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In vergelijking met op tijd geboren kinderen groeien te vroeg geboren kinderen (prema-
turen) na de geboorte minder goed. Dit wordt deels verklaard door de beperkte moge-
lijkheden om direct na de geboorte voldoende voedingsstoffen toe te dienen. Bovendien 
is de vraag naar voedingsstoffen dan juist verhoogd als gevolg van problemen die met 
de vroeggeboorte samenhangen, zoals infecties en ademhalingsproblemen. Hierdoor 
ontwikkelen veel prematuren direct na de geboorte een groeivertraging (extra-uteriene 
groeirestrictie), die vaak gevolgd wordt door een fase van versnelde groei na de uitge-
rekende (a terme) datum. Tot de gevolgen van het tekort aan voedingsstoffen behoren 
ook een vermindering van de botaanmaak, een tekort aan micronutriënten (vitamines 
en mineralen) en stoornissen in de ontwikkeling. De gevolgen van het groeipatroon 
in de prenatale en postnatale fase (d.w.z. de fase voor en na de geboorte) kunnen zich 
uitstrekken tot op volwassen leeftijd. Groeivertraging en een ongunstige lichaamssa-
menstelling met veel vetmassa zijn bij prematuur geboren mensen geassocieerd met 
het ontwikkelen van het metabool syndroom en cardiovasculaire aandoeningen. Het 
is daarom van belang om al heel vroeg, tijdens de postnatale zorg in het ziekenhuis, 
een tekort aan essentiële voedingsstoffen te voorkomen. Echter, tot op heden kunnen 
deze tekorten evenals de genoemde groeivertraging na de geboorte tijdens de zieken-
huisopname niet worden voorkomen. Daarom heeft aangepaste voeding na ontslag 
(‘postdischarge’ voeding) een speciale plaats in het voedingsbeleid voor prematuren. 
Deze voeding wordt gegeven om de groei, de lichaamssamenstelling en de botaanmaak 
zodanig te verbeteren dat de kans op cardiovasculaire en metabole gevolgen op de 
lange termijn zoveel mogelijk wordt beperkt. De achtergrond van dit proefschrift wordt 
verder besproken in hoofdstuk 1.

In dit proefschrift worden in deel I de gevolgen van prenatale groei (d.w.z. groei voor de 
geboorte), vroeg postnatale groei (d.w.z. groei tussen de geboorte en de uitgerekende 
datum) beschreven. In deel 2 worden de effecten van ’postdischarge’ voeding op de 
groei, de lichaamssamenstelling en de botaanmaak van prematuren gedurende het 
eerste half jaar bestudeerd.

Dit proefschrift is gebaseerd op een gerandomiseerd voedingsonderzoek uitgevoerd bij 
152 prematuren. Deze prematuren werden na een zwangerschapsduur van 32 weken of 
minder geboren en/of hadden een geboortegewicht van 1500 gram of minder. Tussen 
de a terme leeftijd (d.w.z. de verwachte geboortedatum) en de gecorrigeerde leeftijd 
(d.w.z. de leeftijd gerekend vanaf de verwachte geboortedatum) van zes maanden wer-
den deze prematuren met een ‘postdischarge’ voeding, met een standaard voeding voor 
op tijd geboren zuigelingen of met moedermelk gevoed. De ‘postdischarge’ voeding 
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bevatte evenveel calorieën maar meer eiwitten en mineralen dan de standaard voeding 
voor op tijd geboren zuigelingen. Bij dit onderzoek werden de groei, de lichaamssamen-
stelling en de botaanmaak van deze prematuren tijdens het eerste half jaar vergeleken.

hoofdstuk 2 beschrijft de studieopzet en de belangrijkste resultaten van het geran-
domiseerde onderzoek. Het belangrijkste feit uit de analyse was de bevestiging dat 
prematuren die ‘postdischarge’ voeding kregen tijdens het eerste half jaar inderdaad 
een hogere eiwitinname hadden. Deze prematuren lieten een vergelijkbare groei zien 
maar met minder vettoename dan prematuren die standaard voeding kregen.

Het eerste deel van dit proefschrift richt zich op de gevolgen van prenatale en postnatale 
groei van prematuren. 

