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Langer doorgaan met borstvoeding, maar 
eerder beginnen met bijvoeding?

Carel Thijs en Bianca Snijders, Universiteit Maastricht 

De richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie bevelen aan 
om borstvoeding te geven gedurende tenminste 6 maanden, 
waarvan minstens de eerste 4 maanden exclusief borstvoeding 
(zonder bijvoeding). Over de effecten van borstvoeding op 
preventie van allergie en astma bestaat al langer onenigheid in 
de wetenschappelijke literatuur. Deels hangt dit samen met de 
vraag hoe borstvoeding beschermt. Is het alleen het uitstellen 
van kunstvoeding en bijvoeding, waardoor het kind pas later in 
aanraking komt met voedselallergenen zoals melkeiwitten en 
kippenei? Of geeft borstvoeding ook actieve bescherming door 
beschermende stoffen in de moedermelk?

Het bewijs over de effectiviteit van het uitstellen van de leeftijd van 
introductie van bijvoeding is niet heel sterk, zo blijkt uit een meta-ana-
lyse die naar onderzoeken hierover is gedaan (1). Veel onderzoeken 
maakten geen goed onderscheid tussen het uitstellen van bijvoeding 
en de duur van borstvoeding (al of niet in combinatie met bijvoeding). 
In een aantal recente onderzoeken, waaronder het KOALA-onder-

zoek, is dit onderscheid wel gemaakt. Het KOALA-onderzoek is een 
geboortecohortonderzoek waarin kinderen vanaf de geboorte zijn ge-
volgd. Een langere duur van borstvoeding ging duidelijk gepaard met 
een lagere kans op wheeze-klachten (herhaald piepen op de borst), 
maar had geen effect op eczeemklachten. Wanneer echter gecorri-
geerd werd voor de leeftijd van introductie van bijvoeding, werd wel 
een tendens gevonden in de richting van een lagere kans op eczeem 
bij langere borstvoeding. Daarbij kwam iets onverwachts aan het licht: 
de kans op eczeem was hoger wanneer melkproducten en andere 
bijvoeding op latere leeftijd werden geïntroduceerd. Dit gold ook voor 
wheeze-klachten. Dit werd ook ondersteund door een hogere kans op 
allergische sensitisatie (ook wel sensibilisatie genoemd), althans voor 
andere bijvoeding dan koemelkproducten (2). Van allergische sensi-
tisatie is sprake wanneer er aantoonbaar IgE-antilichamen aanwezig 
zijn tegen specifieke voedselallergenen, zoals koemelkeiwit, of lucht-
wegallergenen zoals de uitwerpselen van de huisstofmijt. Dit hoeft 
overigens niet altijd gepaard te gaan met klachten van overgevoelig-
heid voor deze stoffen. De resultaten zijn samengevat in afbeelding 1.
Deze onverwachte resultaten zijn inmiddels in verschillende buiten-
landse cohortonderzoeken bevestigd, voor onder andere kippenei in 
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relatie tot eczeem (3); koemelk en kippenei in relatie tot eczeem en 
wheeze-klachten (4), tarwe in relatie tot tarwe-allergie (5), en intro-
ductie van bijvoeding in het algemeen in relatie tot sensitisatie tegen 
voedselallergenen (6). 

Allergie of orAle tolerAntie? Tolerantie is het verschijnsel 
dat de meeste mensen juist niet met allergische verschijnselen reage-
ren op veelvoorkomende stoffen in onze omgeving. Tolerantie wordt 
met name in de eerste levensmaanden opgebouwd, wanneer het kind 
van de beschermde omgeving in de baarmoeder overgaat naar de bui-
tenwereld. Het immuunsysteem moet dan leren omgaan met ‘goede’ 
bacteriën op de huid en slijmvliezen, en stoffen in de omgeving en in 
de voeding. Als het gaat om stoffen die primair via de mond binnen-
komen wordt dit orale tolerantie genoemd (ook al kan het gaan om 
stoffen die pas in de darmen worden gevormd als afbraakproducten 
van darmbacteriën of van voeding).
Al langer is bekend dat voor de opbouw van orale tolerantie een 
normale darmflora nodig is. Recent werd in onderzoek bij muizen het 
belang van immuunstoffen in de moedermelk aangetoond. Speci-
fieke immuunstoffen in de moedermelk (met name TGF-beta) blijken 
essentieel zijn voor de opbouw van orale tolerantie voor voedselal-
lergenen (7,8), afbeelding 2. Voedselallergenen worden in minieme 
hoeveelheid uitgescheiden in de moedermelk. Dit heeft geleid tot de 
hypothese dat kleine hoeveelheden voedselallergenen die het kind 

