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Borstvoeding

 kinderen krij-
gen minder infecties dan kinderen

die met kunstvoeding zijn gevoed.
Het betreft infecties van de luchtwe-
gen, het keel-, neus- en oorgebied, het
maagdarmkanaal, de urinewegen en
het centrale zenuwstelsel (1). Ook
hebben borstgevoede kinderen min-
der atopische manifestaties, zoals ast-
matische bronchitis, atopisch eczeem,
allergische rhinitis en koemelkallergie
(2, 3). Effecten zijn significant aan-
toonbaar als minstens drie maanden
exclusief borstvoeding wordt gegeven
(2, 3).

Prematuur geboren kinderen en
kinderen met een laag geboortege-
wicht profiteren vooral van deze
voordelen van moedermelk. Ze kun-

nen eerder starten met voeding, die
bovendien beter wordt verdragen
waardoor het gewicht sneller toe-
neemt. Ze hoeven minder lang via de
bloedvaten te worden gevoed, waar-
door ze minder infecties hebben (4).
Het ziektebeeld necrotiserende ente-
rocolitis komt significant minder vaak
voor bij prematuren die met moeder-

melk werden gevoed. Zij kunnen
daarom eerder naar huis (4, 5).

De beschermende aspecten van
borstvoeding berusten voor een groot
deel op immuniteitsaspecten van
moedermelk, zoals de afweer tegen
bacteriën, virussen en schimmels (6).
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat
moedermelk zogeheten immunomo-
dulerende factoren bevat, waardoor
bijvoorbeeld het immuniserende
effect van natuurlijk doorgemaakte
infecties en van vaccinaties effectiever
is, in vergelijking met kinderen die
geen borstvoeding kregen (7-9).
Daarnaast zijn er ook allerlei actieve
biologische stoffen die een positieve
invloed hebben op de ontwikkeling
van de vorm en functie van het darm-
slijmvlies en het zenuwstelsel, inclu-
sief de zintuigfunctie.

In dit artikel wordt een overzicht

gegeven van diverse actieve stoffen in
de moedermelk en hun functie.
Hoewel substanties vaak meerdere
functies hebben, werden ze omwille
van het overzicht ingedeeld op grond
van de belangrijkste biologische wer-
king.

Aspecifieke afweer    Diverse in
moedermelk voorkomende immuno-
logisch actieve stoffen spelen een rol
in de aspecifieke afweer, ofwel de
afweer tegen infecties in het alge-
meen.

Fagocyten als granulocyten, mono-
cyten en macrofagen zijn cellen die
vreemde indringers als bacteriën en
schimmels kunnen opnemen en ver-
teren. Ze hebben vooral een opruim-
functie, die tot stand komt na bioche-
mische reacties, gekenmerkt door
opsonisatie (herkenning), fagocytose
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(opnemen) en ‘intracellulaire killing’
(vertering) van het micro-organisme.

Complement en complementfacto-
ren uit het afweersysteem komen in
een kettingreactie tot stand na contact
met een micro-organisme. Een com-
plementdeel activeert weer een ande-
re, waarbij de tussenproducten een
karakteristieke werking hebben, zoals
chemotaxie, opsonisatie en ‘in-
tracellulaire killing’. Andere comple-
mentfactoren verhogen de doorlaat-
baarheid van de vaatwand, waardoor
ontstekingscellen gemakkelijker bij
een ontstekingsproces kunnen
komen.

Lysozym, een belangrijke compo-
nent van de weifractie van humane
melk, komt veel meer voor in huma-
ne dan in boviene melk. Dit enzym
beschadigt de celwand van bacteriën,
waardoor deze uit elkaar vallen.

Lysozym heeft ook een antibacteriële
en anti-inflammatoire werking.
Onderzocht is bijvoorbeeld de wer-
king samen met peroxydase en ascor-
binezuur bij het vernietigen van sal-
monellasoorten en E. coli. De activi-
teit van lysozym in moedermelk
neemt toe met de lactatieduur.

Lactoferrine, overvloedig voorko-
mend in moedermelk, is een ijzerbin-
dend eiwit dat in sterke mate ijzer
onttrekt aan micro-organismen die
ijzer nodig hebben voor hun stofwis-
seling, groei en vermenigvuldiging
(zoals E. coli en Candida albicans).
Lactoferrine werkt vooral in de darm
van de pasgeborene. Ook transferrine
heeft een ijzerbindende en bacterie-
remmende werking.

Interferon is een eiwit dat de wer-
king van virussen remt. De afgifte is
afhankelijk van de infectieuze prikkel.
Sommige virusinfecties vormen een
sterke prikkel voor de afgifte van
interferon.

Interleukines komen vooral vrij na
antigene stimulatie en hebben een
immunomodulerende werking.

