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Prematuriteit, gedefinieerd als geboorte voor de 37e week van de zwangerschap, is een belang-
rijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit in de neonatale periode maar ook daarna. In 2016 
was het de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen onder de 5 jaar, verantwoordelijk voor 
bijna 1 miljoen sterfgevallen wereldwijd. Met name kinderen met een geboortegewicht onder 
de 1500 gram (Very Low Birth Weight infants, VLBW infants) lopen het risico op een ongunstige 
uitkomst. Morbiditeit op de korte termijn wordt veroorzaakt door immaturiteit van vrijwel alle 
orgaansystemen en het immuunsysteem en omvat hersenbloedingen, het respiratoir distress 
syndroom, necrotiserende enterocolitis (NEC) en sepsis. Morbiditeit op de lange termijn wordt 
veroorzaakt door complicaties ontstaan tijdens de neonatale fase maar ook door de blootstel-
ling aan ‘extra-uterien leven’ tijdens een kritieke periode van hersenontwikkeling. Het ultieme 
doel van neonatale intensive care zorg is dan ook te waarborgen dat prematuren niet alleen de 
neonatale periode overleven maar ook opgroeien tot gezonde adolescenten en volwassenen 
die kunnen deelnemen aan de maatschappij. Desalniettemin weten we van een cohort uit 1983 
bestaande uit 1338 kinderen met een geboortegewicht onder de 1500 gram en/of geboren 
voor 32 weken, dat een aanzienlijk deel kampt met de langetermijn gevolgen hiervan. Op 19 
jarige leeftijd had 32% van deze jongvolwassenen milde tot ernstige beperkingen in het neu-
rosensorisch functioneren, motorisch functioneren en/of bij deelname aan de maatschappij in 
de bredere zin van het woord. Deze resultaten onderstrepen duidelijk de noodzaak om meer 
begrip te krijgen van de etiologie van ontwikkelingsachterstand na een premature geboorte 
en het belang van onderzoek naar interventies die de kans op een ontwikkelingsachterstand 
verkleinen.

De oorzaak van een ontwikkelingsachterstand na prematuriteit is overduidelijk multifacto-
rieel en complex. In gevallen waarin er geen grove afwijkingen zoals cystische periventriculaire 
leukomalacie of intraventriculaire bloedingen zijn kan de ontwikkelingsachterstand worden 
toegeschreven aan diffuse wittestof afwijkingen en de hierdoor veroorzaakte verstoringen 
van hersenontwikkeling. De etiologie van deze wittestofafwijkingen is niet volledig begrepen 
maar systemische inflammatie, bijvoorbeeld ten tijde van episodes van sepsis of NEC, lijkt een 
belangrijke rol te spelen bij het ontstaan. Interventies gericht op de preventie van sepsis en/ 
of NEC zullen dientengevolge ook een gunstig effect op de langetermijn ontwikkeling hebben.

De associatie tussen het voeden van prematuren met afgekolfde melk van hun eigen 
moeder en een verminderde incidentie van sepsis en NEC is goed gedocumenteerd. Echter, 
melk van de eigen moeder is vaak niet of onvoldoende beschikbaar, vooral in de eerste le-
vensdagen. Op veel plaatsen krijgen prematuren in dit geval gepasteuriseerde donormelk, in 
een poging hen toch te laten profiteren van de gunstige effecten van humane melk. Er zijn 
in de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw verschillende gerandomiseerde studies naar de ef-
fecten van donormelk gedaan. Echter tijdens de HIV epidemie in de jaren ’90 is het merendeel 
van de moedermelkbanken plots gesloten na de ontdekking dat het HIV virus overgedragen 
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kan worden via moedermelk. Nu er betrouwbare bloedtesten beschikbaar zijn waarmee het 
virus in een zeer vroeg stadium kan worden aangetoond openen moedermelkbanken opnieuw 
massaal hun deuren. Sinds de jaren ‘80 is de neonatologie echter ingrijpend veranderd. Door 
een gebrek aan goede, dubbelblinde, gerandomiseerde studies zijn de effecten van donormelk 
binnen de huidige praktijk onvoldoende bekend. Voordat donormelk de standaard behandeling 
wordt indien er onvoldoende melk van de eigen moeder beschikbaar is dienen er eerst goede 
meta-analyses over de effecten hiervan beschikbaar te komen. Daarnaast is in de afgelopen 
jaren steeds duidelijker geworden dat malnutritie tijdens de neonatale periode een zeer 
belangrijke factor is bij het ontstaan van een ontwikkelingsachterstand op latere leeftijd. Het 
toedienen van adequate hoeveelheden voeding aan prematuren wordt gehinderd door een 
beperkte tolerantie van enterale voeding. Interventies die de tolerantie voor enterale voeding 
vergroten en meer kennis over de specifieke behoeftes van prematuren zullen daarom bijdra-
gen aan een gunstigere ontwikkeling op de lange termijn. Hoofdstuk 1 van dit proefschrift is 
een algemene inleiding over de functionele en structurele immaturiteit van de darm bij pre-
maturiteit. Daarnaast bevat het een uiteenzetting over de immunomodulerende effecten van 
humane melk. In hoofdstuk 2 wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de stabiele isotopen 
en massaspectrometrie technieken die gebruikt kunnen worden in kindergeneeskundig en 
neonataal onderzoek, bijvoorbeeld voor onderzoek naar energiebalansen, macronutrientbe-
hoeften en metabole aandoeningen. Stabiele isotopen studies zijn zeer geschikt voor gebruik 
op de NICU aangezien ze relatief weinig invasief zijn en metingen gedaan kunnen worden in 
excreties zoals bloed en urine of zeer kleine hoeveelheden bloed. In hoofdstuk 3 wordt met 
gebruik van een dubbele isotopen infusietechniek aangetoond dat de splanchnische weefsels 
van prematuren vrijwel al het aspartaat, een niet-essentieel aminozuur, uit de enterale voeding 
gebruiken. Daarnaast wordt aangetoond dat de meerderheid van het gelabelde koolstofskelet 
teruggevonden wordt in uitademingslucht. Hierdoor is het waarschijnlijk dat het koolstofskelet 
van aspartaat gebruikt wordt voor het genereren van energie. Het is dus belangrijk om de darm 
van enteraal gevoede prematuren te voorzien van adequate hoeveelheden niet-essentiele 
aminozuren om te voorkomen dat essentiele aminozuren verbrand worden en niet beschikbaar 
komen voor weefselgroei.

