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Wetenschappelijk symposium nutricia 
voedingstekorten bij zuigelingen en  
peuters

Suzanne van Zelst

De nieuwste inzichten over de introductie van vast voedsel, over 
voedselallergieën en peutergroeimelk kwamen aan bod tijdens 
een symposium van Nutricia. Het wetenschappelijk symposium 
Functionele gastrointestinale ziekten en voedingstekorten op jonge 
leeftijd, dat 16 september plaatsvond in Zeist, had als thema 
gastrointestinale problemen en voedingstekorten bij zuigelingen en 
peuters. 

In Nederland kwam het onderwerp voedselallergie aan het einde 
van de jaren ’80 in de belangstelling. Jarenlang werd gedacht dat het 
uitstellen van de introductie van bijvoeding de ontwikkeling van een 
voedselallergie kon voorkomen. Maar er is steeds meer wetenschap-
pelijk bewijs dat het tegenovergestelde waar is. Berber Vlieg-Boerstra, 
diëtist en postdoctoraal onderzoekster in het AMC Amsterdam, be-
nadrukte in haar presentatie dat het uitstellen van de introductie van 
vast voedsel juist een voedselovergevoeligheid in de hand werkt.
Een ander nadeel van het uitstellen van bijvoeding is dat de ontwikke-
ling van de smaak en mondmotoriek achterblijven. Daarnaast kunnen 
ouders onnodig angstig worden voor de introductie van nieuwe 
voeding. De spanning die de ouders voelen, voelt het kind ook, waar-
door de introductie van nieuwe voeding een negatieve ervaring kan 
worden en een aversie tot gevolg kan hebben. De huidige adviezen 
luiden dan ook: licht allergene producten, zoals fruit en aardappel, 
kunnen geïntroduceerd worden vanaf een leeftijd van vier maanden. 
Sterk allergene producten, zoals ei en pinda, kunnen vanaf een leeftijd 
van zes maanden geïntroduceerd worden. Bij atopische kinderen met 
koemelkallergie, eczeem en luchtwegklachten kunnen sterk allergene 
producten bij de eerste inname allergische reacties geven. Bij deze 

groep kinderen is dan ook voorzichtigheid geboden bij het introduce-
ren van vast voedsel, maar uitstellen is niet wenselijk.

Ex-prEmaturEn Bij de introductie van vast voedsel is het altijd 
belangrijk om te letten op het ontwikkelingsstadium van het kind. 
Dit geldt vooral voor kinderen die geboren zijn na een zwanger-
schapsduur van minder dan 32 weken of met een geboortegewicht 
lager dan 1.500 gram: de (ex-)prematuren. Hierover sprak Anne van 
Kempen, kinderartsneonatoloog in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 
Amsterdam. De richtlijn voor het introduceren van vaste voeding bij 
deze groep is een voor prematuriteit gecorrigeerde leeftijd van zes 
maanden. Maar dit is geen gouden standaard. Een voorwaarde is dat 
het kind een goede hoofdbalans heeft en zelf rechtop kan zitten.
Een goede indicatie voor het introduceren van vast voedsel is wanneer 
het kind interesse toont in eten. Bij ex-prematuren moet er rekening 
mee worden gehouden dat het kind slechte neus-, mond- en keel-
ervaringen heeft door bijvoorbeeld sondevoeding. Daarom mag de 
introductie van vast voedsel geen dwingend karakter hebben. Ook de 
mondmotoriek is bij ex-prematuren vaak nog niet goed ontwikkeld. 
Prelogopedie kan hiervoor een oplossing bieden, aldus Van Kempen.

de ontvangst in Hotel tHeater Figi voor Het WetenscHappelijk 

symposium van nutricia.

‘Introduceer vast voedsel als het 
kind interesse toont in eten’
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OligOsaccharidEn Bastiaan Schouten, immunoloog bij Danone 
Research in Wageningen, presenteerde de resultaten van de Multi-
center Infection Prevention Study (MIPS). De belangrijkste conclusie 
hiervan was dat prebiotische oligosacchariden, scGOS en lcFOS, 
gedeeltelijk beschermen tegen atopisch eczeem en infecties bij baby’s. 
Toevoeging van deze oligosacchariden aan zuigelingenvoeding speelt 
waarschijnlijk een grote rol bij de preventie van allergie bij baby’s. 

giant-studiE Martine Alles, Science and Nutrition Director bij 
Danone baby Nutrition Wageningen, was de hekkensluiter. Zij presen-
teerde de nieuwste inzichten van de GIANT-studie. Nederlandse peu-
ters krijgen ruim twee keer meer eiwit binnen dan ze nodig hebben. 
Een hoge eiwitinname op jonge leeftijd verhoogt mogelijk het risico 
op overgewicht op latere leeftijd. 
Alles onderzocht of vervanging van koemelk door een peutergroei-
melk de eiwitinname van peuters kan verlagen. De groep peuters die 
peutergroeimelk gebruikte, had nog steeds een hogere eiwitinname 
dan wordt aanbevolen. Maar deze groep kreeg tien gram minder 
eiwit binnen dan de groep die koemelk gebruikte. Ook het verzadigd 

vetgehalte in de voeding daalde. Er werd bovendien een significante 
toename van ijzer- en vitamine D-inname gezien. De conclusie is 
dat peutergroeimelk de voeding van een peuter beter in balans kan 
brengen. 

ZaaldiscussiE Uit de zaal kwam een reactie op het advies om 
peutergroeimelk te gebruiken in plaats van koemelk. Veel ouders 
kunnen peutergroeimelk niet betalen en kinderen zouden bovendien 
moeten leren dat zij gewoon met hun ouders mee-eten. Daarnaast 
werd even kort ter discussie gesteld of het echt wel zo zorgelijk is dat 
onze peuters niet precies alle voedingsrichtlijnen halen. De vraag was 
of onze peuters echt wel zo ongezond zijn. Meer onderzoek is nodig 
naar de relatie tussen een hoge eiwitinname op jonge leeftijd en de 
ontwikkeling van overgewicht tijdens de schooltijd. 

WEinig niEuWs Na afloop liet een aantal diëtisten weten dat er 
voor hen niet zo veel nieuws was. De adviezen bij refluxklachten en 
krampjes, zoals rechtop zitten, voeding verdikken, rust en kalmte 
tijdens de maaltijden en de ouders geruststellen, waren hen reeds 
bekend. Ook waren zij niet onder de indruk van het effect dat buik-
yoga had op functionele buikpijn bij kinderen in de studie van Judith 
Deckers-Kocken, kinderarts maag-darm-leverziekten in het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis in ’s Hertogenbosch. Voor de diëtisten was het 
geen verrassing dat beweging en ontspanning effectief is bij functio-
nele buikpijn.

‘Peutergroeimelk brengt de voeding 
van een peuter beter in balans’

berber vlieg-boerstra presenteert Haar ideeën over de introductie 

van vast voedsel.

uit de zaal kWam een reactie dat veel ouders 

peutergroeimelk niet kunnen betalen.
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