Oligosachariden, koolhydraten die
zijn samengesteld uit enkele mono-
sachariden, worden onderscheiden in
glucose-oligosachariden (GOS) en
fructose-oligosachariden (FOS). Ze
hebben een prebiotische werking,
maar hebben ook een rol in de
afweerfunctie (10). Ze spelen een rol
in het voorkomen van de hechting
van antigenen aan het epitheel van
het maagdarmkanaal, bijvoorbeeld
van pneumokokken die zeer adhesief
zijn. Humane melk bevat ongeveer
tien keer zoveel oligosachariden als
boviene melk.

Specifieke afweer    De specifieke
afweer is de afweer die specifiek is
gericht op een bepaald micro-orga-
nisme, bijvoorbeeld E. coli, een virus
of een schimmel. Het humane speci-
fieke immuunsysteem bevat ongeveer

2 x 1012 cellen. Deze bevinden zich in
de bloed- en lymfebanen en lymfoïde
organen als de tonsillen, lymfklieren
van het bronchiale en gastro-intesti-
nale systeem en ... de borstklier!

Belangrijke cellen zijn de lymfocy-
ten (T-lymfocyten en B-lymfocyten).
B-lymfocyten zijn de voorlopers van
plasmacellen. Na contact met een
micro-organisme gaan de plasmacel-
len immunoglobulines (specifieke
antistoffen) produceren.

Afhankelijk van hun grootte kunnen
worden onderscheiden: IgG, IgM,
IgA, IgD, IgE. In het bloed is IgG
kwantitatief het belangrijkste
immuunglobuline en in externe
secreten, zoals moedermelk, is dat
IgA. Omdat IgA wordt afgescheiden
(gesecreteerd) in de borstklier, spreekt
men van secretoir IgA. Dit is mis-
schien wel de belangrijkste stof in de
afweer van moedermelk. Het bindt
aan het micro-organisme en vermin-
dert de beweeglijkheid ervan. De
micro-organismen klonteren zo aan
elkaar waardoor ze niet aan het
darmslijmvlies hechten, maar het
lichaam via de natuurlijke weg verla-
ten.

Functie maagdarmkanaal    De
beschermende effecten van moeder-
melk op de onrijpe darm van de pas-
geborene worden minder vaak
genoemd, maar zijn even belangrijk.
Darmcellen zijn snel delende cellen
die veel voeding nodig hebben voor
hun stofwisseling. De darmwand van
een pasgeborene heeft grotere poriën
en is daardoor meer doorlaatbaar
(voor suikers en eiwitten, maar ook
bacteriën). In borstvoeding zijn veel
stoffen aanwezig, zoals plaatselijke
hormonen, groeifactoren en grond-
stoffen voor de celdeling, die garant
staan voor de opbouw van een stevige
darmslijmvlieswand. In moedermelk
aanwezige biologisch actieve stoffen
leiden ertoe dat er in de darm van een
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met moedermelk gevoed kind andere
bacteriën groeien dan in die van een
kind dat kunstvoeding krijgt. Om
deze reden komen bij moedermelk
gevoede kinderen overwegend niet-
pathogene gunstige soorten (lacto-
baccillus- en bifidussoorten) voor,
terwijl bij kinderen met kunstvoeding
overwegend ongunstige pathogene
soorten (stafylokokken, colibacteriën
en enterokokken) voorkomen, die
infecties veroorzaken. Men spreekt in
dit verband ook wel van de bifidus-

factor van moedermelk. Samen met
een laag eiwit- en laag fosfaatgehalte
en de buffercapaciteiten van moeder-
melk draagt de bifidusfactor bij aan
een lage pH van de ontlasting (5-6).
Deze zure omgeving ontmoedigt de
groei van enteropathogenen als
Shigella, Salmonella, colisoorten en
enterokokken. Zo werken soorten als
Lactobacillus Bifidus probiotisch (pro-
biotica).

De eerdergenoemde oligosachariden
GOS en FOS dragen eveneens bij aan
een zuur milieu van de ontlasting. Ze
werken prebiotisch doordat ze de
groei van gunstige (Bifidus)soorten
bevorderen en die van ongunstige (E.
coli, enterokokken en dergelijke)
tegengaan (prebiotica).

Het is voorstelbaar dat de aanwezig-
heid van gunstige bacteriesoorten
binnen een steviger darmwand de
bacteriële infectiedruk vanuit de
darm aanzienlijk vermindert.

Door de samenstelling (overwegend
langeketenvetzuren) hebben kinderen
die borstvoeding krijgen zachtere ont-
lasting. Bij hen komt geen obstipatie
voor. Die ontstaat pas bij het afbou-
wen van de borstvoeding en de over-
gang naar kunstvoeding.

