur worden alle inentingen toegediend vóór de zwangerschap. 
 
De aanbeveling is zeer algemeen geformuleerd. Er worden geen specifieke 
aanbevelingen gegeven per 

http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
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http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 
2015 

Overheid 0   

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 0   
http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 0  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 2015 Forum en blog 0   
http://www.anababa.nl/	 28 augustus 

2015 
Forum en blog 0   

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 2015 Commercieel 0  
http://www.dokter.nl/	 5 augustus 2015 Forum en blog 0  
http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 0  

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0   

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 0  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  
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Varicella 
Score Aantal  
0 32 
1 0 
2 1 
3 0 
Totaal 33 

 

Kinkhoest 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 2015 Forum en blog 0  
http://babytijd.com/ 1 september 2015 Forum en blog 0  
http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 2015 Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 2015 Medisch 0  
www.fitforme.be 20 augustus 2015 Commercieel 0  
http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 2015 Overheid 0   
http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 2015 Forum en blog 0  
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 0   
http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips. 
be/ 

6 juli 2015 Commercieel 0   

http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 2015 Overheid 0  
www.urbanlotus.nl 1 september 2015 Forum en blog 0   
http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 2015 Forum en blog 0   
http://www.anababa.nl/	 28 augustus 2015 Forum en blog 0   
http://www.davitamon.be/	 5 augustus 2015 Commercieel 0  
http://www.dokter.nl/	 5 augustus 2015 Forum en blog 0  
http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 2015 Overheid 0  
http://infotalia.com/	 24 augustus 2015 Commercieel 0  
http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
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http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 2015 Commercieel 0  
http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 2015 Magazine 0   
http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
http://wij.nl/ 21 augustus 2015 Magazine 0  
www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 2015 Commercieel 0  

 

Kinkhoest 
Score Aantal  
0 33 
1 0 
2 0 
3 0 

Totaal 33 

 

CMV 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 2015 Forum en blog 0  
http://babytijd.com/ 1 september 2015 Forum en blog 0  
http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 2015 Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 2015 Medisch 0  
www.fitforme.be 20 augustus 2015 Commercieel 0  
http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 2015 Overheid 0   
http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 2015 Forum en blog 0  
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 0   
http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 2015 Overheid 0  
www.urbanlotus.nl 1 september 2015 Forum en blog 0   
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http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 2015 Forum en blog 0   
http://www.anababa.nl/	 28 augustus 2015 Forum en blog 0   
http://www.davitamon.be/	 5 augustus 2015 Commercieel 0  
http://www.dokter.nl/	 5 augustus 2015 Forum en blog 0  
http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 2015 Overheid 0  
http://infotalia.com/	 24 augustus 2015 Commercieel 0  
http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 2015 Commercieel 0  
http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 2015 Magazine 0   
http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
http://wij.nl/ 21 augustus 2015 Magazine 0  
www.zappybaby.be 25 juni  2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 2015 Commercieel 0  
     

 
CMV 

Score Aantal  
0 33 
1 0 
2 0 
3 0 
Totaal 33 

 

SOA (HIV en aids – hepatitis B – syfillis – chlamydia – gonorroe) 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
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http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 
2015 

Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 2 Bij een kinderwens wordt best gecontroleerd of de aanstaande moeder besmet is met hepatitis 

B. Het is aangewezen om zich voor de zwangerschap te laten onderzoeken op diabetes, 
epilepsie, aids, gonorroe, hepatitis B, herpes vaginalis, syfilis, cytomegalovirus, 
toxoplasmose, ... 
 
Er wordt niet aanbevolen om het te bespreken met de partner.  

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 0   
http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 0  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 

2015 
Forum en blog 0   

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Daarom is het verstandig om te laten testen als je denkt dat je een soa hebt. 
 
Er wordt niet aanbevolen om het te bespreken met de partner. 

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 0  

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 2 Je kan je in de periode vanaf het stoppen met het voorbehoedsmiddel tot de eerste menstruatie 

laten testen op een aantal ziektes, zoals SOA’s. 
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Er wordt niet aanbevolen om het te bespreken met de partner. 
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0   

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  2 Veilig vrijen is de boodschap, zeker als je later nog kinderen wenst. Als je wisselende 
onbeschermde seksuele contacten hebt, doe dan om de zes maanden een soa-check. Hierbij 
wordt niet alleen op hiv maar ook naar andere besmettingen gecontroleerd. Consulteer je arts 
als je een risicovol seksueel contact hebt gehad. 
 
Er wordt niet aanbevolen om het te bespreken met de partner. 

http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 0  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  

 
SOA 

Score Aantal  
0 29 
1 0 
2 4 
3 0 
Totaal 33 

 

Hepatitis C 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
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http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 
2015 

Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 0   

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 0   
http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 0  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 2015 Forum en blog 0   
http://www.anababa.nl/	 28 augustus 

2015 
Forum en blog 0   

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 2015 Commercieel 0  
http://www.dokter.nl/	 5 augustus 2015 Forum en blog 0  
http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 0  

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0   

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 0  
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www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  

 
Hepatitis C 

Score Aantal  
0 33 
1 0 
2 0 
3 0 
Totaal  33 

 

Tuberculose 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 

2015 
Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 0   

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 0   
http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 0  
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www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 

2015 
Forum en blog 0   

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 0  

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0   

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 0  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  

 
Tuberculose 

Score Aantal  
0 33 
1 0 
2 0 
3 0 
Totaal 33 
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Röntgenstraling 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 

2015 
Medisch 0  

 
 

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 1 Indien u zwanger bent of mogelijk zwanger bent moet u dit altijd melden als u een onderzoek 
met X-stralen moet ondergaan. In ieder geval moet u een zwangerschap of mogelijke 
zwangerschap steeds vermelden aan de arts die het onderzoek voorschrijft of uitvoert. Bij 
patiënten die hierover in onzekerheid verkeren, moet het onderzoek binnen 10 dagen na de 
menstruatie plaatsvinden. 
 
Volgens de gouden standaard wordt straling best zoveel mogelijk vermeden na de 14de dag 
van de cyclus. Verder kan de formulering van de aanbeveling voor vrouwen onduidelijk zijn 
daar niet wordt meegedeeld of de 10 dagen gelden vanaf de eerste dag van de menstruatie 
of na de laatste dag van de menstruatie. 

http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 0   

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 0   
http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Bepaalde werksituaties dient men ook onmiddellijk te stoppen als men zwanger is of het wilt 

worden. Kom je bijvoorbeeld vaak in contact met röntgenstralen, dan verwittig je de 
werkgever best. 
 
De aanbeveling op de website focust op röntgenstraling bij werksituaties. 

http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 0  



	 	 	

172	
	

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 

2015 
Forum en blog 0   

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 2 De volgende omstandigheden kunnen je zwangerschap negatief beïnvloeden: straling (zoals 
röntgenstraling). 
 
Het negatief effect van röntgenstraling wordt geduid, maar er wordt geen aanbeveling 
geformuleerd.  

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Uw werk kan invloed hebben op uw vruchtbaarheid en de gezondheid van uw toekomstige 
kind. Bijvoorbeeld: Als u blootgesteld wordt aan straling. 
 
De aanbeveling op de website focust op röntgenstraling bij werksituaties. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0   

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 0  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  
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Röntgenstraling 
Score Aantal  
0 29 
1 1 
2 3 
3 0 
Totaal 33 

 

Medicatie 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 2 Vraag bij het nemen van supplementen steeds raad aan arts of apotheker. Wanneer je 

medicatie voorgeschreven krijgt, ga dan steeds na bij arts of apotheker dat deze niet 
schadelijk zijn voor het ongeboren kind, ook al ben je op dat moment nog niet zwanger. 
Wanneer je moeilijk zwanger raakt, check dan ook eens of medicatie die je zelf of die je 
partner recent genomen heeft eventueel invloed kan hebben. Indien je omwille van een 
chronische aandoening langdurig medicatie neemt, dan is het belangrijk reeds voor de 
zwangerschap je huisarts hierover aan te spreken. Dan kan naar een alternatief 
overgeschakeld worden indien de huidige behandeling schadelijk is voor het ongeboren kind 
of indien deze de vruchtbaarheid vermindert. 
 
Er wordt geen vermelding gemaakt van vitaminen en kruiden. De uitzondering van 
foliumzuur wordt niet geduid. 

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 2 Wel is het belangrijk dat je tijdens je zwangerschap, of iets eerder, je medicijngebruik met je 
arts bespreekt en nooit op eigen initiatief je medicijngebruik verandert. 
 
De aanbeveling is minder uitgebreid dan de gouden standaard. Er wordt geen vermelding 
gemaakt van vitaminen, voedingssupplementen en kruiden. Er wordt niet vermeld dat 
idealiter geen medicatie wordt genomen voor en tijdens de zwangerschap en dat met de 
zorgverlener een afweging dient gemaakt te worden van het effect van het geneesmiddel op 
de zwangerschap tegenover het effect van de ziekte. Daarnaast is ‘iets eerder’ voor 
interpretatie vatbaar.  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 2 Bepaalde medicijnen kunnen invloed hebben op de gezondheid van je baby. Overleg altijd 
met je arts wanneer je zwanger wilt worden en medicijnen moet nemen. 
 
De aanbeveling is minder uitgebreid dan de gouden standaard. Er wordt geen vermelding 
gemaakt van vitaminen, voedingssupplementen en kruiden. Er wordt niet vermeld dat 
idealiter geen medicatie wordt genomen voor en tijdens de zwangerschap. 
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http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 2 Bespreek eventuele medicatie die je neemt met je arts. Laat de apotheek weten dat je zwanger 
bent als je vrij verkrijgbare geneesmiddelen nodig hebt. Zelfs eenvoudige middelen zoals een 
neusspray kunnen ingrediënten bevatten die niet mogen worden gebruikt wanneer je zwanger 
bent. 
 
Er wordt geen vermelding gemaakt van vitaminen, voedingssupplementen en kruiden. De 
uitzondering van foliumzuur wordt niet geduid. Er wordt niet vermeld dat idealiter geen 
medicatie wordt genomen voor en tijdens de zwangerschap. Verder is de aanbeveling minder 
uitgebreid in informatie over de afweging van geneesmiddelen met de arts, dan de gouden 
standaard. 

http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 
2015 

Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 1 Vitamines en mineralen zijn onmisbaar voor een gezonde zwangerschap. Vooral foliumzuur 
is erg belangrijk als u zwanger wilt worden. Echter is het niet altijd makkelijk om voldoende 
vitamines en mineralen via de dagelijkse voeding binnen te krijgen. Mama Totaal van 
FitForMe is een goede aanvulling wanneer u zwanger wilt worden. Deze 
zwangerschapsmultivitamine levert essentiële vitamines en mineralen, zoals foliumzuur 
(vitamine B11) en ijzer, zodat u zeker weet dat uw lichaam er voldoende van binnenkrijgt. 
 
Het belang van overleg met de zorgverlener voor inname van onder andere vitaminen wordt 
niet geduid. De informatie op de website kan het idee wekken dat alle vitaminen en mineralen 
zonder meer kunnen ingenomen worden wanneer een vrouw zwanger wil worden.  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 2 Neem nooit vitaminen op eigen initiatief, maar vraag steeds raad aan een arts of vroedvrouw. 

Een teveel aan vitaminen is immers schadelijk (vooral vitamine A). 
 
Gebruik geen geneesmiddelen, vitaminen of homeopathische middelen zonder advies van 
een arts of vroedvrouw. Dit geldt ook als je wegens gezondheidsproblemen geneesmiddelen 
moet innemen. 
 
Het gebruik van kruiden en voedingssupplementen wordt niet vermeld. De uitzondering 
foliumzuur wordt niet geduid. Er wordt niet vermeld dat idealiter geen medicatie wordt 
ingenomen, tenzij noodzakelijk. 

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 1 De volgende producten zijn goed en gezond voor je als je probeert om zwanger te worden: 
vitaminen. 
Alle voedingsstoffen die je nodig hebt uit voedsel halen is best lastig. Verstandig is daarom 
om prenatale vitamine te gebruiken. Hierin zit natuurlijk ook de benodigde foliumzuur 
verwerkt, welke een goede ontwikkeling van de foetus stimuleert. 
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De informatie op de website kan het idee wekken dat alle vitaminen zonder meer kunnen 
ingenomen worden wanneer een vrouw zwanger wil worden. 

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 2 De behoefte aan supplementen kan van persoon tot persoon verschillen, dus het is verstandig 
om met je arts te bespreken of de keuzes die je maakt geschikt zijn in jouw situatie. 
 
De aanbeveling is louter gericht op supplementen. 

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Slik desnoods een multivitamine die speciaal aangepast is [f] de behoeften van vrouwen die 
zwanger willen worden. Zo weet je zeker dat je de juiste vitaminen en mineralen binnenkrijgt 
voor een optimale vruchtbaarheid.  

 
Het gebruik van medicijnen wordt afgeraden omdat ze op verschillende manieren een 
kinderwens in de weg kunnen staan. Bespreek medicijngebruik met je arts. 
 
Er wordt niet aanbevolen dat inname van medicatie, vitaminen, voedingssupplementen en 
kruiden best wordt overlegd met de zorgverlener.  
 
Er wordt niets vermeld over de mogelijke noodzaak/afweging effect van geneesmiddel op 
zwangerschap tegenover effect van ziekte.  

http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 2 Wil je zwanger worden, maar gebruik je medicijnen? Praat erover met je (huis)arts of 

apotheker. 
 
Kijk ook uit met medicijnen die je zonder recept kunt kopen. Bijvoorbeeld Ibuprofen en 
alternatieve middelen. Gebruik ze liever niet. Kijk in de bijsluiter en vraag advies aan de 
apotheker of de huisarts. 
 
Over vitaminen, voedingssupplementen en kruiden wordt geen vermelding gemaakt. Er wordt 
niet vermeld dat idealiter geen medicijnen worden gebruikt, tenzij noodzakelijk en dat dan 
een afweging moet worden gemaakt met de arts.  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 2 Sommige pijnstillers, zoals ontstekingsremmers zonder steroïden, hebben een invloed op de 
prostaglandine hormonen die een rol spelen in de samentrekking van de baarmoeder. Vraag 
raad aan je arts om te weten of je sommige medicijnen beter vermijdt tijdens de 
ovulatieperiode. 
 