samen met deze immuunstoffen in moedermelk binnenkrijgt, het ont-
staan van orale tolerantie bevordert. Dit zou dan beschermen tegen 
het ontstaan van allergie voor diezelfde stoffen, en mogelijk ook tegen 
allergie in het algemeen (9). 
Dit inzicht is belangrijk voor de interpretatie van de eerder genoemde 
onderzoeken bij kinderen. Het is niet óf borstvoeding óf bijvoeding, 
het gaat juist om de introductie van bijvoeding in de periode dat het 
kind nog borstvoeding krijgt. De vraag is dan natuurlijk: hoe vroeg 
moet je beginnen, en hoeveel bijvoeding is optimaal? Op het laatste 
Europese allergiecongres (EAACI, Barcelona 2008) woedde er een ver-
hitte wetenschappelijke discussie over de timing en de dosering van 
bijvoeding. Het idee is dat er een kritische periode bestaat in de eerste 
levensmaanden, waarin het immuunsysteem zich snel aanpast aan de 
nieuwe situatie buiten de baarmoeder. Of zo’n kritische periode wer-
kelijk bestaat en hoe lang deze dan duurt is nog maar de vraag. In de 
BOKAAL-studie had een enkel flesje koemelk meteen na de geboorte 
geen enkel effect op de kans op allergie (10). Wat betreft de hoeveel-
heid moet eerder gedacht worden aan kleine hoeveelheden, waarbij 
zelfs de minieme hoeveelheid van bijvoorbeeld koemelk- of kippenei-
witten, die in moedermelk verschijnt, misschien al voldoende is.

type onderzoek De genoemde onderzoeken bij kinderen heb-
ben een beperkte bewijskracht, omdat het observationeel (niet-expe-
rimenteel) onderzoek is. Zo is er de volgende valkuil. Als er allergie 

Links laat de roze lijn zien dat het risico op eczeem afneemt bij langere duur van borstvoeding (ongeacht of er dan al bijvoeding is gegeven, p=0,06 d.w.z. net niet statistisch significant). 
Het risico neemt toe bij latere introductie van koemelkproducten (blauwe lijn, inclusief koemelkgebaseerde kunstvoeding, p=0,01) en andere bijvoeding (groene lijn, p=0,02; beide zijn 
statistisch significant). 
Rechts toont de blauwe lijn het risico op allergische sensitisatie voor koemelk (bepaald aan de hand van specifiek serum IgE tegen koemelkallergeen, afkapwaarde 0,35 IU/mL). Dit risico 
neemt af met latere introductie van koemelk (of koemelkproducten inclusief koemelkgebaseerde kunstvoeding, p=0,10 is niet statistisch significant). De groene lijn geeft het risico weer 
op allergische sensitisatie voor minstens een van de 8 meest voorkomende allergenen (koemelk, kippenei, pinda, graspollen, berkenpollen, kat, hond, huisstofmijt). Dit risico neemt toe 
bij latere introductie van andere bijvoeding (bijvoeding anders dan koemelkproducten en kunstvoeding, p=0,01 is statistisch significant).
OR = odds ratio, een maat voor het relatieve risico, berekend in logistische regressie analyse, waarbij de associaties voor borstvoeding en bijvoeding onderling zijn gecorrigeerd, en 
waarbij is gecorrigeerd voor andere confounders (resultaten bij 2.558 kinderen in het KOALA-onderzoek) (2).
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in de familie voorkomt, nemen de ouders de adviezen om langer 
borstvoeding te geven wellicht extra serieus en stellen ze bijvoeding 
langer uit. Er ontstaat dan een schijnbare relatie tussen het voedings-
patroon en allergische klachten bij het kind, doordat het kind meer 
kans heeft op allergie door de genetische factoren, en niet door de 
voeding. Deze vorm van vertekening werd inderdaad bevestigd in een 
Duits onderzoek (11). 
In het KOALA-onderzoek werd daar zoveel mogelijk rekening mee 
gehouden. Maar deze valkuil is eigenlijk alleen goed te vermijden 
door een experimentele opzet, een gerandomiseerde trial. Daarbij 
bepaalt het lot of deelnemers een advies krijgen om bijvoeding eerder 
te introduceren of niet. Inmiddels zijn in het buitenland de eerste 
gerandomiseerde trials gestart, ieder met specifieke aandachtspunten, 
zoals vroege introductie van pinda (LEAP-study in Engeland) en van 
kippenei (in Duitsland). 
We kunnen de resultaten van deze trials afwachten, maar ook de mo-
gelijkheid aangrijpen om in Nederland zo’n trial op te zetten. Onder-
zoek naar bijvoorbeeld de combinatie van vroegere introductie, terwijl 
borstvoeding wordt voortgezet. Een belangrijke vraag daarbij is of 
minder nadruk op uitstel van bijvoeding in de praktijk leidt tot eerder 
afbouwen van borstvoeding, of dat het voor moeders juist gemakkelij-
ker wordt om langer door te gaan met borstvoeding.