In hoofdstuk 3 wordt het belang van insulin-like growth factor type I (IGF-I) en insu-
line voor de groeiregulatie van prematuren tot zes maanden gecorrigeerde leeftijd 
beschreven. Deze regulatie was niet gerelateerd aan het type voeding. Er was op de 
a terme leeftijd en op de gecorrigeerde leeftijd van drie maanden een verband tussen 
IGF-I en insuline onderling. Later, op de gecorrigeerde leeftijd van zes maanden, werd 
dit verband tussen IGF-I en insuline niet meer gevonden. Mogelijk duidt dit op een 
afnemend belang van insuline en een toenemend belang van groeihormoon (GH) voor 
de groeiregulatie middels IGF-I. 

In hoofdstuk 4 wordt aangetoond dat prematuren die small-for-gestational-age gebo-
ren zijn (SGA; d.w.z. te klein voor de zwangerschapsduur) en prematuren met vroege 
extra-uteriene groei restrictie (vroege EUGR; d.w.z. met een groeivertraging tussen de 
geboorte en de a terme leeftijd) een relatief hogere groeisnelheid hebben. Deze SGA 
prematuren en prematuren met vroege EUGR hadden een hogere inname van energie, 
eiwitten, koolhydraten en vetten maar bleven desondanks kleiner dan de andere kinde-
ren. Tevens hadden zij een lager vetpercentage gedurende het eerste half jaar. Voor de 
latere gezondheid is een snelle groei, die niet gepaard gaat met aanwas van vetweef-
sel, wellicht gunstig. Echter, de optimale samenstelling van voeding voor prematuren, 
die resulteert in een snelle groei zonder vetaanwas, is op dit moment helaas nog niet 
bekend.

In hoofdstuk 5 wordt beschreven dat SGA prematuren tussen de a terme leeftijd en de 
gecorrigeerde leeftijd van zes maanden een lagere botaanmaak [uitgedrukt als toename 
van bone mineral content (BMC)] hadden. Deze lagere botaanmaak werd niet verklaard 
doordat SGA prematuren kleiner waren.
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Aansluitend toont hoofdstuk 6 dat de collageen type I aanmaak van SGA prematuren 
hoger was dan die van de andere kinderen gedurende het eerste half jaar. Deze ver-
hoogde aanmaak is mogelijk een teken van snelle groei. Echter, de verhoogde aanmaak 
van collageen type I, dat vooral voorkomt in de botmatrix, was bij SGA prematuren 
niet geassocieerd met een verhoogde aanmaak van botweefsel. Deze discrepantie zou 
verklaard kunnen worden door onvoldoende botmineralisatie. Aangezien onvoldoende 
aanmaak van botweefsel een risicofactor is voor het ontwikkelen van osteoporose op 
volwassen leeftijd, hebben juist deze kinderen mogelijk baat bij voedingsinterventies 
die gericht zijn op de stimulatie van botaanmaak. Hierbij kan worden gedacht aan sup-
pletie van extra calcium, fosfaat en vitamine D.

Het tweede deel van dit proefschrift richt zich op de effecten van ‘postdischarge’ voeding op 
de botaanmaak, de groei en voldoende aanwezigheid van micronutriënten. 

In hoofdstuk 7 wordt beschreven dat de ‘postdischarge’ voeding de botaanmaak 
(uitgedrukt als de toename van BMC) van prematuren tussen de a terme leeftijd en zes 
maanden gecorrigeerde leeftijd verbeterde. Deze verbetering was onafhankelijk van de 
toename in gewicht en lengte. Deze toename van BMC bij prematuren heeft mogelijk 
een gunstig effect op de botmassa op volwassen leeftijd. Dit laatste zou kunnen leiden 
tot een verminderd risico op osteoporose op latere leeftijd.