De aanbeveling focust louter op de invloed van medicijnen op prostaglandine. 

http://www.24baby.nl/ 5 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Overleg met je arts indien je medicijnen gebruikt en zwanger wilt worden. Ook medicijnen 
zonder recept, zoals hoestdranken, pijnstillers etc. die je bij de supermarkt of drogist kunt 
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kopen, kunnen schadelijk zijn voor je kind. Ook homeopathische middelen vallen hieronder. 
Wees tot slot ook voorzichtig met het gebruik van multivitaminen. 
 
Het gebruik van kruiden wordt niet geduid. De uitzondering van foliumzuur wordt niet 
vermeld. Er wordt niet vermeld dat idealiter geen medicatie wordt ingenomen, tenzij 
noodzakelijk en dat dan een afweging met de arts wordt gemaakt. 

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 2 Zorg voor voldoende vitamines en mineralen als je zwanger wilt worden. Niet iedereen krijgt 
dagelijks van alle vitamines en mineralen de aanbevolen hoeveelheden binnen. Daarom is 
Davitamon Compleet Mama een goede aanvulling als je zwanger wilt worden. Zo weet je 
dat je voldoende vitamines en mineralen binnenkrijgt, in de dosering die je lichaam in deze 
periode nodig heeft. 
 
Zwanger worden tip 5: Let op medicijngebruik 
Houd je wat betreft medicijnen aan de richtlijnen voor een zwangerschap als je zwanger wilt 
worden. Je zou immers zwanger kunnen zijn zonder dat je het zelf weet. Dat betekent: 
gebruik medicijnen alleen als het echt noodzakelijk is en overleg altijd met de behandelend 
arts. En lees natuurlijk de bijsluiter. Hierop kun je zien of je het medicijn veilig kunt 
gebruiken tijdens een zwangerschap. Al deze adviezen gelden ook voor medicijnen die je 
zonder doktersrecept kunt krijgen. 
 
Er wordt geen vermelding gemaakt van kruiden.  

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Medicijnen kunnen invloed hebben op uw vruchtbaarheid en op de gezondheid van uw 
toekomstig kind. Ook de medicijnen die u bij de drogist koopt. Vraag hierover advies aan uw 
verloskundige, arts of apotheker. Gebruikt u medicijnen omdat u een langdurige ziekte heeft? 
Dan kan uw arts uw medicijnen soms aanpassen. 
 
Wist u dat… medicijnen zonder recept, zoals ibuprofen, ook schadelijk kunnen zijn voor de 
zwangerschap? 
 
Er wordt geen vermelding gemaakt van vitaminen, voedingssupplementen en kruiden. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
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www.nutriciababy.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0   

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  2 Bepaalde middelen zoals de pil, geneesmiddelen tegen epilepsie, slaapmiddelen, antibiotica 
en alcohol interfereren met de stofwisseling en kunnen dus zorgen voor tekorten. Vraag 
hierover meer advies aan je huisarts, gynaecoloog of vroedvrouw. 
 
Er wordt geen vermelding gemaakt over vitaminen, voedingssupplementen en kruiden. Er 
wordt niet vermeld dat idealiter geen geneesmiddelen worden ingenomen, tenzij noodzakelijk 
en dat dan een afweging wordt gemaakt met de arts. 

http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  1 Tijdens de zwangerschap slik je elke dag 10 microgram vitamine D voor een goede groei van 
je kindje. Je kunt hiermee ook al beginnen als je zwanger wilt worden. Heb je een getinte of 
donkere huid, kom je weinig buiten of draag je bedekkende kleding? Slik dan sowieso 10 
microgram vitamine D. 
 
Als je twijfelt of je een product wel of niet mag tijdens de zwangerschap en hij staat niet in 
deze lijst, vraag het dan aan je verloskundige, gynaecoloog of huisarts. 
 
De gouden standaard raad aan inname van vitaminen, medicatie, voedingssupplementen en 
kruiden altijd te overleggen met de zorgverlener. De website verwijst enkel naar een 
zorgverlener als de informatie niet terug te vinden is op de website. 

http://wij.nl/ 21 augustus 
2015 

Magazine 0  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 1 Bepaalde kruiden en vitaminen kunnen de vruchtbaarheid verbeteren. Met deze natuurlijke 

producten kun je de kans vergroten dat je zwanger raakt. 
 
De informatie op de website kan het idee wekken dat kruiden en vitaminen zonder meer 
kunnen worden ingenomen. 

 
 
 

Medicatie 
Score Aantal  
0 16 
1 4 
2 13 
3 0 
Totaal  33 
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Astma 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 

2015 
Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 2 Tijdens het ‘preconceptioneel consult’ brengt een arts of vroedvrouw het volgende aan bod: 

Een risico-evaluatie door bevragen van de persoonlijke en familiale voorgeschiedenis, 
infecties, levensstijl, werkomgeving, medicatie,…: bij specifieke risico’s zal hij/zij dit met 
de cliënte bespreken, advies geven, eventueel een therapie aanpassen en indien nodig voor 
specialistisch advies doorsturen. Verhoogde risico’s die voor de bevruchting moeten worden 
aangepakt zijn o.a. voorafbestaande astma, hypertensie, diabetes, epilepsie, schildklierlijden, 
roken, overgewicht, problematisch alcoholgebruik, ... 
 
Astma wordt vermeld als onderdeel van het preconceptioneel consult. 

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 2 Ook ziekten of medische aandoeningen kunnen van invloed zijn op zwanger worden. 
 
De mogelijke invloed van ziekten/medische preconceptioneel wordt zeer algemeen geduid. 
Er worden geen afzonderlijke aanbevelingen gegeven voor de ziektebeelden,  zoals in de 
gouden standaard. 

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 0  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
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http://www.24baby.nl/ 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 0  

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0   

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 0  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  

 
 

Astma 
Score Aantal  
0 31 
1 0 
2 2 
3 0 
Totaal 33 
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Verhoogde bloeddruk 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 2 Soms heb je vóór de zwangerschap een ziekte, zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, een 
zenuwziekte, een hart-of longziekte… Dit betekent niet dat je niet zwanger mag worden. Het 
betekent wel dat je het best eerst naar de arts gaat, zodat je ziekte zo goed mogelijk onder 
controle is op het moment dat je zwanger wordt. 
 
De aanbeveling is minder uitgebreid dan de gouden standaard, die vooral gericht is naar 
hulpverleners. De aanbeveling op de website is gericht naar vrouwen. Er wordt aanbevolen 
om bij ziekten, zoals hypertensie, voor de zwangerschap een arts te consulteren. 

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 

2015 
Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  

 
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 2 Tijdens het ‘preconceptioneel consult’ brengt een arts of vroedvrouw het volgende aan bod: 

Een risico-evaluatie door bevragen van de persoonlijke en familiale voorgeschiedenis, 
infecties, levensstijl, werkomgeving, medicatie, …: bij specifieke risico’s zal hij/zij dit met 
de cliënte bespreken, advies geven, eventueel een therapie aanpassen en indien nodig voor 
specialistisch advies doorsturen. Verhoogde risico’s die voor de bevruchting moeten worden 
aangepakt zijn o.a. voorafbestaande astma, hypertensie, diabetes, epilepsie, schildklierlijden, 
roken, overgewicht, problematisch alcoholgebruik, ... 
 
Hypertensie wordt vermeld als onderdeel van het preconceptioneel consult. 

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 2 Ook ziekten of medische aandoeningen kunnen van invloed zijn op zwanger worden. 
 
De mogelijke invloed van ziekten/medische aandoeningen preconceptioneel wordt zeer 
algemeen geduid. Er worden geen afzonderlijke aanbevelingen gegeven voor de 
ziektebeelden,  zoals in de gouden standaard. 

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
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http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 2 Heb jij een (chronische) ziekte? Bijvoorbeeld diabetes, hoge bloeddruk, epilepsie, reuma of 

HIV? Bespreek je kinderwens met je huisarts, specialist of gynaecoloog voordat je stopt met 
voorbehoedsmiddelen. 
 
De aanbeveling is minder uitgebreid dan de gouden standaard, die vooral gericht is naar 
hulpverleners. De aanbeveling op de website is gericht naar vrouwen. Bij (chronische) 
ziekten, zoals hoge bloeddruk, wordt aanbevolen de kinderwens te bespreken met huisarts, 
specialist of gynaecoloog.   

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 

2015 
Forum en blog 0   

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Een langdurige ziekte is bijvoorbeeld hoge bloeddruk, suikerziekte, epilepsie of een 
psychische ziekte. Een langdurige ziekte kan invloed hebben op uw vruchtbaarheid, de 
zwangerschap en de gezondheid van uw kind. De zwangerschap kan ook invloed hebben op 
uw eigen gezondheid. Vraag advies aan uw dokter. 
 
De aanbeveling is minder uitgebreid dan de gouden standaard, die vooral gericht is naar 
hulpverleners. De aanbeveling op de website is gericht naar vrouwen. De mogelijke invloed 
van een langdurige ziekte op de vruchtbaarheid wordt geduid en er wordt aanbevolen advies 
te vragen aan de arts. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0   

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  0  
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http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 0  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  

 
Verhoogde bloeddruk 

Score Aantal  
0 28 
1 0 
2 5 
3 0 
Totaal 33 

 

Allergieën 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 

2015 
Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 0   

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 2 Ook ziekten of medische aandoeningen kunnen van invloed zijn op zwanger worden. 
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De mogelijke invloed van ziekten/medische preconceptioneel wordt zeer algemeen geduid. 
Er worden geen afzonderlijke aanbevelingen gegeven voor de ziektebeelden,  zoals in de 
gouden standaard. 

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 0  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 2015 Forum en blog 0   
http://www.anababa.nl/	 28 augustus 

2015 
Forum en blog 0   

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 2015 Commercieel 0  
http://www.dokter.nl/	 5 augustus 2015 Forum en blog 0  
http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 0  

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0   

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 0  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  
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Allergieën 
Score Aantal  
0 32 
1 0 
2 1 
3 0 
Totaal 33 

 

Diabetes 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 2 Soms heb je vóór de zwangerschap een ziekte, zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, een 
zenuwziekte, een hart-of longziekte… Dit betekent niet dat je niet zwanger mag worden. Het 
betekent wel dat je het best eerst naar de arts gaat, zodat je ziekte zo goed mogelijk onder 
controle is op het moment dat je zwanger wordt. 
 
De aanbeveling is minder uitgebreid dan de gouden standaard, die vooral gericht is naar 
hulpverleners. De aanbeveling op de website is gericht naar vrouwen. Er wordt aanbevolen 
om bij ziekten, zoals diabetes, voor de zwangerschap een arts te consulteren. 

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 

2015 
Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  2 Heb je diabetes (suikerziekte) en een kinderwens? Bespreek dit ruim van tevoren en laat je 

goed voorlichten door je diabetesverpleegkundige en/of arts. 
 
Als je tabletten gebruikt in verband met diabetes, wordt geadviseerd om voor de bevruchting 
over te gaan op het spuiten van insuline omdat de tabletten afwijkingen aan het skelet van de 
baby kunnen veroorzaken. 
 
Voor en tijdens de zwangerschap is een goede instelling nog belangrijker dan anders. Een 
scherpe instelling tijdens en rond de bevruchting verkleint namelijk de kans op aangeboren 
afwijkingen. Meestal wordt gestreefd naar een HbA1c van maximaal 7% voor en rond de 
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bevruchting. HbA1c is ‘versuikerd’ hemoglobine. Het HbA1c geeft een goed beeld van de 
gemiddelde glucoseconcentratie in het bloed gedurende de afgelopen 2-3 maanden à belang 
van goede regeling voor zwangerschap. 
 
De aanbeveling is gericht naar vrouwen. De aanbeveling in de gouden standaard is gericht 
naar hulpverleners. De informatie op de website is uitgebreid. De verhoogde dosis 
foliumzuur die dient ingenomen te worden, wordt niet vermeld.  

http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 
2015 

Overheid 2 Tijdens het ‘preconceptioneel consult’ brengt een arts of vroedvrouw het volgende aan bod: 
 
Een risico-evaluatie door bevragen van de persoonlijke en familiale voorgeschiedenis, 
infecties, levensstijl, werkomgeving, medicatie, …: bij specifieke risico’s zal hij/zij dit met 
de cliënte bespreken, advies geven, eventueel een therapie aanpassen en indien nodig voor 
specialistisch advies doorsturen. Verhoogde risico’s die voor de bevruchting moeten worden 
aangepakt zijn o.a. voorafbestaande astma, hypertensie, diabetes, epilepsie, schildklierlijden, 
roken, overgewicht, problematisch alcoholgebruik, ... 
 
Diabetes wordt vermeld als onderdeel van het preconceptioneel consult. 

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 2 Ook ziekten of medische aandoeningen kunnen van invloed zijn op zwanger worden. 
 
De mogelijke invloed van ziekten/medische preconceptioneel wordt zeer algemeen geduid. 
Er worden geen afzonderlijke aanbevelingen gegeven voor de ziektebeelden,  zoals in de 
gouden standaard. 

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 2 Ik wil straks zwanger worden, maar ik heb last van suikerziekte. Kan ik dan gewoon zwanger 

worden? Het is belangrijk om met je huisarts, verloskundige of gynaecoloog contact op te 
nemen vóórdat je zwanger wordt. 
 
De aanbeveling is gericht naar vrouwen. De aanbeveling in de gouden standaard is gericht 
naar hulpverleners. Er wordt aanbevolen bij diabetes preconceptioneel contact op te nemen 
met huisarts, verloskundige of gynaecoloog. 

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 

2015 
Forum en blog 0   

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Sommige chronische ziekten kunnen de vruchtbaarheid negatief beïnvloeden. Ook 
medicijnen die je moet slikken omdat je een bepaalde ziekte hebt, kunnen slecht zijn voor je 
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vruchtbaarheid. Overleg altijd met je huisarts, specialist of verloskundige als je bijvoorbeeld 
epilepsie, diabetes of reuma hebt. Stop in ieder geval nooit zomaar met je medicijnen als je 
zwanger wilt worden. 
 
