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Voeding speelt een essentiële rol in de ontwikkeling van zuigelingen 
en peuters. Er komt steeds meer wetenschappelijk inzicht in de 
effecten die voeding in de eerste levensfasen kan hebben op de 
gezondheid van een individu in zijn of haar latere leven. Van 
borstvoeding is bijvoorbeeld bekend dat het een cruciale rol 
speelt bij de ontwikkeling van de microbiota in de darm, het 
immuunsysteem, hersenontwikkeling en metabole processen 
in het eerste levensjaar. Maar ook peuters hebben specifieke 
voedingsbehoeften, aansluitend bij hun lichamelijke ontwikkeling. 
In dit artikel gaan we in op een aantal belangrijke fysiologische 
ontwikkelingen in het jonge kind.

Vóór de geboorte is de darm van een baby steriel. De bacteriële kolo-
nisatie van de darm van zuigelingen is een geleidelijk proces dat een 
grote invloed heeft op de gezondheid van het individu gedurende het 
hele leven. De ontwikkeling van een optimaal bacterieel ecosysteem 
in de darm meteen na de geboorte is bijvoorbeeld cruciaal voor de 
ontwikkeling van het immuunsysteem. Een aantal studies laat zien 
dat specifieke darmbacteriën bijdragen aan de bescherming tegen 
pathogene bacteriën. Ook zijn er aanwijzingen dat vroege kolonisatie 
met specifieke bacteriën allergische symptomen in het latere leven kan 
voorkomen. 
We weten dat borstvoeding een vitale rol speelt in de ontwikke-
ling van de microbiota in de darm. Het is dan ook niet vreemd dat 
gezondheidsbevorderende bacteriën, zoals bifidobacteriën, in hogere 
aantallen voorkomen in de darm van borstgevoede baby’s dan in de 
darm van flesgevoede baby’s. Bovendien zijn de verschillen niet al-
leen kwantitatief maar ook kwalitatief: de microbiota in de darm van 
borstgevoede baby’s wordt gedomineerd door een specifieke variëteit 
aan bifidobacteriën, waaronder Bifidobacterium breve, B. infantis and B. 
longum, terwijl in flesgevoede zuigelingen vaak andere bifidobacteriën 
de darm bevolken. De microbiota in de darm van flesgevoede baby’s 
is diverser, minder stabiel en bevat hogere aantallen Bacteroides, 
Clostridium and Enterobacteriaceae (1).

Behalve de initiële kolonisatie in de eerste dagen na de geboorte is er 
nog een tweede kritieke fase in intestinale kolonisatie: de overgang 
naar vaste voeding. De introductie van vaste voeding bij borstgevoede 
kinderen veroorzaakt een aanzienlijke ‘turbulentie’ in het ecosysteem 
van de darm waarbij nieuwe bacteriestammen worden geïntrodu-
ceerd. De introductie van vaste voeding bij flesgevoede baby’s heeft 
nauwelijks invloed op de microbiota in hun darm. 

Prebiotica, Probiotica en synbiotica Er wordt veel onder-
zoek gedaan naar het beïnvloeden van de samenstelling van de micro-
biota in de darm door voedingsinterventies in zuigelingen en peuters. 
De meeste aandacht gaat uit naar de effecten van pre- en probiotica. 
Prebiotica zijn niet-verteerbare oligosachariden die in de dikke darm 
selectief de groei van gezonde bacteriën bevorderen. Probiotica zijn 
levende, gezondheidsbevorderende bacteriën.

bifidobacteriën komen in de darm van borstgevoede baby’s in hogere 

aantallen voor dan in de darm van flesgevoede baby’s.
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 | Klinisch onderzoek heeft laten zien dat de toevoeging van een speci-

fieke mix van oligosachariden (galacto-oligosachariden en fructo-oli-
gosachariden, ratio 9:1), aan een standaard flesvoeding de samenstel-
ling van de microbiota in de darm stuurt in de richting van die van een 
borstgevoede baby, met een vergelijkbare variatie aan bifidobacteriën, 
met significant minder pathogene bacteriën. Ook een verlaagde pH 
en de vorming van fysiologisch relevante metabolieten als kortketen-
vetzuren komen overeen met het metabole patroon in de darm van 
borstgevoede kinderen. 
Een alternatieve benadering is de toevoeging van probiotica (gezond-
heidsbevorderende bacteriën). Er zijn gunstige kortetermijneffecten 
beschreven van sommige probiotische stammen, zoals bij infectieuze 
diarree en antibioticageassocieerde diarree. De effecten van probiotica 
op preventie van andere infecties, voedselallergie, atopische dermati-
tis en atopie zijn veelbelovend, maar nog niet voldoende overtuigend 
(2). Het is bovendien belangrijk om, parallel aan de studies naar 
effectiviteit van nieuwe probiotica, ook de veiligheid op de korte en 
langere termijn te onderzoeken voordat toevoeging aan zuigelingen- 
en kindervoeding wordt overwogen.
Een derde optie is de combinatie van pre- en probiotica, de zoge-
naamde synbiotica. 

