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  PIAMA-onder-
zoek werden jaarlijks de gebruiks-

frequentie van een groot aantal voe-
dingsmiddelen en het vóórkomen van
verschillende luchtwegklachten nage-
vraagd met vragenlijsten aan de
ouders. In de eerste voedingsstudie
binnen PIAMA werd het verband
onderzocht tussen voeding op tweeja-
rige leeftijd en astma-achtige klachten
op driejarige leeftijd. In de analyses
werd rekening gehouden met verschil-
lende andere, mogelijk beïnvloedende
factoren, zoals opleiding en allergie
van de ouders, borstvoeding en bloot-

stelling aan tabaksrook. Voor kinde-
ren die op zes of zeven dagen per
week volle melk gebruikten (32% van
alle kinderen), was het risico op ast-
ma-achtige klachten ongeveer half zo
hoog als dat van kinderen die minder
dan eens per week volle melk gebruik-
ten. De gebruiksfrequentie van half-
volle melk hing niet samen met ast-
ma-achtige klachten. Bij de kinderen
die op zes tot zeven dagen per week
roomboter gebruikten (7% van alle

kinderen), was het risico op astma-
achtige klachten slechts een kwart van
het risico van de kinderen die minder
dan eens per week roomboter
gebruikten. Gunstige effecten van
(volle) melk en roomboter op astma-
klachten (en ongunstige effecten van
margarine) zijn ook in andere studies

in verschillende delen van de wereld
gevonden. Er is echter ook een groot
aantal studies waarin deze verbanden
niet zijn aangetroffen. Een gunstig
verband met bruin brood is in slechts
enkele studies beschreven. Een verkla-
ring voor het gevonden verband met
melkvet is nog speculatief, maar er
wordt gedacht dat een relatief hoge
inname van melkvet een verschuiving
teweeg brengt in het evenwicht tussen
de verschillende vetzuren in de voe-
ding, die mogelijk bescherming biedt
tegen de ontwikkeling van astma. Er
werden in deze studie geen verbanden
gevonden tussen astma-achtige klach-
ten en fruit, groente, vis en margarine,
factoren waarvoor in sommige andere
studies wel verbanden zijn gevonden.

Moedermelk    In een tweede studie

Voedselallergie

PIAMA-onderzoek
kijkt naar voeding en astma

Peuters, die op tweejarige leeftijd dagelijks bruin brood, volle melk of roomboter aten, hadden op

driejarige leeftijd minder astma-achtige klachten dan peuters die die producten minder vaak

gebruikten (1). Dat was één van de eerste bevindingen over voeding en astma in het PIAMA-

onderzoek. Astma is een complexe aandoening en astma en voeding een relatief nieuw onder-

zoeksgebied. Daarom wordt in uiteenlopende richtingen onderzoek gedaan naar astma en voe-

ding. Er zijn nog geen definitieve conclusies te trekken. De resultaten van het PIAMA-onderzoek

kunnen er een bijdrage aan leveren.

  

, 

Gunstige effecten van (volle) melk en

roomboter op astmaklachten
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Het PIAMA-onderzoek levert ook objectieve medische gegevens.
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binnen PIAMA is gebruik gemaakt
van moedermelkmonsters die door
265 moeders werden afgestaan in de
periode dat ze hun kind borstvoeding

gaven. In deze melkmonsters werden
de hoeveelheden van 34 verschillende
vetzuren gemeten. Toen de kinderen
vier jaar waren, werd onderzocht of

het vóórkomen van eczeem en astma
verband hield met de vetzuursamen-
stelling van de borstvoeding die ze als
baby hadden gekregen (2). Een relatief
hoog gehalte aan langeketen-n-3-
meervoudigonverzadigde vetzuren
(visvetzuren) bleek samen te gaan met
een verminderd risico op astma op de
leeftijd van vier jaar en een vermin-
derd risico op chronische klachten
(eczeem in het eerste jaar in combina-
tie met eczeem en/of astma in het
vierde jaar). Het gehalte aan langeke-

ten-n-3-meervoudigonverzadigde vet-
zuren hing echter niet samen met ver-
hoogd specifiek IgE in het bloed (een
maat voor atopie). Er werden overi-
gens alleen verbanden gevonden tus-
sen de vetzuren in de borstvoeding en
klachten bij het kind voor kinderen
van wie de moeder astma of allergie
had. Dat kwam niet doordat de melk
van allergische moeders anders was
dan die van niet allergische moeders,
want dat was in deze studie niet het
geval. Allergie bij de moeder duidt op
een verhoogd genetisch risico bij het
kind. Het zou kunnen dat de vetzuur-
samenstelling van de voeding alleen
iets uitmaakt voor kinderen met erfe-
lijke aanleg voor astma en niet voor
de kinderen die die aanleg niet heb-
ben.