In hoofdstuk 8 wordt de relatie tussen de groei van prematuren en de inname van 
de lange keten meervoudig onverzadigde vetzuren gelegd. De ‘postdischarge’ voeding 
bevatte het omega-3 vetzuur docosahexeenzuur (DHA) en het omega-6 vetzuur arachi-
donzuur (AA). Bij prematuren die ‘postdischarge’ voeding kregen, werden gedurende 
het eerste half jaar hogere waarden van DHA en AA gevonden in de rode bloedcellen 
(RBC waarde). Er werd een positief verband gevonden tussen de RBC waarde van DHA 
en de toename in gewicht en lengte. Eenzelfde verband werd gevonden tussen de RBC 
waarde van AA en de toename in schedelomtrek. Voorts bleek er een negatief verband 
te bestaan tussen de RBC waarde van DHA en de toename in schedelomtrek evenals 
tussen de RBC waarde van AA en de toename in gewicht en lengte. Het aanbod van DHA 
en AA uit ‘postdischarge’ voeding leidde tot bloedwaarden van DHA en AA die goed ver-
gelijkbaar waren met de bloedwaarden van op tijd geboren kinderen die moedermelk 
krijgen. Deze bloedwaarden van prematuren zijn mogelijk van belang voor voldoende 
groei.

In hoofdstuk 9 wordt aangetoond dat kinderen in de ‘postdischarge’ voeding groep 
tijdens het eerste half jaar een hogere vitamine D inname en een grotere toename van 
serum 25-hydroxyvitamine D (een maat voor de vitamine D status) hadden dan kinderen 

Monique binnenwerk.indd   181 06-01-14   13:13



182 Chapter 12

uit de andere voedingsgroepen. Er was een positieve associatie tussen de toename van 
serum 25-hydroxyvitamine D en de toename van BMC. Het is waarschijnlijk dat vitamine 
D, naast eiwit, calcium en fosfaat, bijdraagt aan de hogere botaanmaak van prematuren 
die ‘postdischarge’ voeding krijgen.

In hoofdstuk 10 wordt beschreven dat ijzertekort op de gecorrigeerde leeftijd van 
drie en zes maanden vaker voorkwam bij prematuren die moedermelk kregen dan bij 
prematuren die ijzer verrijkte kunstvoeding, zoals ‘postdischarge’ voeding of standaard 
voeding, kregen. Dit wordt mogelijk verklaard doordat de ijzersuppletie bij prematuren 
die moedermelk kregen ruim voor de gecorrigeerde leeftijd van drie maanden werd 
gestaakt. Dit terwijl ijzersuppletie voor deze kinderen de enige bron van ijzervoorzie-
ning is. Overeenkomstig de Nederlandse richtlijnen lijkt ijzer verrijkte kunstvoeding 
voldoende om bij prematuren een ijzertekort tussen de gecorrigeerde leeftijd van drie 
en zes maanden te voorkomen.

hoofdstuk 11 geeft een overzicht van de onderwerpen en conclusies van dit proef-
schrift. Prenatale groei en vroeg postnatale groei zijn belangrijk voor de groei, de 
lichaamssamenstelling en de botaanmaak van prematuren gedurende het eerste half 
jaar. In deze periode is IGF-I van belang voor de regulatie van groei. 

De ‘postdischarge’ voeding, die gebruikt werd in dit onderzoek, leidt tot een hogere 
inname van eiwitten, lange keten vetzuren (DHA en AA), vitamines (vitamine D), en 
mineralen. Al deze factoren zijn van invloed op de groeimogelijkheden, op de ontwik-
keling van de lichaamsamenstelling en op de botaanmaak van prematuren gedurende 
de eerste zes maanden na de uitgerekende datum. Ten slotte worden de implicaties van 
ijzersuppletie voor de ijzervoorraad van prematuren, die moedermelk en ijzer verrijkte 
kunstvoeding krijgen, aan de orde gesteld. De resultaten suggereren dat prematuren 
die moedermelk krijgen in ieder geval gedurende het eerste half jaar ijzersuppletie 
nodig hebben, terwijl prematuren die ijzer verrijkte kunstvoeding krijgen dit niet nodig 
hebben.

Dit hoofdstuk sluit af met aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. Nieuw onder-
zoek zal zich moeten richten op een optimaal voedingsbeleid voor prematuren tussen de 
geboorte en de a terme leeftijd. Daarnaast is het van belang dat onderzoek plaatsvindt 
naar de lange termijn effecten van ‘postdischarge’ voeding, zoals die gebruikt is in het 
gerandomiseerde onderzoek waarop dit proefschrift is gebaseerd. Er wordt kort inzage 
gegeven in de methodieken waarmee thans dit lange termijn onderzoek plaatsvindt op 
7-jarige leeftijd.
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