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Achtergrond

In 2016 werden in Nederland 169.136 kinderen geboren; hiervan werden 11.622 kinderen 
prematuur ofwel te vroeg geboren (na minder dan 37 weken zwangerschap) en 2.295 
extreem prematuur (na minder dan 32 weken zwangerschap). De afgelopen decennia 
is het aantal (extreem) prematuur geboren kinderen toegenomen maar zijn ook de 
overlevingskansen steeds beter geworden. Desalniettemin ondervinden veel prematuur 
geboren kinderen gevolgen van het te vroeg geboren worden. Kort na de geboorte uit 
zich dit bijvoorbeeld in slechte groei (groeirestrictie) als gevolg van een disbalans tussen 
vraag naar en aanbod van voeding. Na een periode van slechte groei kan als compensatie 
een periode met versnelde groei optreden die vaak samengaat met een minder gunstige 
lichaamssamenstelling (meer vetmassa). De gevolgen hiervan kunnen merkbaar zijn tot 
op volwassen leeftijd; er bestaat een hoger risico op onder andere overgewicht, diabetes en 
hart- en vaatziekten. Andere gevolgen op de langere termijn zijn stoornissen in de cognitieve 
ontwikkeling (zoals spraak/taal, aandacht en IQ) en in de motorische ontwikkeling (grove 
en fijne motoriek). Het is daarom steeds belangrijker geworden om inzicht te krijgen in 
de langetermijnuitkomsten van prematuur geboren kinderen en op welke manier deze 
uitkomsten positief te beïnvloeden zijn. Slechte groei en onvoldoende voeding of voeding 
met een niet toereikende samenstelling (met name teveel energie en/of onvoldoende 
eiwit) in de eerste weken tot maanden na vroeggeboorte zijn belangrijke risicofactoren die 
mogelijk te beïnvloeden zijn. Dit is kort samengevat de achtergrond van dit proefschrift 
die we in Hoofdstuk 1 meer in detail beschrijven.

doel en opzet vAn dit proefschrift

In Hoofdstuk 2 beschrijven we het doel, de opzet en de indeling van dit proefschrift. Met 
het idee van voeding als belangrijke beïnvloedbare factor hebben we onderzoek gedaan naar 
de effecten van een eiwitverrijkte voeding bij prematuren na ontslag uit het ziekenhuis. In 
dit proefschrift beschrijven we de uitkomsten op de leeftijd van 8 jaar. Het oorspronkelijke 
gerandomiseerde voedingsonderzoek is uitgevoerd met 152 prematuren. Zij werden geboren 
na een zwangerschapsduur van 32 weken of minder en/of hadden een geboortegewicht 
van 1500 g of minder. Op de à terme leeftijd (de uitgerekende datum) werden de kinderen 
die op dat moment kunstvoeding kregen gerandomiseerd (willekeurig ingedeeld) in 
twee voedingsgroepen: 1) eiwitverrijkte voeding (‘postdischarge formula’ – PDF) en 2) 
standaardvoeding zoals voor op tijd geboren zuigelingen (‘term formula’ – TF). Daarnaast 
waren er ook kinderen die moedermelk kregen (‘human milk’ – HM). Deze voeding werd 
gegeven tot de gecorrigeerde leeftijd van 6 maanden (gerekend vanaf de uitgerekende datum).
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sAmenvAtting vAn de resultAten

In het eerste deel van dit proefschrift beschrijven we de uitkomsten van de follow-up van 
het onderzoek op de leeftijd van 8 jaar. 

In Hoofdstuk 3 vergelijken we de voedingsgroepen (d.w.z. PDF, TF en HM) wat betreft 
groei, lichaamssamenstelling, botmineralisatie en metabole variabelen. In geen van deze 
uitkomsten vinden we verschillen, mogelijk mede omdat de groepen hiervoor te klein zijn.

In Hoofdstuk 4 vergelijken we de cognitieve en motorische ontwikkeling op de gecor-
rigeerde leeftijd van 24 maanden en op 8 jaar tussen de voedingsgroepen. PDF heeft niet 
geleid tot een verbetering van deze uitkomsten vergeleken met TF. Op beide leeftijden blijkt 
dat de HM-groep beter scoort op de cognitieve maten. De correlatie tussen de uitkomsten 
op de verschillende leeftijden was matig, dit bevestigt het belang van lange termijn follow-
up van prematuur geboren kinderen.

In Hoofdstuk 5 onderzoeken we of vroege groei van prematuren verbeterd is over de tijd 
en of de relatie tussen vroege groei en ontwikkeling is veranderd. We vergelijken twee 
groepen prematuren; een groep geboren in 1983 en een groep geboren tussen 2003 en 
2006. Het aantal kinderen met een nadelig groeipatroon voor en/of na de geboorte is 
verminderd. De negatieve gevolgen van deze groeipatronen op ontwikkelingsuitkomsten 
blijken daarentegen onveranderd. We concluderen dat het nastreven van adequate vroege 
groei cruciaal kan zijn voor de latere ontwikkeling, met name voor kinderen die bij geboorte 
te klein waren voor de zwangerschapsduur.

Het volgende deel van dit proefschrift richt zich op de hormonale regulatie van en hor-
monale invloed op diverse uitkomsten, waaronder groei, lichaamssamenstelling en risi-
cofactoren voor o.a. diabetes en hart- en vaatziekten op latere leeftijd.

In Hoofdstuk 6 onderzoeken we de relatie tussen vroege groei en de ontwikkeling en 
activiteit van de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA-as, produceert het stresshormoon 
cortisol). Onze resultaten suggereren dat nadelige groei voor en na de geboorte mogelijk 
een onderdrukking van de HPA-as tot gevolg heeft gedurende de kindertijd. Op de leeftijd 
van 8 jaar konden we dit niet meer aantonen. We weten niet wat de gevolgen van deze 
andere ‘instelling’ van de HPA-as zouden kunnen zijn met betrekking tot het latere risico 
op bijvoorbeeld diabetes en hart- en vaatziekten.