immuunsysteem Ook het immuunsysteem moet zich in de loop 
van de eerste levensjaren nog ontwikkelen. Een belangrijk evenwicht 
in het specifieke immuunsysteem is de zogenaamde Th1/Th2-balans 
(T-helper1/T-helper2-balans). Th1-reacties spelen een belangrijke rol 
in de cellulaire afweer, bijvoorbeeld tegen virale infecties. Th2-reacties 
zijn humoraal, bijvoorbeeld tegen parasieten, en kunnen leiden tot 
het ontstaan van allergieën. Uit de productie van specifieke cytokines 
kan worden afgeleid dat in het vroege leven de Th1/Th2-balans is 
verschoven in de richting van Th2 reacties. Er wordt gedacht dat deze 
verschoven balans tijdens de zwangerschap waarborgt dat er geen af-
stoting optreedt tussen moeder en kind. Echter, na de geboorte duurt 
het een aantal jaren voordat Th1-reacties zich ontwikkelen en beide 
responsen een stabieler evenwicht bereiken, afbeelding 1 (3).
Als gevolg van de ‘onrijpe’ staat van het immuunsysteem zijn jonge 
kinderen vatbaar voor infecties en ontstaan er in deze groep relatief 
veel aan allergie gerelateerde aandoeningen, zoals koemelkallergie 
of atopisch eczeem. Juist in deze periode helpt borstvoeding om het 
immuunsysteem van nature te ondersteunen en te laten rijpen (4). In 
moedermelk zit een grote verscheidenheid aan componenten die het 
immuunsysteem beïnvloeden, waaronder antistoffen, cytokines en 
zelfs levende immuuncellen. 
De oligosachariden in moedermelk hebben, naast hun effect op de 
microbiota, ook een belangrijk effect op de natuurlijke afweer. Zo kun-
nen ze de hechting van pathogenen aan het darmepitheel remmen en 
indirect, via het stimuleren van een gunstige samenstelling van de mi-
crobiota met hun bijbehorende metabolisme, zorgen voor een goede 
interactie tussen bacteriën in de darm en het immuunsysteem (5).
In verscheidene dierstudies is gebleken dat oligosachariden vaccin-
specifieke Th1-reacties stimuleren, parameters van allergische astma 
verminderen en een gunstig effect hebben in infectiemodellen (6). 
In een klinische studie in kinderen met een hoog risico op allergie is 
gevonden dat het eerder genoemde oligosacharidenmengsel de inci-
dentie van atopische dermatitis en infecties significant verlaagt in de 
eerste 6 maanden. In een follow-up- studie in dezelfde kinderen bleek 
dat deze beide parameters op de leeftijd van 2 jaar nog steeds lager 
waren (7). Deze bevindingen gingen gepaard met een anti-allergisch-
antilichaamprofiel in de gesuppleerde groep (8), wat onderstreept dat 
dit prebiotische concept het immuunsysteem ondersteunt. We hebben 
nu de eerste aanwijzingen dat ook in kinderen zónder verhoogd risico 
op allergie, oligosachariden de incidentie van allergische symptomen 
kunnen verminderen (9).

een aantal studies laat zien dat specifieke 

darmbacteriën bijdragen aan de bescherming tegen 

pathogene bacteriën.

In verscheidene dierstudies is gebleken dat oligosachariden 
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een kind is geen volwassene Het metabolisme van baby’s 
en peuters is heel anders is dan dat van een volwassene. Een baby 
heeft bijvoorbeeld als hij 6 maanden oud is meer ijzer nodig dan op 
elke willekeurig ander moment in zijn leven. Deze grote ijzerbehoefte 
wordt voornamelijk veroorzaakt door de snelle ontwikkeling van de 
hersenen in die periode (10). De ijzervoorraad die de baby bij de 
geboorte heeft meegekregen raakt uitgeput. Borstvoeding voorziet in 
die behoefte, koemelk niet. De meeste onderzoeken hebben laten zien 
dat de ijzerinname in peuters tussen 1 en 2 jaar marginaal is (11,12). 
Een ijzerdeficiëntie op deze jonge leeftijd kan een negatieve invloed 
hebben op de intellectuele vorming van een kind, met consequenties 
op lange termijn (13).
Zout is een weer heel ander voorbeeld. Veel producten bevatten per 
portie al meer dan de helft van een baby’s dagelijkse voedingsbe-
hoefte. Een teveel aan zout moet door de nieren worden verwerkt en 
die van een baby zijn nog niet volledig gerijpt, waardoor natrium gaat 
ophopen in het lichaam.
Een teveel aan eiwit is eveneens een zware belasting voor de zich 
ontwikkelende kindernier. Ook zijn er aanwijzingen dat te veel eiwit in 
de voeding mogelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van botontkalking 
en overgewicht. 
Tot slot hebben kinderen tot 4 jaar een hoge hoeveelheid vitamine 
D nodig voor calciumopname en botopbouw. Wanneer vitamine 
D ontbreekt verlopen deze processen trager, wat kan resulteren in 
rachitis. Met normale voeding kan niet worden voorzien in deze hoge 
behoefte. Hierom is het advies om kinderen tot 4 jaar een vitamine 
D-supplement te geven. Uit onderzoek kwam echter naar voren dat 
20 procent van de peuters van 18 maanden, en 40 procent van de 2-3 
jarigen, geen vitamine D bevattend supplement neemt (12). 

Feeding For liFe We verwerven dus steeds meer wetenschappe-
lijk inzicht hoe en waarom optimale voeding in het jonge leven lange 
termijn effecten op gezondheid kan hebben. Deze kennis wordt con-
tinu vertaald naar producten die de voedingsstatus in elke levensfase 
helpen optimaliseren. Een voorbeeld van zo’n programma is Feeding 
for Life voor (aanstaande) ouders van kinderen van 0 tot 3 jaar, dat 
hen helpt bewuste keuzes te maken voor het eet- en leefpatroon van 
jonge kinderen. 
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afbeelding 1: balans tussen th1 en th2 gedurende het leven

bron: national institute of health, bethesda usa, 2001.
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