Adviezen Voordat deze vragen zijn beantwoord gezien de stand 
van het onderzoek, is het te vroeg om het huidige advies over borst- 
en bijvoeding aan te passen. Het is verstandiger om de gerandomi-
seerde trials af te wachten. En gezien de vele vragen die de publicatie 
van het KOALA-onderzoek medio 2008 heeft opgeroepen in de pers 
en op de consultatiebureaus voor zuigelingen, lijkt de tijd rijp om ook 
in Nederland een gerandomiseerde trial op te zetten.
Welk advies kan dan in de tussentijd worden gegeven? Hier doet zich 
een dilemma voor. Als we nu massaal gaan afwijken van het oude 
advies (zonder dat duidelijk is welke timing en hoeveelheid bijvoeding 
optimaal is) dreigen we het moment waarop een trial nog mogelijk 
is te passeren. Toch willen we een voorzichtige poging wagen om 
iets zinnigs te zeggen naar aanleiding van de nieuwe inzichten. Deze 
ondersteunen het advies om minstens 4 of nog beter 6 maanden 
borstvoeding te geven. Dit niet alleen voor het preventieve effect op 
allergie en astma maar ook vanwege de vele andere gezondheidsvoor-
delen van borstvoeding (12). Het advies dat borstvoeding minstens 4 
of zelfs 6 maanden exclusief moet zijn (dus zonder enige bijvoeding), 
hoeft wat minder nadruk te krijgen. Het kind kan dan al (naast de 
borstvoeding) mondjesmaat wat bijvoeding krijgen op het moment 
dat het daar nieuwsgierig naar is. 
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afbeelDing 2: allergeen samen met tgf-beta in moeDermelk inDuceert 

tolerantie.

Allergenen in de voeding van de moeder gaan over in de moedermelk. In de moedermelk 
is TGF-beta) aanwezig, een immuunregulerende stof die bij proefdieren en ook bij mensen 
in een grote hoeveelheid in moedermelk aanwezig is. Allergenen bereiken samen met 
TGF-beta het slijmvlies van het kind en gepresenteerd aan T-cellen, die onder invloed van 
de combinatie van deze signalen overgaan in regulerende T-cellen (9). Het oorspronkelijke 
onderzoek waarop deze figuur is gebaseerd was gedaan bij muizen (8) en met een al-
lergeen dat door de moedermuis werd ingeademd, maar dit was wel een voedselallergeen, 
het kippeneiwit ovalbumine. Hiervan is in eerder onderzoek aangetoond dat het ook in 
menselijke moedermelk wordt uitgescheiden (in microgrammen per liter) na het eten van 
gekookt ei (13).
 TGF-beta: Transforming Growth Factor- beta; TCR: T-cel receptor; TGF-bR: TGF-beta 
receptor, CD4+ T-reg: regulatoire T-cel.
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