De mogelijke negatieve invloed van chronische ziekten, zoals diabetes, wordt besproken. Er 
wordt aangeraden medicatiegebruik in verband met deze ziekten te overleggen met een arts 
en medicijngebruik nooit zomaar te stoppen. De aanbeveling is gericht op vrouwen, 
waardoor minder uitgebreid dan de aanbeveling in de gouden standaard. 

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Een langdurige ziekte is bijvoorbeeld hoge bloeddruk, 
suikerziekte, epilepsie of een psychische ziekte. Een 
langdurige ziekte kan invloed hebben op uw vruchtbaarheid, de zwangerschap en de 
gezondheid van uw kind. De zwangerschap kan ook invloed hebben op uw eigen gezondheid. 
Vraag advies aan uw dokter. 
 
De aanbeveling is minder uitgebreid dan de gouden standaard, die vooral gericht is naar 
hulpverleners. De aanbeveling op de website is gericht naar vrouwen. De mogelijke invloed 
van een langdurige ziekte op de vruchtbaarheid wordt geduid en er wordt aanbevolen advies 
te vragen aan de arts. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0   

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 0  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  
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Diabetes 
Score Aantal  
0 26 
1 0 
2 7 
3 0 
Totaal  33 

 

Epilepsie 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 2 Soms heb je vóór de zwangerschap een ziekte, zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, een 
zenuwziekte, een hart-of longziekte… Dit betekent niet dat je niet zwanger mag worden. Het 
betekent wel dat je het best eerst naar de arts gaat, zodat je ziekte zo goed mogelijk onder 
controle is op het moment dat je zwanger wordt. 
 
De aanbeveling is minder uitgebreid dan de gouden standaard, die vooral gericht is naar 
hulpverleners. De aanbeveling op de website is gericht naar vrouwen. Er wordt aanbevolen 
om bij ziekten, zoals zenuwziekten, voor de zwangerschap een arts te consulteren. 

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
 

http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 
2015 

Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 2 Tijdens het ‘preconceptioneel consult’ brengt een arts of vroedvrouw het volgende aan bod: 

Een risico-evaluatie door bevragen van de persoonlijke en familiale voorgeschiedenis, 
infecties, levensstijl, werkomgeving, medicatie,…: bij specifieke risico’s zal hij/zij dit met 
de cliënte bespreken, advies geven, eventueel een therapie aanpassen en indien nodig voor 
specialistisch advies doorsturen. Verhoogde risico’s die voor de bevruchting moeten worden 
aangepakt zijn o.a. voorafbestaande astma, hypertensie, diabetes, epilepsie, schildklierlijden, 
roken, overgewicht, problematisch alcoholgebruik, ... 
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Epilepsie wordt vermeld als onderdeel van het preconceptioneel consult. 
http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 

2015 
Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 2 Ook ziekten of medische aandoeningen kunnen van invloed zijn op zwanger worden. 
 
De mogelijke invloed van ziekten/medische preconceptioneel wordt zeer algemeen geduid. 
Er worden geen afzonderlijke aanbevelingen gegeven voor de ziektebeelden,  zoals in de 
gouden standaard. 

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 2 Heb jij een (chronische) ziekte? Bijvoorbeeld diabetes, hoge bloeddruk, epilepsie, reuma of 

HIV? Bespreek je kinderwens met je huisarts, specialist of gynaecoloog voordat je stopt met 
voorbehoedsmiddelen. 
 
De aanbeveling is gericht naar vrouwen. De aanbeveling in de gouden standaard is gericht 
naar hulpverleners. Er wordt aanbevolen de kinderwens te bespreken met de huisarts, 
verloskundige of gynaecoloog.  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 

2015 
Forum en blog 0   

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Sommige chronische ziekten kunnen de vruchtbaarheid negatief beïnvloeden. Ook 
medicijnen die je moet slikken omdat je een bepaalde ziekte hebt, kunnen slecht zijn voor je 
vruchtbaarheid. Overleg altijd met je huisarts, specialist of verloskundige als je bijvoorbeeld 
epilepsie, diabetes of reuma hebt. Stop in ieder geval nooit zomaar met je medicijnen als je 
zwanger wilt worden. 
 
De mogelijke negatieve invloed van chronische ziekten, zoals epilepsie, wordt besproken. Er 
wordt aangeraden medicatiegebruik in verband met deze ziekten te overleggen met een arts 
en medicijngebruik nooit zomaar te stoppen. De aanbeveling is gericht op vrouwen, 
waardoor minder uitgebreid dan de aanbeveling in de gouden standaard. 

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Een langdurige ziekte is bijvoorbeeld hoge bloeddruk, 
suikerziekte, epilepsie of een psychische ziekte. Een langdurige ziekte kan invloed hebben 
op uw vruchtbaarheid, de zwangerschap en de gezondheid van uw kind. De zwangerschap 
kan ook invloed hebben op uw eigen gezondheid. Vraag advies aan uw dokter. 
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De aanbeveling is minder uitgebreid dan de gouden standaard, die vooral gericht is naar 
hulpverleners. De aanbeveling op de website is gericht naar vrouwen. De mogelijke invloed 
van een langdurige ziekte op de vruchtbaarheid wordt geduid en er wordt aanbevolen advies 
te vragen aan de arts. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0   

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 0  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  

 

Epilepsie 
Score Aantal  
0 27 
1 0 
2 6 
3 0 
Totaal 33 

 

Kanker 

Website Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ Forum en blog 0  
http://babytijd.com/ Forum en blog 0  
http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

Medisch 0  



	 	 	

190	
	

http://be-nl.clearblue.com/ Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ Medisch 0  
www.fitforme.be Commercieel 0  
http://www.gezondheid.be/ Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ Overheid 0   
http://www.mamaplaats.nl/ Forum en blog 0  
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ Forum en blog 2 Ook ziekten of medische aandoeningen kunnen van invloed zijn op zwanger worden. 

 
De mogelijke invloed van ziekten/medische preconceptioneel wordt zeer algemeen geduid. Er worden geen 
afzonderlijke aanbevelingen gegeven voor de ziektebeelden,  zoals in de gouden standaard. 

http://www.ovulatie-berekenen.com/ Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ Commercieel 0   
http://www.strakszwangerworden.nl/ Overheid 0  
www.urbanlotus.nl Forum en blog 0   
http://www.wewomen.be/ Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ Forum en blog 0   
http://www.anababa.nl/	 Forum en blog 0   
http://www.davitamon.be/	 Commercieel 0  
http://www.dokter.nl/	 Forum en blog 0  
http://www.erfocentrum.nl/ Overheid 0  
http://infotalia.com/	 Commercieel 0  
http://www.kinderwens.be/	 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 Overheid 0   
www.nutriciababy.be Commercieel 0  
http://www.oudersvannu.nl/ Magazine 0   
http://www.testjevruchtbaarheid.be/ Overheid  0  
http://www.voedingscentrum.nl/ Overheid  0   
http://wij.nl/ Magazine 0  
www.zappybaby.be Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ Commercieel 0  
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Kanker 
Score Aantal  
0 32 
1 0 
2 1 
3 0 

 

Hemoglobinopathieën 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 

2015 
Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 0   

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 2 Ook ziekten of medische aandoeningen kunnen van invloed zijn op zwanger worden. 
 
De mogelijke invloed van ziekten/medische preconceptioneel wordt zeer algemeen geduid. 
Er worden geen afzonderlijke aanbevelingen gegeven voor de ziektebeelden,  zoals in de 
gouden standaard. 

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 2 Ik wil straks zwanger worden, en in mijn familie komt veel bloedarmoede voor. Kan dat 

erfelijk zijn en is dat erg voor de baby?  Bloedarmoede kan inderdaad erfelijk zijn. Sommige 
soorten bloedarmoede kunnen ook problemen na de geboorte geven. 
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De mogelijke negatieve invloed van bloedarmoede op de baby wordt beknopt geduid. Er 
wordt geen aanbeveling gegeven. 

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 

2015 
Forum en blog 0   

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Sta stil bij erfelijkheid. Komt er een ziekte in de familie voor? Van elke 100 kinderen worden 
er gemiddeld 2 tot 3 geboren met een aangeboren ziekte. Uw kind heeft meer kans op een 
aangeboren ziekte in de volgende gevallen: 

- Als er in de familie van u of uw partner een erfelijke of aangeboren ziekte 
voorkomt. 

- Als de ouders familie van elkaar zijn, bijvoorbeeld neef en nicht. 
- Als de ouders of voorouders uit een gebied komen waar erfelijke bloedarmoede 

vaker voorkomt. Dat zijn Afrika, landen rond de Middellandse Zee (zoals 
Marokko, Turkije), het Midden Oosten, Verre Oosten (Azië), Suriname, de 
Antillen en het Caribische gebied. 

Geldt dit voor u of uw partner? Of twijfelt u hierover? Vraag hierover advies aan uw huisarts, 
gynaecoloog of verloskundige. Als er kans is op een erfelijke ziekte, kunt u vaak al vóór de 
zwangerschap onderzoek laten doen. U heeft dan meer tijd en meer mogelijkheden om 
keuzes te maken dan tijdens de zwangerschap. 
 
Er wordt aanbevolen als de ouders of voorouders uit een gebied komen waar erfelijke 
bloedarmoede vaker voorkomt of wanneer er in de familie een erfelijke ziekte voorkomt, de 
huisarts, gynaecoloog of verloskundige hierover om advies te vragen. De aanbeveling is 
gericht naar vrouwen. De gouden standaard naar hulpverleners. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  
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http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0   

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 0  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  

 
Hemoglobinopathieën 

Score Aantal  
0 30 
1 0 
2 3 
3 0 
Totaal 33 

 

Medicatie 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 2 Vraag bij het nemen van supplementen steeds raad aan arts of apotheker.Wanneer je 

medicatie voorgeschreven krijgt, ga dan steeds na bij arts of apotheker dat deze niet 
schadelijk zijn voor het ongeboren kind, ook al ben je op dat moment nog niet zwanger. 
Wanneer je moeilijk zwanger raakt, check dan ook eens of medicatie die je zelf of die je 
partner recent genomen heeft eventueel invloed kan hebben. Indien je omwille van een 
chronische aandoening langdurig medicatie neemt, dan is het belangrijk reeds voor de 
zwangerschap je huisarts hierover aan te spreken. Dan kan naar een alternatief 
overgeschakeld worden indien de huidige behandeling schadelijk is voor het ongeboren kind 
of indien deze de vruchtbaarheid vermindert. 
 
Er wordt geen vermelding gemaakt van vitaminen en kruiden. De uitzondering van 
foliumzuur wordt niet geduid. 

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 2 Wel is het belangrijk dat je tijdens je zwangerschap, of iets eerder, je medicijngebruik met je 
arts bespreekt en nooit op eigen initiatief je medicijngebruik verandert. 
 
De aanbeveling is minder uitgebreid dan de gouden standaard. Er wordt geen vermelding 
gemaakt van vitaminen, voedingssupplementen en kruiden. Er wordt niet vermeld dat 
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idealiter geen medicatie wordt genomen voor en tijdens de zwangerschap en dat met de 
zorgverlener een afweging dient gemaakt te worden van het effect van het geneesmiddel op 
de zwangerschap tegenover het effect van de ziekte. Daarnaast is ‘iets eerder’ voor 
interpretatie vatbaar.  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 2 Bepaalde medicijnen kunnen invloed hebben op de gezondheid van je baby. Overleg altijd 
met je arts wanneer je zwanger wilt worden en medicijnen moet nemen. 
 
De aanbeveling is minder uitgebreid dan de gouden standaard. Er wordt geen vermelding 
gemaakt van vitaminen, voedingssupplementen en kruiden. Er wordt niet vermeld dat 
idealiter geen medicatie wordt genomen voor en tijdens de zwangerschap. 

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 2 Bespreek eventuele medicatie die je neemt met je arts. Laat de apotheek weten dat je zwanger 
bent als je vrij verkrijgbare geneesmiddelen nodig hebt. Zelfs eenvoudige middelen zoals een 
neusspray kunnen ingrediënten bevatten die niet mogen worden gebruikt wanneer je zwanger 
bent. 
 
Er wordt geen vermelding gemaakt van vitaminen, voedingssupplementen en kruiden. De 
uitzondering van foliumzuur wordt niet geduid. Er wordt niet vermeld dat idealiter geen 
medicatie wordt genomen voor en tijdens de zwangerschap. Verder is de aanbeveling minder 
uitgebreid in informatie over de afweging van geneesmiddelen met de arts, dan de gouden 
standaard. 

http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 
2015 

Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 1 Vitamines en mineralen zijn onmisbaar voor een gezonde zwangerschap. Vooral foliumzuur 
is erg belangrijk als u zwanger wilt worden. Echter is het niet altijd makkelijk om voldoende 
vitamines en mineralen via de dagelijkse voeding binnen te krijgen. Mama Totaal van 
FitForMe is een goede aanvulling wanneer u zwanger wilt worden. Deze 
zwangerschapsmultivitamine levert essentiële vitamines en mineralen, zoals foliumzuur 
(vitamine B11) en ijzer, zodat u zeker weet dat uw lichaam er voldoende van binnenkrijgt. 
 
Het belang van overleg met de zorgverlener voor inname van onder andere vitaminen wordt 
niet geduid. De informatie op de website kan het idee wekken dat alle vitaminen en mineralen 
zonder meer kunnen ingenomen worden wanneer een vrouw zwanger wil worden.  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 2 Neem nooit vitaminen op eigen initiatief, maar vraag steeds raad aan een arts of vroedvrouw. 

Een teveel aan vitaminen is immers schadelijk (vooral vitamine A). Gebruik geen 
geneesmiddelen, vitaminen of homeopathische middelen zonder advies van een arts of 
vroedvrouw. Dit geldt ook als je wegens gezondheidsproblemen geneesmiddelen moet 
innemen. 
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Het gebruik van kruiden en voedingssupplementen wordt niet vermeld. De uitzondering 
foliumzuur wordt niet geduid. Er wordt niet vermeld dat idealiter geen medicatie wordt 
ingenomen, tenzij noodzakelijk. 