Nieuw onderzoeksgebied    Moe-
ten we nu kinderen aanraden om
bruin brood, volle melk en roomboter
te eten? En moeten allergische, borst-
voedende moeders vooral vis eten om
hun kind te beschermen tegen astma?
Of is borstvoeding sowieso bescher-
mend, onafhankelijk van de samen-
stelling en zijn ook groente, fruit en
probiotica aan te bevelen ter bescher-
ming tegen astma? We weten het nog
niet, maar voor al deze voedingsmid-

Beschermt borstvoeding tegen astma?

Astma is bij kinderen

de meest voorko-

mende ziekte.

Wat is astma?
Astma wordt gekenmerkt door chronische
ontsteking van de luchtwegen, die samen gaat
met vernauwing en verhoogde prikkelbaarheid
van de luchtwegen. De resulterende sympto-
men zijn kortademigheid, benauwdheid, pie-
pend ademhalen en hoesten. Typisch voor ast-
ma is dat de luchtwegvernauwing - en de
daaruit voortvloeiende symptomen - optreedt
in de vorm van aanvallen, die van korte of lan-
gere duur kunnen zijn. De aanvallen en perio-
den met klachten worden afgewisseld met
klachtenvrije perioden. Veel astmapatiënten
zijn allergisch. Als hun luchtwegen in contact
komen met allergenen van bijvoorbeeld huis-
stof, dierenharen en veren, schimmels of gras-
pollen veroorzaakt dat aanvallen van kortade-
migheid, piepen en hoesten. 

Astma ontstaat vaak al in de eerste levensja-
ren. Het is bij kinderen de meest voorkomende
chronische ziekte met een prevalentie van zo’n
vijf procent. Bij kinderen jonger dan vijf jaar
kan echter zelden met zekerheid worden vast-
gesteld of er sprake is van astma. Dat komt
onder andere doordat de longfunctietesten die
bij oudere kinderen en volwassenen worden
gebruikt om astma vast te stellen voor jonge
kinderen niet of moeilijk uit te voeren zijn.
Daarnaast hebben juist jonge kinderen relatief
vaak - in samenhang met virale luchtwegin-
fecties - luchtwegklachten, zoals een piepen-
de ademhaling, die niet te onderscheiden zijn
van zich ontwikkelend astma. 

Kinderen met atopie (de aanleg om allergisch
te reageren) hebben niet alleen een verhoogd

risico om astma te krijgen, maar hebben ook
vaker aandoeningen als eczeem en hooikoorts.
Het complex van aandoeningen dat samen-
hangt met atopie wordt vaak het ‘atopisch
syndroom’ of  ‘allergisch syndroom’ genoemd.
De verschillende uitingen van het atopisch
syndroom zijn in belangrijke mate specifiek
voor bepaalde levensfasen. Schoolkinderen
met astma hebben vaak een voorgeschiedenis
van eczeem in de eerste jaren van hun leven.
Vanaf de leeftijd van drie tot vier jaar neemt
de prevalentie van eczeem af. Astma met
allergische reacties van de luchtwegen komt
het meest voor bij kinderen in de basisschool-
leeftijd en de prevalentie van hooikoorts
begint pas tegen het eind van de basisschool-
leeftijd sterk te stijgen. 
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delen zijn in verschillende studies
gunstige verbanden met astma gevon-
den.

Voeding en astma is een betrekkelijk
nieuw onderzoeksgebied. Zo’n tien tot
twintig jaar geleden was er in het ast-
maonderzoek vooral aandacht voor
blootstelling aan allergenen als risico-
factor. Het vermijden van contact met
allergenen van de huisstofmijt en
huisdieren werd in verschillende grote
studies, waaronder PIAMA, onder-
zocht als mogelijk aanknopingspunt
voor de preventie van astma. Er waren
toen nog maar weinig onderzoekers
die vermoedden dat voeding een rol
zou kunnen gaan spelen bij de pre-
ventie van astma.