Hoofdstuk 7 beschrijft een deel van de ingewikkelde, multifactoriële regulatie van li-
chaamssamenstelling en botkwaliteit, met name de betrokkenheid van de hormonen 
leptine en IGF-1. Beide hormonen blijken gerelateerd te zijn aan lichaamssamenstelling 
in de vroege kindertijd en op de leeftijd van 8 jaar. Daarnaast is er een verband tussen 



Nederlandse samenvatting

206

leptine en botparameters (zoals botmineralisatie) in de vroege kindertijd, maar niet meer 
op 8 jaar. Dit suggereert dat er mogelijk een verandering plaatsvindt in regulerende me-
chanismes over de tijd.

Er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar het fenomeen ‘zoutgevoeligheid van de 
bloeddruk’ bij prematuren. In Hoofdstuk 8 vonden we dat zoutgevoeligheid van de bloed-
druk bij 16% (n = 10) van onze groep prematuur geboren kinderen voorkomt op de leeftijd 
van 8 jaar. We speculeren dat dit een deel van de verklaring zou kunnen vormen voor het 
verhoogde risico op o.a. diabetes en hart- en vaatziekten op latere leeftijd.

In Hoofdstuk 9 bespreken we de literatuur die gaat over de impact van suboptimale vroege 
groei en voeding na premature geboorte. Ook vatten we beknopt samen wat er bekend is 
over de korte- en langetermijnuitkomsten van voedingsonderzoeken bij prematuren. Naar 
aanleiding hiervan doen we een aanbeveling voor de voedingsstrategie bij prematuren in 
de eerste levensmaanden.

Algemene discussie en conclusie

In Hoofdstuk 10 zetten we onze resultaten in perspectief en bespreken we de gevolgen van 
wat we gevonden hebben. We concluderen dat optimale vroege voeding, deels via verbete-
ring van vroege groei, kan bijdragen aan het verbeteren van de cognitieve en motorische 
ontwikkeling en het minimaliseren van het risico op o.a. diabetes en hart- en vaatziekten 
op latere leeftijd. Lange termijn follow-up van voedingsonderzoeken bij prematuren is 
daarom van groot belang. Op die manier kunnen de effecten ook na de kindertijd worden 
geëvalueerd en kan dit mogelijk bijdragen aan het ontrafelen van de ingewikkelde relaties 
tussen prematuur geboren worden en de langetermijngevolgen daarvan.

toekomstperspectieven en AAnbevelingen

suggesties voor de optimale timing van veranderingen in energie-eiwit-samen-
stelling van voeding voor prematuren

Het starten van adequate voeding zo snel mogelijk na de geboorte kan het risico op groei-
restrictie verkleinen. Moedermelk is daarbij de belangrijkste bron van vroege voeding, 
met name nu er steeds meer mogelijkheden zijn om donor-moedermelk te kunnen geven 
aan prematuren. Wanneer er kunstvoeding gegeven wordt is het van belang te overwegen 
de samenstelling al tijdens de ziekenhuisopname te veranderen van hoog-energie/hoog-
eiwit naar alleen hoog-eiwit. Vanaf de gecorrigeerde leeftijd van 3 maanden moet worden 
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afgewogen (o.a. op basis van het groeipatroon) of het nodig is om de eiwit-verrijkte voeding 
te blijven geven. Deze meer individuele aanpak is gebaseerd op de aanname dat een gezond 
groeipatroon zonder overmatige vetmassa ertoe zou kunnen leiden dat het risico op het 
ontwikkelen van diabetes en hart- en vaatziekten beperkt wordt. Bovenstaande aanbeveling 
wordt meer in detail beschreven in Hoofdstuk 9.

follow-up van prematuur geboren kinderen

•	 Follow-up tot tenminste de leeftijd van 8 jaar, zoals wordt aanbevolen in de Neder-
landse richtlijnen, inclusief de evaluatie van groei, bloeddruk en ontwikkeling wordt 
ondersteund door onze resultaten;

•	 Goede scores op cognitieve en motorische uitkomstmaten op de gecorrigeerde leeftijd 
van 24 maanden moeten er niet toe leiden dat er geen follow-up plaatsvindt op 8-jarige 
leeftijd;

•	 Kinderen die groeirestrictie hebben vertoond na de geboorte zouden ook gevolgd 
moeten worden volgens het follow-up-schema zoals dat bestaat voor andere groepen 
prematuren.

suggesties voor toekomstige voedingsonderzoeken

•	 Om resultaten van prematuur geboren kinderen direct te kunnen vergelijken met 
op tijd geboren leeftijdgenoten is het aan te bevelen altijd een groep op tijd geboren 
kinderen te includeren;

•	 Aanpassingen in voedingssamenstelling zouden niet primair gebaseerd moeten worden 
op basis van het moment van ontslag uit het ziekenhuis, maar liever op bijvoorbeeld 
groeipatroon;

•	 Om het vergelijken van resultaten van voedingsonderzoeken te vergemakkelijken raden 
we aan het advies met betrekking tot het verzamelen en rapporteren van een standaard 
dataset te volgen zoals beschreven door Cormack et al. (2016) en Koletzko et al. (2015);

•	 Meer samenwerking tussen onderzoeksgroepen kan het makkelijker maken om 
adequate aantallen deelnemers te verzamelen binnen een beperkte tijd en daarmee 
betrouwbare resultaten te verkrijgen.