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 1 De volgende producten zijn goed en gezond voor je als je probeert om zwanger te worden: 
vitaminen. Alle voedingsstoffen die je nodig hebt uit voedsel halen is best lastig. Verstandig 
is daarom om prenatale vitamine te gebruiken. Hierin zit natuurlijk ook de benodigde 
foliumzuur verwerkt, welke een goede ontwikkeling van de foetus stimuleert. 
 
De informatie op de website kan het idee wekken dat alle vitaminen zonder meer kunnen 
ingenomen worden wanneer een vrouw zwanger wil worden. 

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 2 De behoefte aan supplementen kan van persoon tot persoon verschillen, dus het is verstandig 
om met je arts te bespreken of de keuzes die je maakt geschikt zijn in jouw situatie. 
 
De aanbeveling is louter gericht op supplementen. 

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Slik desnoods een multivitamine die speciaal aangepast is [f] de behoeften van vrouwen die 
zwanger willen worden. Zo weet je zeker dat je de juiste vitaminen en mineralen binnenkrijgt 
voor een optimale vruchtbaarheid. Het gebruik van medicijnen wordt afgeraden omdat ze op 
verschillende manieren een kinderwens in de weg kunnen staan. Bespreek medicijngebruik 
met je arts. 

Er wordt niet aanbevolen dat inname van medicatie, vitaminen, voedingssupplementen en 
kruiden best wordt overlegd met de zorgverlener. Er wordt niets vermeld over de mogelijke 
noodzaak/afweging effect van geneesmiddel op zwangerschap tegenover effect van ziekte.  

http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 2 Wil je zwanger worden, maar gebruik je medicijnen? Praat erover met je (huis)arts of 

apotheker. Kijk ook uit met medicijnen die je zonder recept kunt kopen. Bijvoorbeeld 
Ibuprofen en alternatieve middelen. Gebruik ze liever niet. Kijk in de bijsluiter en vraag 
advies aan de apotheker of de huisarts. 
 
Over vitaminen, voedingssupplementen en kruiden wordt geen vermelding gemaakt. Er wordt 
niet vermeld dat idealiter geen medicijnen worden gebruikt, tenzij noodzakelijk en dat dan 
een afweging moet worden gemaakt met de arts.  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 2 Sommige pijnstillers, zoals ontstekingsremmers zonder steroïden, hebben een invloed op de 
prostaglandine hormonen die een rol spelen in de samentrekking van de baarmoeder. Vraag 
raad aan je arts om te weten of je sommige medicijnen beter vermijdt tijdens de 
ovulatieperiode. 
 
De aanbeveling focust louter op de invloed van medicijnen op prostaglandine. 
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http://www.24baby.nl/ 5 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Overleg met je arts indien je medicijnen gebruikt en zwanger wilt worden. Ook medicijnen 
zonder recept, zoals hoestdranken, pijnstillers etc. die je bij de supermarkt of drogist kunt 
kopen, kunnen schadelijk zijn voor je kind. Ook homeopathische middelen vallen hieronder. 
Wees tot slot ook voorzichtig met het gebruik van multivitaminen. 
 
Het gebruik van kruiden wordt niet geduid. De uitzondering van foliumzuur wordt niet 
vermeld. Er wordt niet vermeld dat idealiter geen medicatie wordt ingenomen, tenzij 
noodzakelijk en dat dan een afweging met de arts wordt gemaakt. 

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 2 Zorg voor voldoende vitamines en mineralen als je zwanger wilt worden. Niet iedereen krijgt 
dagelijks van alle vitamines en mineralen de aanbevolen hoeveelheden binnen. Daarom is 
Davitamon Compleet Mama een goede aanvulling als je zwanger wilt worden. Zo weet je 
dat je voldoende vitamines en mineralen binnenkrijgt, in de dosering die je lichaam in deze 
periode nodig heeft. Zwanger worden tip 5: Let op medicijngebruik 
Houd je wat betreft medicijnen aan de richtlijnen voor een zwangerschap als je zwanger wilt 
worden. Je zou immers zwanger kunnen zijn zonder dat je het zelf weet. Dat betekent: 
gebruik medicijnen alleen als het echt noodzakelijk is en overleg altijd met de behandelend 
arts. En lees natuurlijk de bijsluiter. Hierop kun je zien of je het medicijn veilig kunt 
gebruiken tijdens een zwangerschap. Al deze adviezen gelden ook voor medicijnen die je 
zonder doktersrecept kunt krijgen. 
 
Er wordt geen vermelding gemaakt van kruiden.  

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Medicijnen kunnen invloed hebben op uw vruchtbaarheid en op de gezondheid van uw 
toekomstig kind. Ook de medicijnen die u bij de drogist koopt. Vraag hierover advies aan uw 
verloskundige, arts of apotheker. Gebruikt u medicijnen omdat u een langdurige ziekte heeft? 
Dan kan uw arts uw medicijnen soms aanpassen.Wist u dat… medicijnen zonder recept, zoals 
ibuprofen, ook schadelijk kunnen zijn voor de zwangerschap? 
 
Er wordt geen vermelding gemaakt van vitaminen, voedingssupplementen en kruiden. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  
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http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0   

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  2 Bepaalde middelen zoals de pil, geneesmiddelen tegen epilepsie, slaapmiddelen, antibiotica 
en alcohol interfereren met de stofwisseling en kunnen dus zorgen voor tekorten. Vraag 
hierover meer advies aan je huisarts, gynaecoloog of vroedvrouw. 
 
Er wordt geen vermelding gemaakt over vitaminen, voedingssupplementen en kruiden. Er 
wordt niet vermeld dat idealiter geen geneesmiddelen worden ingenomen, tenzij noodzakelijk 
en dat dan een afweging wordt gemaakt met de arts. 

http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  1 Tijdens de zwangerschap slik je elke dag 10 microgram vitamine D voor een goede groei van 
je kindje. Je kunt hiermee ook al beginnen als je zwanger wilt worden. Heb je een getinte of 
donkere huid, kom je weinig buiten of draag je bedekkende kleding? Slik dan sowieso 10 
microgram vitamine D. 
 
Als je twijfelt of je een product wel of niet mag tijdens de zwangerschap en hij staat niet in 
deze lijst, vraag het dan aan je verloskundige, gynaecoloog of huisarts. 
 
De gouden standaard raad aan inname van vitaminen, medicatie, voedingssupplementen en 
kruiden altijd te overleggen met de zorgverlener. De website verwijst enkel naar een 
zorgverlener als de informatie niet terug te vinden is op de website. 

http://wij.nl/ 21 augustus 
2015 

Magazine 0  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 1 Bepaalde kruiden en vitaminen kunnen de vruchtbaarheid verbeteren. Met deze natuurlijke 

producten kun je de kans vergroten dat je zwanger raakt. 
 
De informatie op de website kan het idee wekken dat kruiden en vitaminen zonder meer 
kunnen worden ingenomen. 

 
Medicatie 

Score Aantal  
0 16 
1 4 
2 13 
3 0 
Totaal  33 
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Preconceptionele topics voor mannelijke partners 

Mannen - alcohol 

Website Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ Forum en blog 0  
http://babytijd.com/ Forum en blog 0  
http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ Commercieel 2 Als je partner rookt, drinkt of drugs neemt, is het ook belangrijk dat hij hiermee stopt (en eigenlijk definitief 
stopt) terwijl je een kind probeert te verwekken. Behalve de neveneffecten die deze op je hebben, hebben 
sigaretten, drugs en alcohol ook een slechte invloed op de kwaliteit van het sperma. 

Er wordt niet vermeld dat alcoholgebruik kan leiden tot seksuele problemen. 
http://www.dokterjohn.be/ Medisch 1 Weinig alcohol. 

 
De gouden standaard raad alcoholgebruik af.  

www.fitforme.be Commercieel 2 Het gebruik van alcohol door u en uw partner is niet verstandig als u zwanger wilt worden. Alcohol heeft effect 
op het sperma van de man. 
 
Er wordt niet vermeld dat alcoholgebruik kan leiden tot seksuele problemen. 

http://www.gezondheid.be/ Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ Medisch  2 Ook alcoholgebruik door de toekomstige vader rondom de bevruchting kan schadelijk zijn. Het vermindert de 

kans op zwangerschap.  
 
Er wordt geen aanbeveling gegeven. De informatie duidt algemeen het negatieve effect van alcoholgebruik op 
zwangerschapskansen. 

http://www.kindengezin.be/ Overheid 0   
http://www.mamaplaats.nl/ Forum en blog 0  
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ Forum en blog 1 Teveel alcohol, roken en drugs hebben een negatieve invloed op de zaadkwaliteit, dus daar kan rekening mee 

gehouden worden. 

Er wordt geen aanbeveling gegeven. De informatie geeft aan dat teveel alcohol een negatieve invloed heeft op 
de zaadkwaliteit en lijkt zo minder strikt dan de gouden standaard, die aanraadt alcoholgebruik te vermijden. 

http://www.ovulatie-berekenen.com/ Commercieel 1 Bij mannen is het bewezen dat teveel alcohol een negatieve invloed heeft op de beweeglijkheid, de hoeveelheid 
en de kwaliteit van de mannelijke zaadcellen. 

Er wordt geen aanbeveling gegeven. De informatie geeft aan dat teveel alcohol een negatieve invloed heeft op 
de zaadkwaliteit en lijkt zo minder strikt dan de gouden standaard, die aanraadt alcoholgebruik te vermijden. 
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http://www.snelzwangerwordentips.be/ Commercieel 1 Een aantal producten ga je best vermijden als je zwanger wilt worden. Vooral alcohol, nicotine en cafeïne zijn 
nadelig om zwanger te worden. Overmatig gebruik van de vermelde producten kan er bij de man voor zorgen 
dat de kwaliteit van het sperma achteruit gaat. 
 
Er wordt geen aanbeveling gegeven voor mannen. De informatie geeft aan dat overmatig gebruik van alcohol 
een negatieve invloed heeft op de zaadkwaliteit en lijkt zo minder strikt dan de gouden standaard, die aanraadt 
alcoholgebruik te vermijden. 

http://www.strakszwangerworden.nl/ Overheid 1 Rook je, drink je veel alcohol of gebruik je drugs? Dan kun je minder vruchtbaar zijn.  
 
Er wordt geen aanbeveling gegeven. De informatie geeft aan dat het drinken van veel van alcohol mogelijk een 
negatieve invloed heeft op de vruchtbaarheid en lijkt zo minder strikt dan de gouden standaard, die aanraadt 
alcoholgebruik te vermijden. 

www.urbanlotus.nl Forum en blog 0   
http://www.wewomen.be/ Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ Forum en blog 1 Zo is het verstandig om niet te veel te drinken wanneer je vader wilt worden.  

 
Er wordt geen aanbeveling gegeven. De informatie geeft aan dat het verstandig is niet te veel alcohol te drinken 
en lijkt zo minder strikt dan de gouden standaard. De gouden standaard raadt alcoholgebruik af. 

http://www.anababa.nl/	 Forum en blog 2 Drink dan allebei geen alcohol meer als je zwanger wilt worden. 
 
De aanbeveling is correct. Er wordt geen verdere informatie gegeven over de mogelijke invloed van alcohol op 
de vruchtbaarheid of alcohol als oorzaak seksuele problemen. 

http://www.davitamon.be/	 Commercieel 0  
http://www.dokter.nl/	 Forum en blog 0  
http://www.erfocentrum.nl/ Overheid 2 Als u rookt, alcohol drinkt of drugs gebruikt, kunt u minder vruchtbaar zijn.  

 
Het mogelijke negatieve effect van alcohol op de vruchtbaarheid wordt geduid. Er wordt geen specifieke 
aanbeveling gegeven. 

http://infotalia.com/	 Commercieel 0  
http://www.kinderwens.be/	 Medisch 1 Houd roken, druggebruik en alcoholconsumptie onder controle of stop ermee. 

 
De aanbeveling is minder strikt van de gouden standaard, die aanbeveelt alcoholgebruik te vermijden. 

http://www.kinderwens.nl/	 Medisch 1 Veel alcohol, marihuana of andere verdovende middelen gebruiken, kan soms de kwaliteit en het aantal 
zaadcellen belangrijk verminderen en daarmee de kans op vruchtbaarheidsproblemen vergroten. 
 
In het bijzonder alcohol kan het testosteron, het mannelijk hormoon dat bijdraagt aan de spermaproductie, 
verminderen. Deze aandoening kan omkeerbaar zijn in de maanden nadat het drugs- of alcoholmisbruik is 
gestopt. 
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Er wordt geen aanbeveling gegeven. De informatie geeft aan dat het drinken van veel van alcohol mogelijk een 
negatieve invloed heeft op de vruchtbaarheid en lijkt zo minder strikt dan de gouden standaard, die aanraadt 
alcoholgebruik te vermijden. 

http://www.mamaenzo.nl/	 Forum en blog 2 Stop allebei met roken. Rokende vrouwen zijn minder vruchtbaar. Dat geldt ook voor rokende aanstaande 
papa’s. Het roken van marihuana vermindert het aantal zaadcellen en de zwemkracht ervan. Hetzelfde geldt 
voor alcohol. 
 
Er wordt niet vermeld dat alcoholgebruik kan leiden tot seksuele problemen. 

http://www.nfp.be/	 Overheid 0   
www.nutriciababy.be Commercieel 0  
http://www.oudersvannu.nl/ Magazine 1 Alcoholische versnaperingen en drugs hebben net als sigaretten een negatief effect op de kwaliteit van het 

sperma. Mannen die regelmatig een biertje drinken of drugs gebruiken, maken minder zaadcellen aan. De 
kwaliteit van deze cellen is ook minder. Hierdoor is het moeilijker om een eitje te bevruchten. Wanneer de drugs 
volledig uit het lichaam zijn, neemt de productie van het sperma weer toe. 
 
Er wordt geen aanbeveling gegeven. De informatie geeft aan dat het regelmatig drinken van een biertje mogelijk 
een negatieve invloed heeft op de vruchtbaarheid en lijkt zo minder strikt dan de gouden standaard, die aanraadt 
alcoholgebruik te vermijden. 

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ Overheid  2 Maar alcohol: onderdrukt testosteron, waardoor je erectie- en ejaculatieproblemen kan krijgen, verstoort het 
transport van zaadcellen, interfereert met je hormoonhuishouding. 