Erfelijke aanleg    Het staat vast dat
erfelijke aanleg een belangrijke risico-
factor voor astma is. Kinderen van wie
één of beide ouders astma of een
allergie hebben, hebben een twee tot
drie keer hogere kans om astma te
krijgen dan kinderen van ouders die
geen astma of allergie hebben. Dat
leefstijl en omgeving, naast aanleg,
ook een belangrijke rol spelen, is de
laatste jaren steeds duidelijker gewor-
den. Alleen al de toename in de preva-
lentie van astma in de afgelopen
decennia maakt duidelijk dat er
ongunstige veranderingen moeten
zijn geweest in onze leefomgeving of
-gewoonten. Een nog duidelijkere
aanwijzing werd gevonden door de val
van de Muur tussen Oost- en West-
Duitsland. Toen de Muur viel, bleek
dat op dat moment de prevalentie van
astma in de voormalige DDR lager
was dan in West-Duitsland. Omdat
Oost- en West-Duitsers genetisch niet
van elkaar verschillen, kan dat alleen
door verschillen in leefstijl en omge-
ving worden verklaard. Toen in de
jaren daarna het leven in Oost-Duits-
land steeds meer ging lijken op dat in
het Westen, ging dat gepaard met een
toename van de astmaprevalentie tot
het Westerse niveau. Ook tussen de
genetisch soortgelijke bevolkingen
van Estland en Zweden zijn aanzien-
lijke verschillen gevonden in de preva-

lentie van astma en allergische aan-
doeningen. Ten slotte zijn er relatief
lage prevalenties van astma gevonden
bij kinderen in gezinnen met een
antroposofische leefstijl en bij kinde-
ren die op traditionele boerderijen
opgroeien. Allemaal aanwijzingen dat
er ‘iets’ moet zijn in onze Westerse,
moderne, welvarende leefstijl dat
bevorderlijk is voor de ontwikkeling
van astma. Wat bovendien steeds dui-
delijker wordt, is dat de omstandighe-
den in de eerste levensjaren en zelfs al
in de baarmoeder waarschijnlijk van
doorslaggevende betekenis zijn voor
het ontstaan van astma.

Complexe aandoening    De ‘Wes-
terse leefstijl-hypothese’ heeft een
sterke impuls gegeven aan het onder-
zoek naar voedingsfactoren in relatie
tot astma. Dat onderzoek heeft zich
inmiddels in uiteenlopende richtin-
gen ontwikkeld. Belangrijke, maar
zeker niet de enige, thema’s zijn de rol
van borstvoeding, een mogelijk
beschermend effect van probiotica, de
vetzuursamenstelling van de voeding
en antioxidanten. Wat betreft voe-
dingsmiddelen richt het onderzoek
zich ondermeer op fruit en specifieke
soorten fruit, waaronder appels; op

vis; op roomboter versus margarine
en op melk, waarbij er specifieke aan-
dacht is voor ongepasteuriseerde
‘boerderijmelk’. Op nutriëntenniveau
is onderzoek gedaan naar ondermeer
natrium, kalium, magnesium, seleni-
um, vitamine C, D en E, bètacaroteen,
flavonoïden en vetzuren (3).

Dat er in uiteenlopende richtingen
wordt gezocht en dat het onderzoek
nog geen definitieve conclusies heeft
opgeleverd, is niet verbazingwekkend.

Astma is een zeer complexe aandoe-
ning (zie kader), waarbij ondermeer
gen-omgevingsinteracties, chronische
ontsteking, allergische reacties en
hyperreactiviteit van de luchtwegen
een rol spelen. Bij deze verschillende
processen kan voeding al dan niet een
rol spelen en kunnen verschillende
voedingsfactoren betrokken zijn. Het
is ook waarschijnlijk dat de factoren
die een rol spelen bij het ontstaan van
astma niet dezelfde zijn als de factoren
die van invloed zijn op de ernst en de

Relatie voeding en astma relatief

nieuw

3.000 Kinderen

namen deel aan het

PIAMA-onderzoek .
Foto:M

arieke  O
ld

en
w

en
in

g



26 VOEDING NU | MAART 2007 | NUMMER 3

Voedselallergie

frequentie van klachten bij mensen
die al astma hebben. Daarbij komt
nog dat de factor voeding ook zeer
complex is en niet exact kan worden
‘gemeten’ met vragenlijsten, zoals die
meestal in populatiestudies worden
gebruikt.