Hoofdstuk 4 beschrijft een methode om de intestinale permeabiliteit in prematuren te 
bepalen en hoe deze gebruikt kan worden om de effecten van een (voedings)interventie op de 
darmpermeabiliteit te bepalen. Hoofdstuk 5 zijn de resultaten van een dubbelblinde gerando-
miseerde studie naar de effecten van het toevoegen van insulin-like growth factor 1 (IGF-1) aan 
kunstvoeding voor prematuren. In deze studie kregen patienten of standaard kunstvoeding of 
standaard kunstvoeding met toegevoegd IGF-1. IGF-1 is één van de groeifactoren die aanwezig 
is in moedermelk en waarvan men denkt dat het de groei en functie van de darm stimuleert. 
Ondanks dat er op de 14e levensdag een significant verschil in darmpermeabiliteit tussen de 
groepen werd gezien was er geen effect op klinische uitkomstmaten zoals het aantal dagen tot-
dat er volledig enterale voeding gegeven kon worden, het aantal dagen voordat kinderen weer 
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op geboortegewicht waren of groeisnelheid. Wij concluderen dan ook dat er geen indicatie 
bestaat om IGF-1 standaard aan kunstvoeding voor prematuren toe te voegen. In hoofdstuk 
6 laten we in een observationele studie zien dat er een sterke associatie bestaat tussen de 
inname van melk van de eigen moeder in de eerste levensdagen en de incidentie van NEC, 
sepsis en overlijden. Hoofdstuk 7 bestaat uit de meest recente ESPGHAN opinie ten aanzien 
van het beschikbare bewijs voor het gebruik van donormelk. In hoofdstuk 8 wordt beschreven 
dat een groot deel (84%) van de vrouwen die bevallen in het Vumc (een tertiair centrum) en 
starten met het geven van borstvoeding, medicatie gebruiken. Zoals ook beschreven wordt in 
hoofdstuk 7 is er weinig bekend over de veiligheid en farmacokinetiek van de verschillende 
soorten geneesmiddelen tijdens de lactatie. Indien prematuren gevoed worden met donormelk 
ontvangen zij over het algemeen melk van verschillende donoren. Hierdoor worden zij poten-
tieel blootgesteld aan meerdere soorten medicatie. Strikte screening en selectie van moeder-
melkdonoren is daarom zeer belangrijk maar ook dient er meer onderzoek gedaan te worden 
naar de veiligheid en farmacokinetiek van medicamenten die veelvuldig gebruikt worden door 
vrouwen die borstvoeding geven. In hoofdstuk 9 worden de resultaten van de ‘Early Nutrition 
Study’ beschreven, een dubbelblinde gerandomiseerde studie naar de effecten van donormelk 
in vergelijking met kunstvoeding tijdens de eerste 10 levensdagen. In deze studie werden in 
totaal 377 kinderen geincludeerd maar werd geen positief effect op de gecombineerde inci-
dentie van sepsis, NEC en overlijden aangetoond. Alhoewel de studie hiervoor niet opgezet 
was toonde ook deze studie dat kinderen die grotere hoeveelheden van hun voeding als melk 
van de eigen moeder kregen een betere uitkomst hadden dan de kinderen die kunstvoeding 
of donormelk kregen. In hoofdstuk 10 wordt besproken waarom er in de Early Nutrition Study 
mogelijk geen gunstige effecten van donormelk konden worden aangetoond.

De belangrijkste conclusies uit de onderzoeken van dit proefschrift zijn:
- Na een premature geboorte is het van het hoogste belang dat alles gedaan wordt opdat 

kinderen zoveel mogelijk afgekolfde melk van hun eigen moeder ontvangen
- Het voeden van prematuren met donormelk, indien er onvoldoende melk van de eigen moe-

der beschikbaar is, gedurende de eerste 10 levensdagen leidt niet tot een lagere incidentie 
van sepsis, NEC en overlijden in vergelijking met het voeden met kunstvoeding

- Het toevoegen van IGF-1 aan kunstvoeding leidt niet tot gunstigere klinische uitkomsten zoals 
het eerder bereiken van volledig enterale voeding, sneller terug op geboortegewicht komen 
of hogere groeisnelheid

- De splanchnische weefsels gebruiken een groot gedeelte van het beschikbare aspartaat in de 
‘first-pass’. Dit aspartaat wordt vervolgens gebruikt voor het genereren van energie