Er wordt niet vermeld dat alcoholgebruik kan leiden tot seksuele problemen. Er wordt geen aanbeveling 
gegeven. 

http://www.voedingscentrum.nl/ Overheid  2 Mannen moeten verder oppassen met alcohol. Alcohol drinken kan de man minder vruchtbaar maken. Daarom 
kan het bij vruchtbaarheidsproblemen belangrijk zijn dat de toekomstige vader stopt met alcohol drinken vanaf 
het moment dat zijn vrouw of vriendin zwanger probeert te worden tot het moment waarop ze zwanger is. 
 
Mannen moeten verder oppassen met alcohol. Alcohol drinken kan de man minder vruchtbaar maken. Daarom 
kan het bij vruchtbaarheidsproblemen belangrijk zijn dat de toekomstige vader stopt met alcohol drinken vanaf 
het moment dat zijn vrouw of vriendin zwanger probeert te worden tot het moment waarop ze zwanger is. 
 
Er wordt niet vermeld dat alcoholgebruik kan leiden tot seksuele problemen. Verder wordt enkel een 
aanbeveling gedaan bij vruchtbaarheidsproblemen. 

http://wij.nl/ Magazine 2 Geen alcohol drinken geldt ook voor de man. Alcohol heeft een negatief effect op de vruchtbaarheid van jou én 
van je man. 
 
Er wordt niet vermeld dat alcoholgebruik kan leiden tot seksuele problemen. 

www.zappybaby.be Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ Commercieel 0  
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Mannen - alcohol 
Score Aantal  
0 15 
1 9 
2 9 
3 0 

 

Mannen - roken 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 2 Als je partner rookt, drinkt of drugs neemt, is het ook belangrijk dat hij hiermee stopt (en 
eigenlijk definitief stopt) terwijl je een kind probeert te verwekken. Behalve de neveneffecten 
die deze op je hebben, hebben sigaretten, drugs en alcohol ook een slechte invloed op de 
kwaliteit van het sperma. 

Er wordt niet vermeld dat stoppen met roken als mannelijke partner de vrouw ondersteunt in 
haar pogingen om niet te roken en dat de negatieve effecten van passief roken op 
(toekomstige) moeder en kind worden gestopt of verminderd. 

http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 
2015 

Medisch 2 Rook stop. 
 
De aanbeveling is erg beknopt geformuleerd, zonder meer informatie over de redenen.  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 2 Het is belangrijk dat zowel de aanstaande moeder als vader stopt met roken. 
 
Er wordt geen informatie gegeven bij de reden van de aanbeveling om te stoppen met roken. 

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  2 Het beste is dat iedereen in huis stopt met roken voordat een vrouw zwanger wordt. 

 
Er wordt geen informatie gegeven bij de reden van de aanbeveling om te stoppen met roken. 

http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 
2015 

Overheid 0   

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  
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http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 2 Teveel alcohol, roken en drugs hebben een negatieve invloed op de zaadkwaliteit, dus daar 
kan rekening mee gehouden worden. 
 
Stoppen met roken en drugs. 
Niet geheel verrassend zijn drugs en roken niet goed voor de vruchtbaarheid van zowel de 
man als de vrouw. Drugs vermindert niet alleen de vruchtbaarheid, maar is ook nog eens 
gevaarlijk voor het ongeboren kind. 
 
Rook niet (ook partner niet). 
 
Er wordt niet vermeld dat stoppen met roken als mannelijke partner de vrouw ondersteunt in 
haar pogingen om niet te roken en dat de negatieve effecten van passief roken op 
(toekomstige) moeder en kind worden gestopt of verminderd. 

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 2 De neveneffecten	van	roken	en	passief	roken zijn zowel bij mannen als vrouwen van invloed 
op de vruchtbaarheid. Dit hebben recente studies aangetoond. Roken versnelt het verlies van 
de vruchtbaarheid bij vrouwen met ongeveer vier jaar. En bij mannen tast roken het sperma 
aan, waardoor deze van mindere kwaliteit wordt en een bevruchting moeilijker maakt. 

Er wordt niet vermeld dat stoppen met roken als mannelijke partner de vrouw ondersteunt in 
haar pogingen om niet te roken en dat de negatieve effecten van passief roken op 
(toekomstige) moeder en kind worden gestopt op verminderd. 

http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Een aantal producten ga je best vermijden als je zwanger wilt worden. Vooral alcohol, 
nicotine en cafeïne zijn nadelig om zwanger te worden. Overmatig gebruik van de vermelde 
producten kan er bij de man voor zorgen dat de kwaliteit van het sperma achteruit gaat. 
 
Er wordt geen aanbeveling gegeven voor mannen. Het negatief effect wordt wel geduid. Er 
wordt niet vermeld dat stoppen met roken als mannelijke partner de vrouw ondersteunt in 
haar pogingen om niet te roken en dat de negatieve effecten van passief roken op 
(toekomstige) moeder en kind worden gestopt of verminderd. 

http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Sigaretten en alcohol 
Rook je, drink je veel alcohol of gebruik je drugs? Dan kun je minder vruchtbaar zijn. Rook 
je als je vrouw/vriendin zwanger is? Doe dat niet in haar buurt. Meeroken is  slecht voor haar 
gezondheid. En voor de gezondheid van jullie toekomstige kind. 
 
Er wordt niet vermeld dat stoppen met roken als mannelijke partner de vrouw ondersteunt in 
haar pogingen om niet te roken. 

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
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http://www.24baby.nl/ 5 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Zo is het verstandig om niet te roken.  
 
Er wordt geen informatie gegeven bij de reden van de aanbeveling om te stoppen met roken. 

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Het beste is om helemaal te stoppen. 
 
Er wordt geen informatie gegeven bij de reden van de aanbeveling om te stoppen met roken. 

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 2 Stop samen met roken. 
 
Er wordt geen informatie gegeven bij de reden van de aanbeveling om te stoppen met roken. 

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Als u rookt, alcohol drinkt of drugs gebruikt, kunt u minder vruchtbaar zijn. Blijft u toch 
roken? Zorg er dan voor dat u niet in de buurt van uw partner rookt. 
 
Er wordt niet vermeld dat stoppen met roken als mannelijke partner de vrouw ondersteunt in 
haar pogingen om niet te roken en dat de negatieve effecten van passief roken op 
(toekomstige) moeder en kind worden gestopt of verminderd. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 2 Houd roken, druggebruik en alcoholconsumptie onder controle of stop ermee. 
 
Er wordt geen informatie gegeven bij de reden van de aanbeveling om te stoppen met roken. 

http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 2 Voor paren die proberen om zwanger te worden moet stoppen met roken een serieuze 
overweging zijn.  
 
Er wordt geen aanbeveling gegeven. Het belang van stoppen met roken wordt wel geduid. 
Er wordt echter geen verdere informatie gegeven over de reden daarvan. 

http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 2 Stop allebei met roken. 
 
Er wordt geen informatie gegeven bij de reden van de aanbeveling om te stoppen met roken. 

http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 1 Roken heeft belangrijke negatieve gevolgen op het gebied van vruchtbaarheid. De observatie 
dat bij rokende vrouwen de menopauze gemiddeld 1 tot 4 jaar vroeger optreedt dan bij niet-
rokende, laat vermoeden dat roken de follikelreserve vlugger aantast. Roken gaat eveneens 
gepaard met een verhoogd risico op misvallen. Hoewel bij rokende mannen afwijkend 
sperma werd vastgesteld, bevestigen de beschikbare gegevens niet voldoende dat roken 
mannelijke vruchtbaarheid aantast. 
 
De informatie lijkt tegenstrijdig. Enerzijds wordt vermeld dat roken belangrijke negatieve 
gevolgen heeft op het gebied van vruchtbaarheid. Anderzijds wordt aangegeven dat 
beschikbare gegevens onvoldoende bevestigen dat roken de mannelijke vruchtbaarheid 
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aantast. Er wordt geen aanbeveling gedaan naar het belang roken te verminderen of te 
stoppen. 

www.nutriciababy.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 2 Dat roken ongezond is, hoeven we je ongetwijfeld niet te vertellen.  
 
Let op: ook rokende mannen zijn minder vruchtbaar. 
 
Het negatief effect van roken wordt beknopt geduid. Er wordt verder geen aanbeveling 
gegeven.  

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  2 Wie rookt en kinderen wil, heeft een extra goede reden om te stoppen met roken.  
 
Er wordt geen aanbeveling gegeven. De informatie op de website geeft wel het belang aan 
van stoppen met roken. De redenen hiervoor worden niet geduid. 

http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 2 Stoppen met roken (allebei!). Het is dus belangrijk dat beide ouders stoppen met roken. 

 
Er wordt geen informatie gegeven bij de reden van de aanbeveling om te stoppen met roken. 
 

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 2 Ook bij mannen vermindert de kwaliteit van het sperma door roken.  
 
Het negatief effect van roken wordt geduid. Er wordt echter geen aanbeveling gegeven. 

http://zwangerworden.nl/ 1 september 
2015 

Commercieel 0  

 

Mannen - roken 
Score Aantal  
0 13 
1 1 
2 19 
3 0 
Totaal 33 

 

Mannen - Drugs 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  
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http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 2 Als je partner rookt, drinkt of drugs neemt, is het ook belangrijk dat hij hiermee stopt (en 
eigenlijk definitief stopt) terwijl je een kind probeert te verwekken. Behalve de neveneffecten 
die deze op je hebben, hebben sigaretten, drugs en alcohol ook een slechte invloed op de 
kwaliteit van het sperma. 
 
Er wordt niet vermeld dat door als partner te stoppen met druggebruik, de vrouw 
ondersteund wordt in haar pogingen om geen drugs te gebruiken. 

http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 
2015 

Medisch 2 No drugs. 

De aanbeveling is erg beknopt. Er wordt niet vermeld dat door als partner te stoppen met 
druggebruik, de vrouw ondersteund wordt in haar pogingen om geen drugs te gebruiken. 

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 2 Wees voorzichtig met alle drugs. Gebruik van alcohol of cocaïne en andere oppeppende 
drugs voor de bevruchting vergroot bovendien de kans op een miskraam of afwijking bij het 
kind. Vrouwen én mannen kunnen daarom beter minstens enkele maanden voor de 
bevruchting stoppen met gebruiken. 
 
Er wordt niet vermeld dat door als partner te stoppen met druggebruik, de vrouw 
ondersteund wordt in haar pogingen om geen drugs te gebruiken.  

http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
 

http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 
2015 

Overheid 0   

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 2 Teveel alcohol, roken en drugs hebben een negatieve invloed op de zaadkwaliteit, dus daar 
kan rekening mee gehouden worden. 
 
Stoppen met roken en drugs 
Niet geheel verrassend zijn drugs en roken niet goed voor de vruchtbaarheid van zowel de 
man als de vrouw. Drugs vermindert niet alleen de vruchtbaarheid, maar is ook nog eens 
gevaarlijk voor het ongeboren kind. 
 
Er wordt niet vermeld dat door als partner te stoppen met druggebruik, de vrouw 
ondersteund wordt in haar pogingen om geen drugs te gebruiken. 
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http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Drugs heeft voor zowel mannen als vrouwen het zelfde effect als alcohol. En bij sommige 
drugs blijven er lange tijdschadelijke en chemische stoffen achter in het lichaam en dit is niet 
echt bevorderlijk voor het embryo mocht je in de tussentijd zwanger worden. 
 
Er wordt geen aanbeveling gegeven. Het negatieve effect van drugs wordt wel geduid. Er 
wordt niet vermeld dat door als partner te stoppen met druggebruik, de vrouw ondersteund 
wordt in haar pogingen om geen drugs te gebruiken. 

http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 2 Rook je, drink je veel alcohol of gebruik je drugs? Dan kun je minder vruchtbaar zijn. Rook 

je als je vrouw/vriendin zwanger is? Doe dat niet in haar buurt. Meeroken is  slecht voor haar 
gezondheid. En voor de gezondheid van jullie toekomstige kind. 
 
Er wordt niet vermeld dat door als partner te stoppen met druggebruik, de vrouw 
ondersteund wordt in haar pogingen om geen drugs te gebruiken. ’Enkele maanden’ is voor 
interpretatie vatbaar.  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 

2015 
Forum en blog 2 Ook roken of het gebruik van drugs kan leiden tot verminderde vruchtbaarheid van de man. 

 
Het negatief effect van drugs wordt geduid. Er wordt echter geen aanbeveling gegeven of 
vermeld dat door als partner te stoppen met druggebruik, de vrouw ondersteund wordt in 
haar pogingen om geen drugs te gebruiken. 

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Stop dus met het gebruiken van drugs als jullie aan kinderen willen beginnen. 
 
Er wordt niet vermeld dat door als partner te stoppen met druggebruik, de vrouw 
ondersteund wordt in haar pogingen om geen drugs te gebruiken. 

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Als u rookt, alcohol drinkt of drugs gebruikt, kunt u minder vruchtbaar zijn.  
 
Er wordt geen aanbeveling gegeven. Het negatief belang wordt geduid. Er wordt niet 
vermeld dat door als partner te stoppen met druggebruik, de vrouw ondersteund wordt in 
haar pogingen om geen drugs te gebruiken. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 1 Houd roken, druggebruik en alcoholconsumptie onder controle of stop ermee 
 



	 	 	

207	
	

De aanbeveling is minder strikt dan de gouden standaard. 
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 2 Veel alcohol, marihuana of andere verdovende middelen gebruiken, kan soms de kwaliteit 

en het aantal zaadcellen belangrijk verminderen en daarmee de kans op 
vruchtbaarheidsproblemen vergroten. 
 
In het bijzonder alcohol kan het testosteron, het mannelijk hormoon dat bijdraagt aan de 
spermaproductie, verminderen. Deze aandoening kan omkeerbaar zijn in de maanden nadat 
het drugs- of alcoholmisbruik is gestopt. 
 
Er wordt geen aanbeveling gegeven. Het belang van stoppen met druggebruik wordt wel 
geduid. Er wordt niet vermeld dat door als partner te stoppen met druggebruik, de vrouw 
ondersteund wordt in haar pogingen om geen drugs te gebruiken. 

http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 2 Druggebruik wordt afgeraden zowel voor mannen als voor vrouwen, wegens de wel gekende 

schadelijke effecten op de zich ontwikkelende foetus.		
	