Resultaten uitwerken    Het is dui-
delijk dat elke afzonderlijke studie
slechts één of enkele stukjes aan de
grote puzzel van voeding en astma zal
kunnen bijdragen. Nu de PIAMA-stu-
die is afgerond, is te hopen dat uit

deze studie nog een aantal stukjes van
de puzzel kunnen worden aangele-
verd. De PIAMA-studie heeft een aan-
tal belangrijke pluspunten. Er zijn elk
jaar gegevens verzameld, vanaf de
zwangerschap tot de leeftijd van acht
jaar. Daardoor kunnen - anders dan
bij een momentopname - het ontstaan
en het beloop van astma en allergie
nauwkeurig worden bestudeerd.
Bovendien zijn gegevens over allerlei
risicofactoren verzameld op het
moment dat ze nog ‘vers’ in het

geheugen lagen. Zo wordt voorkomen
dat achteraf moet worden ‘terugge-
vraagd’ naar bijvoorbeeld de voeding
van jaren geleden, waarbij altijd het
risico bestaat dat het geheugen tekort-
schiet of wordt ‘gekleurd’ doordat het
kind inmiddels astma heeft ontwik-
keld. Een ander belangrijk pluspunt is
dat aan het einde van de studie, toen
de kinderen acht jaar waren, een sub-
groep van de kinderen medisch is
onderzocht, zodat er naast vragenlijst-
gegevens ook objectieve metingen zijn
van atopie en luchtwegreactiviteit. De
complete dataset, inclusief de resulta-
ten van het medisch onderzoek, is nog
maar net beschikbaar. Bij de onder-
werpen die als eerste worden geanaly-
seerd met de complete dataset, zijn
onder andere borstvoeding (in verge-
lijking met kunstvoeding) in relatie
tot astma en voeding van de moeder
tijdens de zwangerschap in relatie tot
astma bij het kind. De eerste resulta-
ten van deze analyses zullen, naar ver-
wachting, in september worden ge-
presenteerd tijdens het congres 
van de European Respiratory 
Society.
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Het PIAMA-onderzoek
Het PIAMA-onderzoek is een geboortecohort
studie waarin ruim 3.000 kinderen zijn
gevolgd van vóór de geboorte tot de leeftijd
van acht jaar. Het doel van het PIAMA-onder-
zoek was tweeledig. Enerzijds had het onder-
zoek tot doel het ontstaan en de ontwikkeling
van astma en luchtwegallergie te bestuderen
en het effect na te gaan van verschillende risi-
cofactoren. Anderzijds had het onderzoek tot
doel na te gaan of door het gebruik van aller-
geendichte matras- en kussenhoezen het ont-
staan van astma en luchtwegallergie bij jon-
ge kinderen kan worden voorkomen. 

De voorbereidingen voor het PIAMA-onder-
zoek zijn begonnen in 1995. Om kinderen bij
de geboorte te kunnen includeren, zijn ruim

10.000 aanstaande moeders, met de hulp van
verloskundigepraktijken in het noorden,
midden en westen van het land, al tijdens de
zwangerschap benaderd met het verzoek aan
het onderzoek mee te doen. De werving van
deelnemers voor het onderzoek is in maart
1996 gestart. In september 1997 was de
onderzoeksgroep compleet met ruim 4.000
deelnemers. Elk jaar is door middel van vra-
genlijsten informatie verzameld over verschil-
lende luchtwegklachten, allergische aandoe-
ningen en astma. Daarnaast werden gegevens
verzameld over uiteenlopende risicofactoren,
waaronder huisdieren, ventilatie en vocht in
de woning, voeding, blootstelling aan tabaks-
rook, verkeer in de woonomgeving en doorge-

maakte infecties. In 2005 werden de laatste
vragenlijsten verstuurd en is het onderzoek
afgesloten met een medisch onderzoek bij een
subgroep van de deelnemers. Hierbij werden
ondermeer huidpriktesten en longfunctieme-
ting uitgevoerd en werd bloed afgenomen.

Het PIAMA-onderzoek wordt uitgevoerd
door de Universiteit Utrecht (Institute for Risk
Assessment Sciences), het RIVM (Centrum
voor Preventie en Zorgonderzoek), de Rijks-
universiteit Groningen (sectie Epidemiologie),
de Beatrix Kinderkliniek (Kinderlongziekten)
in Groningen, het Sophia Kinderziekenhuis
(Kinderlongziekten) in Rotterdam en Sanquin
Research (locatie CLB, Afdeling Immunopa-
thologie) te Amsterdam.
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Voeding is onder-

zocht als risicofactor
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ren.
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