Effect hersenen en zenuwcellen
Moedermelk heeft een natuurlijke
samenstelling van langeketen-onver-
zadigde vetzuren (LC-PUFA’s). Deze
zijn nodig voor de ontwikkeling van
de zenuwcellen in de hersenen en het
netvlies. Ze zorgen bovendien voor
een goede isolatie van de afzonderlij-
ke zenuwvezels, waarvan de isoleren-
de laag (myeline) voornamelijk uit
vetten wordt opgebouwd.

Bij pasgeborenen is de isolatie van
zenuwcellen nog niet optimaal ont-
wikkeld. Studies waarin wordt geke-
ken naar verschillen in gezichtsfunctie
en motorische ontwikkeling laten dan
ook een betere ontwikkeling zien bij
de leeftijd van drie maanden. Bij de
leeftijd van 18 maanden is het effect
in de meeste studies niet meer aan-
toonbaar.

Studies naar het intelligentiequo-

tiënt van kinderen met borstvoeding
versus kunstvoeding laten een verschil
van ongeveer 14 punten zien in het
voordeel van borstgevoede kinderen.
Omdat intelligentie pas op latere leef-
tijd wordt gemeten, zijn er bij de
beoordeling hiervan veel verstorende
factoren waarvoor uiteraard moet
worden gecorrigeerd. Het blijft dan
de vraag of een hogere intelligentie
een direct effect is van stoffen in de
moedermelk of van een andere bena-
dering (tijdens groei, ontwikkeling en
opvoeding) door ouders die borstvoe-
ding gaven. Niettemin worden deze
voordelen wel gevonden, zodat ze
terecht als een voordeel van borstvoe-
ding kunnen worden aangevoerd.

Bouwstoffen    Het darmslijmvlies
is een structuur waarvan de cellen
snel worden opgebouwd en weer
afgestoten (hoge celturnover). Het is
waarschijnlijk dat glutaminezuur en
nucleotiden bij deze snelle celom-
bouw een rol vervullen, maar dat is
tot op heden nog onvoldoende opge-
helderd. Nucleotiden zijn verbindin-
gen op stikstofbasis met een laag
moleculair gewicht, die noodzakelijk
zijn voor het energiemetabolisme,
enzymreacties, groei en rijping van de
darm. Ze hebben ook een bewezen
immunomodulerende rol via stimula-
tie en proliferatie van lymfocyten
(11,12).

Taurine is het tweede meest voorko-
mende aminozuur in moedermelk.
Het is nodig voor het functioneren
van de zenuwcellen, vooral die in het
netvlies. Jonge katten zonder taurine

in het dieet worden blind. De beteke-
nis van taurine bij de mens is nog
onvoldoende gedocumenteerd (13).

De rol van biotinidase, een enzym
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dat de omzetting van biotine regu-
leert, in moedermelk is niet duidelijk.
Maar de ongeveer vijf maal hogere
activiteit in colostrum dan in mature
melk suggereert een speciale rol bij de
jonge pasgeborene.

Groeifactoren    De groeifactoren
Epidermal Growth Factor (EGF) en
Insulin Growth Factor (IGF) hebben

een rol in de stofwisseling en groei,
vooral die van de darmen, waar in
korte tijd veel epitheel moet worden
gevormd. Ze dragen bij aan de barriè-
refunctie van de darmwand.

Hormonen    Moedermelk bevat
allerlei hormonen. Thyroxine heeft
een rol in de basale stofwisseling en
groei, vooral in de darm en in het
zenuwstelsel.

Thyreotropine-Releasing Hormone
(TRH) stimuleert de schildklier tot
het afgeven van thyroxine.

Cortisol is nodig voor de stofwisse-
ling en de groei en het opvangen van
stressreacties van de meest uiteenlo-
pende soorten.

Cholecystokinine en motiline zijn
hormonen die de spijsvertering en
darmwerking stimuleren. Cholecys-
tokinine brengt een doezelend effect
teweeg (zoals ook oxytocine dit doet).

Prostaglandines spelen een interme-
diaire rol in de functie van het
immuunsysteem, het bloedvaatstelsel
en het hormonale systeem. Ze regelen
de vaattonus en hebben een belangrij-
ke rol in de water- en zouthuishou-
ding. Prostaglandinegehaltes in colos-
trum en mature melk zijn ongeveer
100 keer zo hoog als in plasma van
volwassenen. Prostaglandines
beschermen het maagslijmvlies tegen
ontsteking en beschadiging.

Melatonine speelt een belangrijke
rol in de ontwikkeling van een slaap-

en waakritme en heeft invloed op het
activeren van diverse afweer- en her-
stelmechanismen tijdens de slaap.

Erythropoëtine (EPO) is een hor-
moon dat de aanmaak van rode
bloedcellen stimuleert, nodig voor het
zuurstoftransporterend vermogen. In
moedermelk aanwezig EPO stimu-
leert de ijzeropname in de darm van
de pasgeborene. De gehaltes aan EPO
in moedermelk nemen toe met 
de duur van borstvoedings-
periode.
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