Het belang van stoppen met druggebruik wordt geduid. Er wordt niet vermeld dat door als 
partner te stoppen met druggebruik, de vrouw ondersteund wordt in haar pogingen om geen 
drugs te gebruiken. 

www.nutriciababy.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 2 Alcoholische versnaperingen en drugs hebben net als sigaretten een negatief effect op de 
kwaliteit van het sperma. Mannen die regelmatig een biertje drinken of drugs gebruiken, 
maken minder zaadcellen aan. De kwaliteit van deze cellen is ook minder. Hierdoor is het 
moeilijker om een eitje te bevruchten. Wanneer de drugs volledig uit het lichaam zijn, neemt 
de productie van het sperma weer toe. 
 
Het negatief effect van drugs wordt geduid. Er wordt echter geen aanbeveling gegeven. Er 
wordt niet vermeld dat door als partner te stoppen met druggebruik, de vrouw ondersteund 
wordt in haar pogingen om geen drugs te gebruiken. 

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  2 Gebruik je het veel of vaak, dan kan cannabis net het omgekeerde effect hebben: de 
spermakwaliteit wordt aangetast. 
 
Er wordt geen aanbeveling gegeven. De informatie op de website duidt wel het negatief effect 
van drugs, echter specifiek voor Cannabis. 

http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 2 We vatten hier de 'zaadverzwakkers' nog even samen: drugs (hasj, xtc, marihuana). 

 
Als je lang xtc, heroïne, marihuana of hasj gebruikt, kan dat de oorzaak zijn dat je geen 
eisprong hebt. Maar ook je partner moet de drugs links laten liggen...  
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Voor mannen geldt dat de beweeglijkheid van zaadcellen wordt verminderd door THC, een 
stof in cannabis (marihuana, wiet, hasj). Blowen zorgt er bovendien voor dat zijn lichaam 
minder testosteron aanmaakt, waardoor zijn zin in vrijen vermindert en hij zelfs impotent kan 
worden. Heroïne en cocaïne zijn slecht voor de zaadproductie. Zelfs een à twee jaar na het 
afkicken zitten er nog minder zaadcellen in het sperma.  
 
Er wordt aanbevolen geen drugs meer te gebruiken en negatieve effecten van drugs worden 
geduid. Er wordt niet vermeld dat door als partner te stoppen met druggebruik, de vrouw 
ondersteund wordt in haar pogingen om geen drugs te gebruiken. 

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  

 

Mannen - drugs 
Score Aantal  
0 18 
1 1 
2 14 
3 0 
Totaal 33 

 

Mannen - hyperthermie 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 2 Warmte is bijzonder slecht voor de kwaliteit van het sperma: aanstaande papa's vermijden dus 

sauna's, hete baden, te strakke kleding en lange autoritten.  
 
Langdurig laptop gebruik op de schoot en langdurig zitten, worden niet vermeld. 

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 2 Houd de testikels fris. 
Je partner moet los ondergoed dragen en hete baden vermijden. Consistente of langdurige 
'opwarming' van de testikels kan de spermakwaliteit verlagen. 
 
Sauna, langdurig laptop gebruik op de schoot en langdurig zitten, worden niet vermeld.  
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http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 
2015 

Medisch 2 Geen spannende kledij. 

De aanbeveling is erg beknopt. Er wordt slechts één voorbeeld geduid van zaken die 
hyperthermie kunnen veroorzaken.  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 0   

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 2 Optimale temperatuur van het sperma 
Het allerbelangrijkste is dat de temperatuur van het sperma op peil blijft. Doe dus niets, 
waardoor die temperatuur teveel stijgt. Het is beter om geen strakke onderbroeken of jeans te 
dragen. Losse boxershorts zijn een beter alternatief. Werk ook niet met een laptop op schoot. 
Pas ook op met te hete baden en waak voor te lang en te warm onder de douche gaan. 
  
Langdurig zitten en sauna, worden niet vermeld. 

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 2 Zo is het goed dat mannen er voor zorgen dat zij geen al te spannende onderbroeken en broeken 

dragen, niet te veel in de sauna of in een warm bad gaan of niet te veel gebruik maken van 
zetelverwarming in de auto. Dit komt omdat warmte ter hoogte van de teelballen de kwaliteit 
van het sperma negatief beïnvloedt. 
 
Langdurig laptopgebruik op de schoot, langdurig zitten en hete baden, worden niet vermeld. 

http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Dus lang in een warm bad of in de sauna zitten of strak ondergoed dragen, is dan niet aan te 
raden. 
 
Er wordt niet algemeen geduid dat het om activiteiten gaat die de temperatuur van de balzak 
verhogen. Langdurig laptop gebruik op de schoot en langdurig zitten, worden niet vermeld.  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 

2015 
Forum en blog 2 Door het dragen van strak ondergoed, het langdurig nemen van een heet bad, bezoeken van 

sauna of langdurig zittend werk kan de temperatuur van de balzak stijgen. Hierdoor daalt de 
hoeveelheid zaadcellen en de kwaliteit van het sperma.  
 
Langdurig laptop gebruik op de schoot, wordt niet vermeld. 
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http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 0  

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 2 Voor mannen geldt daarnaast nog dat moet worden voorkomen dat de testikels te warm worden. 

Te strak ondergoed, nylon fietsbroeken of een werkplek te dicht bij een warmtebron, kunnen 
allemaal de temperatuur van de testikels consistent verhogen. 
 
Langdurig laptop gebruik op de schoot, langdurig zitten, sauna en hete baden, worden niet 
vermeld. 

http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 2 Warmte en strakke broeken hebben invloed op de kwaliteit van het zaad van de man. Door 
strakke broeken, hete baden en sauna's gaat de temperatuur van de testikels omhoog en dit 
beïnvloed de kwaliteit van de sperma. 
 
Langdurig laptop gebruik en langdurig zitten, worden niet vermeld.  

http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 1 Voor normale mannen is het niet nodig gedragswijzigingen aan te raden om de blootstelling 
van de testikels aan warmtebronnen te controleren of te verminderen. 
 
De aanbeveling is niet correct, daar de gouden standaard aan alle mannen aanraadt 
activiteiten die de temperatuur van de balzak verhogen, tot een minimum te beperken. 

www.nutriciababy.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 2 Daarom is het belangrijk dat het zaakje niet te warm wordt ingepakt. Het is raadzaam dat de 
man wijde boxershorts en wijde broeken draagt, zodat de balzak voldoende gekoeld wordt. 
Mannen met een kinderwens kunnen beter niet de sauna bezoeken. Door de hoge temperatuur 
in de sauna warmen ook de testikels op. Dit is slecht voor de productie van sperma. Een 
elektrische deken of lange tijd in een warm bad liggen, wordt daarom ook afgeraden. Zittend 
werk heeft een negatief effect op de temperatuur van de balzak. 
 
Langdurig laptop gebruik op de schoot, wordt niet vermeld. 

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  2 Teelballen zijn vrij kwetsbaar. Kneuzingen en vooral een te hoge temperatuur kunnen de 
productie van de zaadcellen in de weg staan. Vermijd daarom te knellende broeken, langdurig 
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zitten of autorijden, en andere activiteiten die een opwarming van de teelballen kunnen 
veroorzaken. 
 
Sauna, hete baden en langdurig laptop gebruik op de schoot, worden niet vermeld. Anderzijds 
wordt wel algemeen geduid op ‘andere activiteiten die een opwarming van de teelballen kunnen 
veroorzaken’. 

http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 2 Boxershorts zijn dan ook beter dan strakke slips. En een bezoek aan de sauna kan ook beter 

even worden uitgesteld. Warmte is namelijk niet goed voor de zaadproductie. 
 
Hete baden, langdurig laptop gebruik op de schoot en langdurig zitten, worden niet vermeld. 

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 2 Hyperthermie i.v.m. gsm in broekzak, spannende broeken en slips.  
 
De aanbeveling is mogelijk onduidelijk naar vrouwen en hun partners toe. Er wordt niet 
vermeld dat het activiteiten betreft die de temperatuur van de balzak verhogen. Sauna, hete 
baden, langdurig zitten en laptop gebruik op de schoot, worden niet vermeld. 

http://zwangerworden.nl/ 1 september 
2015 

Commercieel 0  

 
Mannen - hyperthermie 

Score Aantal  
0 19 
1 1 
2 13 
3 0 
Totaal 33 

 

Mannen - medicatie 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 2 Wanneer je moeilijk zwanger raakt, check dan ook eens of medicatie die je zelf of 

die je partner recent genomen heeft eventueel invloed kan hebben. 
 
Er wordt niet aanbevolen (langdurig) medicatiegebruik te overleggen met de 
hulpverlener. De aanbeveling is gericht op ‘moeilijk zwanger raken’. 

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 2015 Medisch 0  
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http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 2015 Medisch 0  
www.fitforme.be 20 augustus 2015 Commercieel 0  
http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 2015 Overheid 0   
http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 2015 Forum en blog 0  
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 0   
http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 2015 Overheid 2 Medicijnen 

Van sommige medicijnen wordt je als man minder vruchtbaar. Er zijn ook 
medicijnen die slecht kunnen zijn voor de gezondheid van je toekomstige kind. 
Bespreek dit met je huisarts of de dokter die de medicijnen heeft voorgeschreven. 
 
Er wordt niet vermeld dat medicijngebruik ook met de apotheker of vroedvrouw 
kan besproken worden. De aanbeveling lijkt louter gericht te zijn op 
voorgeschreven medicijnen. De gouden standaard vermeldt (langdurig) 
medicatiegebruik. 

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 2015 Forum en blog 0   
http://www.anababa.nl/	 28 augustus 2015 Forum en blog 0   
http://www.davitamon.be/	 5 augustus 2015 Commercieel 0  
http://www.dokter.nl/	 5 augustus 2015 Forum en blog 0  

 
http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 2015 Overheid 1 Van sommige medicijnen wordt u minder vruchtbaar. 

Of ze hebben invloed op de gezondheid van uw ongeboren kind. Lees dus de 
bijsluiter goed. Of vraag advies bij uw huisarts of apotheek. 
 
De gouden standaard beveelt aan medicatiegebruik best te overleggen met arts, 
vroedvrouw of apotheker. De aanbeveling op de website geeft ook de mogelijkheid 
de bijsluiter goed te lezen. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 2015 Commercieel 0  
http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
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www.nutriciababy.be 20 augustus 2015 Commercieel 0  
http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 2015 Magazine 0   
http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
http://wij.nl/ 21 augustus 2015 Magazine 0  
www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  

 
 
 

Mannen - medicatie 
Score Aantal  
0 30 
1 1 
2 2 
3 0 
Totaal 33 

 

Mannen - omgeving 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 2 In bepaalde sectoren van industrie of landbouw kunnen onder andere röntgenstraling of 

contact met pesticiden en andere chemicaliën de mannelijke vruchtbaarheid aantasten. 
 
De gouden standaard geeft een meer algemene aanbeveling dan de aanbeveling op de 
website. De gouden standaard geeft ook aan best contact op te nemen met de 
arbeidsgeneeskundige indien men denk dat de werksituatie een potentieel risico inhoudt. 

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 

2015 
Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
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http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 0   

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 2 De gouden standaard geeft een meer algemene aanbeveling dan de aanbeveling op de 
website, die focust op werken met chemicaliën. De gouden standaard geeft ook aan best 
contact op te nemen met de arbeidsgeneeskundige indien men denk dat de werksituatie een 
potentieel risico inhoudt. 

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 2 Schadelijke stoffen of straling 

Heb je in je werk te maken met schadelijke stoffen of straling? Dan kun je minder vruchtbaar 
zijn. Ook geeft het een grotere kans op een aangeboren afwijking bij je kind. Vraag je 
bedrijfsarts of je huisarts wat je het beste kunt doen. 
 
De gouden standaard geeft een meer algemene aanbeveling dan de aanbeveling op de 
website. 

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 

2015 
Forum en blog 0   

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Heeft u in uw werk te maken met schadelijke stoffen of straling? Dan kunt u minder 
vruchtbaar zijn. Ook is er dan meer kans op een aangeboren afwijking bij uw kind. Vraag 
advies aan uw bedrijfsarts. 
 
De gouden standaard geeft een meer algemene aanbeveling dan de aanbeveling op de 
website. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
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http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 2 Mannen aan zware metalen blootgesteld hebben meer kans abnormale zaadparameters te 
vertonen. Bij mannen blootgesteld aan landbouwpesticiden werd in één studie een 
schadelijke invloed op de semenparameters gevonden, maar niet in een andere. Hoewel 
weinig gegevens voorhanden zijn, is het wellicht voorzichtig blootstelling aan lood en 
industriële microgolfstralen te vermijden. 
 
De gouden standaard geeft een meer algemene aanbeveling dan de aanbeveling op de 
website.. De gouden standaard geeft ook aan best contact op te nemen met de 
arbeidsgeneeskundige indien men denk dat de werksituatie een potentieel risico inhoudt. 

www.nutriciababy.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0   

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  2 Onder het begrip stress valt eigenlijk alles dat de normale regelmaat verstoort en dus je 
lichaam kan ontregelen. Denk bijvoorbeeld aan ploegendienst.  
 
De gouden standaard geeft een meer algemene aanbeveling dan de aanbeveling op de 
website, die focust op stress. De gouden standaard geeft ook aan best contact op te nemen 
met de arbeidsgeneeskundige indien men denk dat de werksituatie een potentieel risico 
inhoudt. 

http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 2 Omstandigheden op het werk kunnen een slechte invloed hebben op de kwaliteit van 

zaadcellen.  
 
De website geeft geen aanbeveling weer. De mogelijke negatieve invloed van bepaalde 
werkomstandigheden wordt geduid. Er wordt niet aanbevolen wanneer men denkt dat de 
werksituatie potentiële risico’s inhoudt, contact op te nemen met de arbeidsgeneeskundige 
dienst. 

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  

 

Mannen - omgeving 
Score Aantal  
0 26 
1 0 
2 7 
3 0 
Totaal  33 
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Mannen – SOA (HIV en aids – hepatitis B – syfillis – chlamydia – gonorroe) 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 

2015 
Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 0   

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 0   
http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 

2015 
Commercieel 2 Geslachtziektes (soa’s) 

Bedenk of je besmet kunt zijn met een seksueel overdraagbare aandoening (soa). Door zo’n 
ziekte kun je minder vruchtbaar worden. En je kunt je partner besmetten. Dat kan schadelijk 
zijn voor haar en voor jullie toekomstige kind. Je kunt je laten 
testen en behandelen bij de huisarts of een soa-polikliniek. 
 
Er wordt niet aanbevolen dit ook te bespreken met de partner. 

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 

2015 
Forum en blog 0   

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 2 Als je (denkt dat je) een soa hebt. 
Een aantal seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) kunnen schadelijk zijn voor je 
vruchtbaarheid. Daarom is het verstandig om te laten testen als je denkt dat je een soa hebt. 
 
 



	 	 	

217	
	

Er wordt niet aanbevolen dit ook te bespreken met de partner. 
http://www.davitamon.be/	 5 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 2 Bedenk of u besmet kunt zijn met een seksueel overdraagbare aandoening (soa). U kunt 
namelijk minder vruchtbaar worden door een soa. Als u uw partner besmet voor of tijdens 
de zwangerschap, kan dit een risico zijn voor uw toekomstige kind. U kunt zich laten testen 
of behandelen bij de huisarts of een 
soa-polikliniek. 
 
Er wordt niet aanbevolen dit ook te bespreken met de partner. 

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0   

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  2 Veilig vrijen is de boodschap, zeker als je later nog kinderen wenst. Als je wisselende 
onbeschermde seksuele contacten hebt, doe dan om de zes maanden een soa-check. Hierbij 
wordt niet alleen op hiv maar ook naar andere besmettingen gecontroleerd. Consulteer je arts 
als je een risicovol seksueel contact hebt gehad. 
 
Er wordt niet aanbevolen dit ook te bespreken met de partner. 

http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
 

http://wij.nl/ 21 augustus 
2015 

Magazine 0  
 

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  
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Mannen - SOA 
Score Aantal  
0 29 
1 0 
2 4 
3 0 
Totaal 33 

 

Mannen - hepatitis C 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 

2015 
Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 0  

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ 26 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0  
http://www.snelzwangerwordentips.be/ 6 juli 2015 Commercieel 0  

 
http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 0  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0  
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http://www.24baby.nl/ 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.anababa.nl/	 28 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.dokter.nl/	 5 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 0  

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0  
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0  

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 0  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  

 
 

Mannen – hepatitis C 
Score Aantal  
0 33 
1 0 
2 0 
3 0 
Totaal 33 
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Mannen – CMV 

Website Analysedatum Websitecategorie Score Discussie 
http://www.babyplaza.nl/ 1 september 

2015 
Forum en blog 0  

http://babytijd.com/ 1 september 
2015 

Forum en blog 0  

http://www.arteveldehogeschool.be/ 
eenbuddybijdebuik/ 

25 augustus 
2015 

Medisch 0  

http://be-nl.clearblue.com/ 25 juni 2015 Commercieel 0  
http://www.dokterjohn.be/ 25 augustus 

2015 
Medisch 0  

www.fitforme.be 20 augustus 
2015 

Commercieel 0  

http://www.gezondheid.be/ 15 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.gezondzwangerzijn.nl/ 15 juni 2015 Medisch  0  
http://www.kindengezin.be/ 20 augustus 

2015 
Overheid 0   

http://www.mamaplaats.nl/ 21 augustus 
2015 

Forum en blog 0  

http://mens-en-
gezondheid.infonu.nl/ 

26 juni 2015 Forum en blog 0   

http://www.ovulatie-berekenen.com/ 6 juli 2015 Commercieel 0   
http://www.snelzwangerwordentips. 
be/ 

6 juli 2015 Commercieel 0   

http://www.strakszwangerworden.nl/ 21 augustus 
2015 

Overheid 0  

www.urbanlotus.nl 1 september 
2015 

Forum en blog 0   

http://www.wewomen.be/ 25 juni 2015 Magazine 0   
http://www.24baby.nl/ 5 augustus 2015 Forum en blog 0   
http://www.anababa.nl/	 28 augustus 

2015 
Forum en blog 0  

http://www.davitamon.be/	 5 augustus 2015 Commercieel 0  
http://www.dokter.nl/	 5 augustus 2015 Forum en blog 0  
http://www.erfocentrum.nl/ 21 augustus 

2015 
Overheid 0  

http://infotalia.com/	 24 augustus 
2015 

Commercieel 0  
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http://www.kinderwens.be/	 25 juni 2015 Medisch 0  
http://www.kinderwens.nl/	 27 juni 2015 Medisch 0  
http://www.mamaenzo.nl/	 16 juni 2015 Forum en blog 0  
http://www.nfp.be/	 25 juni 2015 Overheid 0   
www.nutriciababy.be 20 augustus 

2015 
Commercieel 0  

http://www.oudersvannu.nl/ 24 augustus 
2015 

Magazine 0   

http://www.testjevruchtbaarheid.be/ 15 juni 2015 Overheid  0  
http://www.voedingscentrum.nl/ 15 juni 2015 Overheid  0   
http://wij.nl/ 21 augustus 

2015 
Magazine 0  

www.zappybaby.be 25 juni 2015 Magazine 0  
http://zwangerworden.nl/ 1 september 

2015 
Commercieel 0  

 

Mannen - SOA 
Score Aantal  
0 33 
1 0 
2 0 
3 0 
Totaal 33 
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Bijlage 8: Berekeningen en uitkomsten 

Totalen ongeacht websitecategorieën 
Score Aantal gescreende 

aanbevelingen (n) 
Percentage (%) 

0 1159 70,24 

1 86 5,21 

2 368 22,30 

3 37 2,24 

Totaal 1650 100 

 

Totalen naargelang websitecategorieën 
Algemeen 

Websitecategorie Aantal gescreende 
aanbevelingen (n) 

Percentage (%) 

Overheid  300 18,18 

Medisch 250 15,15 

Forum en blog 500 30,30 

Commercieel 400 24,24 

Magazine 200 12,12 

Totaal  1650 100 

 

Overheid 

Score  Aantal gescreende 
aanbevelingen (n) 

Percentage (%) 

0 176 58,67 

1 13 4,33 

2 101 33,67 

3 10 3,33 

Totaal 300 100 

→ 6 overheids websites, 50 topics= 300 gescoorde aanbevelingen  
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Medisch 

Score  Aantal gescreende 
aanbevelingen (n) 

Percentage (%) 

0 192 76,80 

1 13 5,20 

2 40 16,00 

3 5 2,00 

Totaal 250 100 

→ 5 medisch gerelateerde websites, 50 topics= 250 gescoorde aanbevelingen 

Forum en blog 

Score  Aantal gescreende 
aanbevelingen (n) 

Percentage (%) 

0 361 72,20 

1 23 4,60 

2 109 21,80 

3 7 1,40 

Totaal 500 100 

→ 10 websites ‘forum en blog’, 50 topics= 500 gescoorde aanbevelingen 

Commercieel  

Score  Aantal gescreende 
aanbevelingen (n) 

Percentage (%) 

0 291 72,75 

1 22 5,50 

2 77 19,25 

3 10 2,50 

Totaal 400 100 

→ 8 websites ‘forum en blog’, 50 topics= 400 gescoorde aanbevelingen 
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Magazine 

Score  Aantal gescreende 
aanbevelingen (n) 

Percentage (%) 

0 139 69,50 

1 15 7,50 

2 41 20,50 

3 5 2,50 

Totaal 200 100 

→ 4 websites ‘forum en blog’, 50 topics= 200 gescoorde aanbevelingen 
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Bijlage 7: Scoretabellen per topic 
Alcohol  

Score Aantal   
0 1  Overheid 0 

Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 1 
Magazine 0 

 

1 8 Overheid 1 
Medisch 2 
Forum en blog 4 
Commercieel 1 
Magazine 0 

 

2 5 Overheid 1 
Medisch 1 
Forum en blog 1 
Commercieel 0 
Magazine 2 

 

3 19 Overheid 4 
Medisch 2 
Forum en blog 5 
Commercieel 6 
Magazine 2 

 

 

Roken  
Score Aantal   
0 4 Overheid 1 

Medisch 0 
Forum en blog 1 
Commercieel 2 
Magazine 0 

 

1 1 Overheid 0 
Medisch 1 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 18 Overheid 4 
Medisch 2 
Forum en blog 7 
Commercieel 3 
Magazine 2 

 

3 10 Overheid 1 
Medisch 2 
Forum en blog 2 
Commercieel 3 
Magazine 2 
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Drugs  
Score Aantal   
0 12 Overheid 1 

Medisch 0 
Forum en blog 5 
Commercieel 3 
Magazine 3 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 17 Overheid 4 
Medisch 4 
Forum en blog 5 
Commercieel 4 
Magazine 0 

 

3 4 Overheid 1 
Medisch 1 
Forum en blog 0 
Commercieel 1 
Magazine 1 

 

 

Reizen  
Score Aantal   
0 32 Overheid 5 

Medisch 5 
Forum en blog 10 
Commercieel 8 
Magazine 4 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 1 Overheid 1 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 
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Mondverzorging  
Score Aantal   
0 31 Overheid 5 

Medisch 5 
Forum en blog 9 
Commercieel 8 
Magazine 4 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 2 Overheid 1 
Medisch 0 
Forum en blog 1 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

Handen wassen  
Score Aantal   
0 32 Overheid 6 

Medisch 5 
Forum en blog 10 
Commercieel 7 
Magazine 4 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 1 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 1 
Magazine 0 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 
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Voedselhygiëne  
Score Aantal   
0 31 Overheid 5 

Medisch 5 
Forum en blog 9 
Commercieel 8 
Magazine 4 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 2 Overheid 1 
Medisch 0 
Forum en blog 1 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

Toxoplasmose  
Score Aantal   
0 25 Overheid 4 

Medisch 5 
Forum en blog 7 
Commercieel 6 
Magazine 3 

 

1 1 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 1 

 

2 7 Overheid 2 
Medisch 0 
Forum en blog 3 
Commercieel 2 
Magazine 0 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 
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Listeriose  
Score Aantal   
0 27 Overheid 5 

Medisch 5 
Forum en blog 8 
Commercieel 6 
Magazine 3 

 

1 1 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 1 

 

2 5 Overheid 1 
Medisch 0 
Forum en blog 2 
Commercieel 2 
Magazine 0 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

Gewicht  
Score Aantal   
0 15 Overheid 2 

Medisch 2 
Forum en blog 5 
Commercieel 4 
Magazine 2 

 

1 9 Overheid 1 
Medisch 3 
Forum en blog 2 
Commercieel 2 
Magazine 1 

 

2 9 Overheid 3 
Medisch 0 
Forum en blog 3 
Commercieel 2 
Magazine 1 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 
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Vegetarisch en veganistisch  
Score Aantal   
0 30 Overheid 6 

Medisch 5 
Forum en blog 9 
Commercieel 7 
Magazine 3 

 

1 2 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 1 
Commercieel 1 
Magazine 0 

 

2 1 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 1 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

Vitamine A  
Score Aantal   
0 23 Overheid 2 

Medisch 5 
Forum en blog 9 
Commercieel 4 
Magazine 3 

 

1 2 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 1 
Commercieel 0 
Magazine 1 

 

2 7 Overheid 3 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 4 
Magazine 0 

 

3 1 Overheid 1 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

 



	 	 	

231	
	

Foliumzuur  
Score Aantal   
0 5 Overheid 0 

Medisch 2 
Forum en blog 2 
Commercieel 0 
Magazine 1 

 

1 20 Overheid 3 
Medisch 2 
Forum en blog 6 
Commercieel 6 
Magazine 3 

 

2 7 Overheid 2 
Medisch 1 
Forum en blog 2 
Commercieel 2 
Magazine 0 

 

3 1 Overheid 1 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

Lichaamsbeweging  
Score Aantal   
0 16 Overheid 2 

Medisch 3 
Forum en blog 7 
Commercieel 2 
Magazine 2 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 17 Overheid 4 
Medisch 2 
Forum en blog 3 
Commercieel 6 
Magazine 2 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 
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Vocht  
Score Aantal   
0 30 Overheid 6 

Medisch 5 
Forum en blog 9 
Commercieel 7 
Magazine 3 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 3 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 1 
Commercieel 1 
Magazine 1 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

Cafeïne  
Score Aantal   
0 16 Overheid 3 

Medisch 4 
Forum en blog 3 
Commercieel 5 
Magazine 1 

 

1 9 Overheid 2 
Medisch 1 
Forum en blog 3 
Commercieel 1 
Magazine 2 

 

2 8 Overheid 1 
Medisch 0 
Forum en blog 4 
Commercieel 2 
Magazine 1 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 
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Graanproducten en aardappelen  
Score Aantal   
0 13 Overheid 2 

Medisch 3 
Forum en blog 4 
Commercieel 3 
Magazine 1 

 

1 2 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 1 
Magazine 1 

 

2 18 Overheid 4 
Medisch 2 
Forum en blog 6 
Commercieel 4 
Magazine 2 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

Groenten  
Score Aantal   
0 9 Overheid 2 

Medisch 2 
Forum en blog 4 
Commercieel 1 
Magazine 0 

 

1 4 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 1 
Commercieel 2 
Magazine 1 

 

2 19 Overheid 3 
Medisch 3 
Forum en blog 5 
Commercieel 5 
Magazine 3 

 

3 1 Overheid 1 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 
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Fruit  
Score Aantal   
0 10 Overheid 2 

Medisch 2 
Forum en blog 4 
Commercieel 2 
Magazine 0 

 

1 3 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 1 
Commercieel 1 
Magazine 1 

 

2 20 Overheid 4 
Medisch 3 
Forum en blog 5 
Commercieel 5 
Magazine 3 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

Melkproducten en calcium-verrijkte sojaproducten  
Score Aantal   
0 15 Overheid 2 

Medisch 3 
Forum en blog 5 
Commercieel 4 
Magazine 1 

 

1 2 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 1 
Magazine 1 

 

2 16 Overheid 4 
Medisch 2 
Forum en blog 5 
Commercieel 3 
Magazine 2 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 
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Vlees, vis, eieren en vervangproducten  
Score Aantal   
0 16 Overheid 2 

Medisch 3 
Forum en blog 6 
Commercieel 4 
Magazine 1 

 

1 2 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 1 
Magazine 1 

 

2 15 Overheid 4 
Medisch 2 
Forum en blog 4 
Commercieel 3 
Magazine 2 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

Noten en zaden  
Score Aantal   
0 19 Overheid 2 

Medisch 4 
Forum en blog 6 
Commercieel 5 
Magazine 2 

 

1 1 Overheid 1 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 13 Overheid 3 
Medisch 1 
Forum en blog 4 
Commercieel 3 
Magazine 2 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 
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Smeer- en bereidingsvet  
Score Aantal   
0 16 Overheid 2 

Medisch 4 
Forum en blog 5 
Commercieel 4 
Magazine 1 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 17 Overheid 4 
Medisch 1 
Forum en blog 5 
Commercieel 4 
Magazine 3 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

Restgroep  
Score Aantal   
0 17 Overheid 2 

Medisch 4 
Forum en blog 5 
Commercieel 4 
Magazine 2 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 16 Overheid 4 
Medisch 1 
Forum en blog 5 
Commercieel 4 
Magazine 2 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 
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Zittende bezigheid (sedentair gedrag)  
Score Aantal   
0 28 Overheid 4 

Medisch 5 
Forum en blog 10 
Commercieel 6 
Magazine 3 

 

1 1 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 1 
Magazine 0 

 

2 4 Overheid 2 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 1 
Magazine 1 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

Rubella  
Score Aantal   
0 26 Overheid 3 

Medisch 4 
Forum en blog 8 
Commercieel 7 
Magazine 4 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 6 Overheid 2 
Medisch 1 
Forum en blog 2 
Commercieel 1 
Magazine 0 

 

3 1 Overheid 1 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

 



	 	 	

238	
	

Varicella  
Score Aantal   
0 32 Overheid 6 

Medisch 5 
Forum en blog 9 
Commercieel 8 
Magazine 4 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 1 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 1 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

Kinkhoest  
Score Aantal   
0 33 Overheid 6 

Medisch 5 
Forum en blog 10 
Commercieel 8 
Magazine 4 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 
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CMV  
Score Aantal   
0 33 Overheid 6 

Medisch 5 
Forum en blog 10 
Commercieel 8 
Magazine 4 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

SOA  
(HIV en aids – hepatitis B – syfillis – chlamydia – gonorroe) 

 

Score Aantal   
0 29 Overheid 4 

Medisch 5 
Forum en blog 8 
Commercieel 8 
Magazine 4 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 4 Overheid 2 
Medisch 0 
Forum en blog 2 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 
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Hepatitis C  
Score Aantal   
0 33 Overheid 6 

Medisch 5 
Forum en blog 10 
Commercieel 8 
Magazine 4 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

Tuberculose  
Score Aantal   
0 33 Overheid 6 

Medisch 5 
Forum en blog 10 
Commercieel 8 
Magazine 4 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 
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Röntgenstraling  
Score Aantal   
0 29 Overheid 5 

Medisch 5 
Forum en blog 8 
Commercieel 7 
Magazine 4 

 

1 1 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 1 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 3 Overheid 1 
Medisch 0 
Forum en blog 1 
Commercieel 1 
Magazine 0 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

Medicatie  
Score Aantal   
0 16 Overheid 1 

Medisch 4 
Forum en blog 5 
Commercieel 3 
Magazine 3 

 

1 4 Overheid 1 
Medisch 0 
Forum en blog 1 
Commercieel 2 
Magazine 0 

 

2 13 Overheid 4 
Medisch 1 
Forum en blog 4 
Commercieel 3 
Magazine 1 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 
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Astma  
Score Aantal   
0 31 Overheid 5 

Medisch 5 
Forum en blog 9 
Commercieel 8 
Magazine 4 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 2 Overheid 1 
Medisch 0 
Forum en blog 1 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

Verhoogde bloeddruk  
Score Aantal   
0 28 Overheid 3 

Medisch 4 
Forum en blog 9 
Commercieel 8 
Magazine 4 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 5 Overheid 3 
Medisch 1 
Forum en blog 1 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

 



	 	 	

243	
	

Allergieën  
Score Aantal   
0 32 Overheid 6 

Medisch 5 
Forum en blog 9 
Commercieel 8 
Magazine 4 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 1 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 1 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

Diabetes  
Score Aantal   
0 26 Overheid 3 

Medisch 3 
Forum en blog 8 
Commercieel 8 
Magazine 4 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 7 Overheid 3 
Medisch 2 
Forum en blog 2 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 
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Epilepsie  
Score Aantal   
0 27 Overheid 3 

Medisch 4 
Forum en blog 8 
Commercieel 8 
Magazine 4 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 6 Overheid 3 
Medisch 1 
Forum en blog 2 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

Kanker  
Score Aantal   
0 32 Overheid 6 

Medisch 5 
Forum en blog 9 
Commercieel 8 
Magazine 4 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 1 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 1 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 
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Hemoglobinopathieën  
Score Aantal   
0 30 Overheid 4 

Medisch 5 
Forum en blog 9 
Commercieel 8 
Magazine 4 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 3 Overheid 2 
Medisch 0 
Forum en blog 1 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

Aanbevelingen voor mannelijke partners  
Alcohol 

 

Score Aantal   
0 15 Overheid 2 

Medisch 1 
Forum en blog 6 
Commercieel 4 
Magazine 2 

 

1 9 Overheid 1 
Medisch 3 
Forum en blog 2 
Commercieel 2 
Magazine 1 

 

2 9 Overheid 3 
Medisch 1 
Forum en blog 2 
Commercieel 2 
Magazine 1 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 
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Aanbevelingen voor mannelijke partners  
Roken 

 

Score Aantal   
0 13 Overheid 2 

Medisch 1 
Forum en blog 6 
Commercieel 3 
Magazine 1 

 

1 1 Overheid 1 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 19 Overheid 3 
Medisch 4 
Forum en blog 4 
Commercieel 5 
Magazine 3 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

Aanbevelingen voor mannelijke partners  
Drugs 

 

Score Aantal   
0 18 Overheid 2 

Medisch 2 
Forum en blog 6 
Commercieel 6 
Magazine 2 

 

1 1 Overheid 0 
Medisch 1 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 14 Overheid 4 
Medisch 2 
Forum en blog 4 
Commercieel 2 
Magazine 2 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 
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Aanbevelingen voor mannelijke partners  
Hyperthermie 

 

Score Aantal   
0 19 Overheid 3 

Medisch 3 
Forum en blog 6 
Commercieel 6 
Magazine 1 

 

1 1 Overheid 1 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 13 Overheid 2 
Medisch 2 
Forum en blog 4 
Commercieel 2 
Magazine 3 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

Aanbevelingen voor mannelijke partners  
Medicatie 

 

Score Aantal   
0 30 Overheid 4 

Medisch 5 
Forum en blog 9 
Commercieel 8 
Magazine 4 

 

1 1 Overheid 1 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 2 Overheid 1 
Medisch 0 
Forum en blog 1 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 
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Aanbevelingen voor mannelijke partners  
Omgeving 

 

Score Aantal   
0 26 Overheid 2 

Medisch 5 
Forum en blog 8 
Commercieel 8 
Magazine 3 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 7 Overheid 4 
Medisch 0 
Forum en blog 2 
Commercieel 0 
Magazine 1 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

Aanbevelingen voor mannelijke partners  
SOA  

(HIV en aids – hepatitis B – syfillis – chlamydia – gonorroe) 

 

Score Aantal   
0 29 Overheid 3 

Medisch 5 
Forum en blog 9 
Commercieel 8 
Magazine 4 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 4 Overheid 3 
Medisch 0 
Forum en blog 1 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 
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Aanbevelingen voor mannelijke partners 
CMV 

 

Score Aantal   
0 33 Overheid 6 

Medisch 5 
Forum en blog 10 
Commercieel 8 
Magazine 4 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

 

Aanbevelingen voor mannelijke partners 
Mannen - hepatitis C 

 

Score Aantal   
0 33 Overheid 6 

Medisch 5 
Forum en blog 10 
Commercieel 8 
Magazine 4 

 

1 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

2 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 

 

3 0 Overheid 0 
Medisch 0 
Forum en blog 0 
Commercieel 0 
Magazine 0 
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Bijlage 9: Tabel aantal aanbevelingen per scorecategorie (uitbreiding 
tabel 5) 

 
 
 
 

 

Topics 

 

  
 

 

 
Informatie 
afwezig 

n (%) 

Informatie 
aanwezig, 
niet correct 

n (%) 

Informatie 
aanwezig, 
correct, niet 
gedetailleerd 

n (%) 

Informatie 
aanwezig, 
correct en 
gedetailleerd 

n (%) 

 

 

Totaal  
n (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vrouwen Alcohol 1 (3,03) 8 (24,24) 5 (15,15) 19 (57,58) 33 
(100) 

 Roken 4 (12,12) 1 (3,03) 18 (54,55) 10 (30,30) 33 
(100) 

 Drugs 12 (36,36) 0 (0) 17 (51,52) 4 (12,12) 33 
(100) 

 Reizen 32 (96,97) 0 (0) 1 (3,03) 0 (0) 33 
(100) 

 Mondverzorging 31 (93,93) 0 (0) 2 (6,06) 0 (0) 33 
(100) 

 Handen wassen 32 (96,97) 0 (0) 1 (3,03) 0 (0) 33 
(100) 

 Voedselhygiëne 31 (93,93) 0 (0) 2 (6,06) 0 (0) 33 
(100) 

 Toxoplasmose 25 (75,76) 1 (3,03) 7 (21,21) 0 (0) 33 
(100) 

 Listeriose  27 (81,82) 1 (3,03) 5 (15,15) 0 (0) 33 
(100) 

 Gewicht 15 (45,45) 9 (27,27) 9 (27,27) 0 (0) 33 
(100) 

 Vegetarisch en 
veganistisch 

30 (90,91) 2 (6,06) 1 (3,03) 0 (0) 33 
(100) 

 Vitamine A 23 (69,70) 2 (6,06) 7 (21,21) 1 (3,03) 33 
(100) 

 Foliumzuur 5 (15,15) 20 (60,61) 7 (21,21) 1 (3,03) 33 
(100) 

 Lichaamsbeweging 16 (48,48) 0 (0) 17 (51,52) 0 (0) 33 
(100) 

 Vocht 30 (90,91) 0 (0) 3 (9,09) 0 (0) 33 
(100) 

 Cafeïne 16 (48,48) 9 (27,27) 8 (24,24) 0 (0) 33 
(100) 

 Graanproducten en 
aardappelen 

13 (39,39) 2 (6,06) 18 (54,55) 0 (0) 33 
(100) 

 Groenten 9 (27,27) 4 (12,12) 19 (57,58) 1 (3,03) 33 
(100) 

 Fruit  10 (30,30) 3 (9,09) 20 (60,61) 0 (0) 33 
(100) 
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 Melkproducten en 
calcium-verrijkte 
sojaproducten 

15 (45,45) 2 (6,06) 16 (48,48) 0 (0) 33 
(100) 

 Vlees, vis, eieren en 
vervangproducten 

16 (48,48) 2 (6,06) 15 (45,45) 0 (0) 33 
(100) 

 Noten en zaden  19 (57,58) 1 (3,03) 13 (39,39) 0 (0) 33 
(100) 

 Smeer- en 
bereidingsvet 

16 (48,48) 0 (0) 17 (51,52) 0 (0) 33 
(100) 

 Restgroep 17 (51,52) 0 (0) 16 (48,48) 0 (0) 33 
(100) 

 Zittende bezigheid 
(sedentair gedrag) 

28 (84,85) 1 (3,03) 4 (12,12) 0 (0) 33 
(100) 

 Rubella 26 (78,79) 0 (0) 6 (18,18) 1 (3,03) 33 
(100) 

 Varicella 32 (96,97) 0 (0) 1 (3,03) 0 (0) 33 
(100) 

 Kinkhoest 33 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 33 
(100) 

 CMV 33 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 33 
(100) 

 SOA 29 (87,88) 0 (0) 4 (12,12) 0 (0) 33 
(100) 

 Hepatitis C 33 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 33 
(100) 

 Tuberculose 33 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 33 
(100) 

 Röntgenstraling 29 (87,88) 1 (3,03) 3 (9,09) 0 (0) 33 
(100) 

 Medicatie 16 (48,48) 4 (12,12) 13 (39,39) 0 (0) 33 
(100) 

 Astma 31 (93,93) 0 (0) 2 (6,06) 0 (0) 33 
(100) 

 Verhoogde 
bloeddruk 

28 (84,85) 0 (0) 5 (15,15) 0 (0) 33 
(100) 

 Allergieën 32 (96,97) 0 (0) 1 (3,03) 0 (0) 33 
(100) 

 Diabetes 26 (78,79) 0 (0) 7 (21,21) 0 (0) 33 
(100) 

 Epilepsie 27 (81,82) 0 (0) 6 (18,18) 0 (0) 33 
(100) 

 Kanker 32 (96,97) 0 (0) 1 (3,03) 0 (0) 33 
(100) 

 Hemoglobino-
pathieën 

30 (90,91) 0 (0) 3 (9,09) 0 (0) 33 
(100) 
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Mannen Alcohol 15 (45,45) 9 (27,27) 9 (27,23) 0 (0) 33 
(100) 

  Roken 13 (39,39) 1 (3,03) 19 (57,58) 0 (0) 33 
(100) 

  Drugs 18 (54,55) 1 (3,03) 14 (42,42) 0 (0) 33 
(100) 

  Hyperthermie 19 (57,58) 1 (3,03) 13 (39,39) 0 (0) 33 
(100) 

  Medicatie 30 (90,91) 1 (3,03) 2 (6,06) 0 (0) 33 
(100) 

  Omgeving 26 (78,79) 0 (0) 7 (21,21) 0 (0) 33 
(100) 

  SOA 29 (87,88) 0 (0) 4 (12,12) 0 (0) 33 
(100) 

  CMV 33 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 33 
(100) 

  Hepatitis C  33 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 33 
(100) 

	


