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Wetenschap

Verschillen in gezondheid tussen borst- en flesgevoede kinderen

zouden gedeeltelijk kunnen worden verklaard door verschillen in

hun darmflora. In Nederland zijn zuigelingenvoedingen verkrijg-

baar waaraan een mengsel van onverteerbare oligosachariden is

toegevoegd. Door deze toevoeging gaat de darmflora van de zui-

gelingen meer lijken op die van baby’s die moedermelk krijgen.

“In Nederland en andere westerse landen
is de zuigelingenvoeding van bijzonder
goede kwaliteit en in verreweg de meeste
gezinnen is de hygiëne in orde. Toch krij-
gen kinderen die met de fles worden ge-
voed vaker infecties dan baby’s die de

borst krijgen. Ze hebben bijvoorbeeld
eerder last van diarree en oorontsteking.
Blijkbaar moet zelfs de beste zuigelin-
genvoeding het nog afleggen tegen moe-
dermelk.”
Dat vindt dr. Astrid Bakker-Zierikzee, in

januari gepromoveerd aan Wageningen
Universiteit. “Een deel van het verschil in
gezondheidseffecten van moedermelk en
flesmelk kunnen we verklaren uit het feit
dat moedermelk antistoffen tegen infec-
tieuze organismen bevat”, aldus Bakker.
“Maar er is ook een verschil in samenstel-
ling van de darmflora tussen borstgevoe-
de en flesgevoede kinderen. Borstgevoe-
de kinderen hebben meer bifidobacteri-
ën en lactobacillen in de darm, omdat
moedermelk niet-verteerbare oligosa-
chariden bevat. Deze verbindingen wor-
den door de enzymen van de zuigelingen
niet afgebroken en kunnen daardoor niet
door de darmbacteriën als voedingsstof
worden gebruikt. Door de stofwisselings-
activiteit van deze bacteriën is de pH van
de ontlasting van de borstgevoede zuige-
lingen significant lager dan die van fles-
gevoede baby’s. Het doel van mijn onder-
zoek was uit te zoeken of het mogelijk is
flesvoeding door toevoeging van oligosa-
chariden of bifidobacteriën zo aan te pas-
sen dat de darmflora van de zuigelingen
meer gaat lijken op die van kinderen die
de borst krijgen.”

Gerekruteerd in zwembaden
Voor de geboorte is de darm van kinde-
ren steriel. De eerste bacteriën krijgt een
kind binnen tijdens de geboorte. Gedu-
rende de eerste weken na de geboorte
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Fig. 1   Percentage lactobacillen in de ontlasting van de
kinderen uit de verschillende groepen (gemiddelde ±
standard error of the mean). BM: moedermelk; GOS:
standaardvoeding plus galacto-oligosachariden;
GOS/FOS: standaardvoeding plus galacto-oligosachari-
den en fructo-oligosachariden; Bb12: standaardvoeding
plus Bifidobacterium animalis stam Bb-12; STD: stan-
daardvoeding.

Astrid Bakker: “Borstgevoede kinderen hebben meer bifidobacteriën en lactobacillen in de
darm, omdat moedermelk niet-verteerbare oligosachariden bevat.”

Foto: H
ans Lebbe

La
ct

ob
ac

ill
en

 a
ls

 p
er

ce
nt

ag
e 

va
n 

fe
ca

le
 b

ac
te

ri
n

5 dagen

12 weken

p < 0,05

STDBb-12GOS/FOSGOSBM
0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

p < 0,05



vmt | 22 april 2005 | nr 9 15

vinden aanzienlijke veranderingen plaats
in de darmflora. Na ongeveer twee weken
treedt een enigszins stabiele situatie in,
en dan is het verschil in darmflora tussen
borstgevoede en flesgevoede zuigelingen
duidelijk. Als de kinderen na ongeveer
zes maanden overgaan op meer vaste
voeding vinden opnieuw grote verschui-
vingen in de darmflora plaats.
Bakker wilde het effect van aanpassing
van de flesvoeding onderzoeken bij zui-
gelingen vanaf de geboorte, met een
controlegroep kinderen die de borst kre-
gen. Ze benaderde in de regio Arnhem-
Nijmegen enige honderden vrouwen in
de laatste maand van hun zwangerschap:
“We hebben folders uitgedeeld, posters
opgehangen en mondeling geworven in
wachtkamers van verloskundigen, en in
het zwembad tijdens het wekelijkse uur
zwangerschapszwemmen. We kregen uit-
eindelijk 175 positieve reacties – van 101
vrouwen die van plan waren borstvoeding
te gaan geven, en van 74 vrouwen die
hun kind vanaf de geboorte met de fles
wilden grootbrengen.”
Bakker verdeelde deze laatste vrouwen
at random over drie groepen. De kinde-
ren uit de eerste groep kregen vanaf de
geboorte een standaard flesvoeding. Aan
de voeding van de kinderen uit de twee-
de (‘probiotische’) groep werden bifido-
bacteriën toegevoegd, in een concentra-
tie van 3,5x109 cellen per 100 ml. De fles-
melk van de kinderen uit de derde
(‘prebiotische’) groep werd verrijkt met
oligosachariden: een mengsel van 90%
galacto-oligosachariden (GOS) met rela-
tief korte ketenlengte en 10% fructo-oli-
gosachariden (FOS) met vooral lange
ketens. De concentratie van het GOS/
FOS-mengsel bedroeg 0,6 g per 100 ml

zuigelingenvoeding.
De kinderen kregen deze voedingen van-
af de geboorte. De ouders namen, aan-
vankelijk iedere week en later eenmaal
per maand, gedurende 32 weken mon-
sters van de ontlasting uit de luiers, en
vroren die in. Bakker en haar collega’s
kwamen regelmatig bij de deelnemers op
bezoek om de monsters op te halen en
om informatie te verzamelen over de
gezondheid en groei van de kinderen.

Metabole activiteit van darmflora
De pH van de ontlasting, een belangrijke
maat voor de activiteit van de darmflora,
bedroeg bij de groep borstgevoede kin-
deren direct na de geboorte gemiddeld
5,5. In deze groep bleef de pH gedurende
de eerste 16 weken constant rond deze
waarde. Hetzelfde gold voor de kinderen
uit de GOS/FOS-groep. De pH van de ont-
lasting van de kinderen uit de probioti-
sche groep en de groep met de stan-
daardvoeding nam echter gedurende de
eerste week snel toe tot gemiddeld 6,75
en bleef vervolgens op dit niveau. Bakker:
“Op dit punt is er een zeer significant ver-
schil tussen de moedermelkgroep en de
GOS/FOS-groep enerzijds en de probioti-
sche en standaardvoedingsgroep ander-
zijds. Wij concludeerden dus dat stan-
daardvoeding plus GOS/FOS leidt tot
dezelfde stofwisselingsactiviteit van de
darmflora als moedermelk. In overeen-
stemming met deze conclusie vonden we
dan ook dat de ontlasting van de kinde-
ren uit de moedermelkgroep en de GOS/
FOS-groep al vanaf dag tien na de ge-
boorte meer acetaat bevatte dan de ont-

lasting van de kinderen uit de andere
twee groepen, en minder propionaat en
butyraat.”
In een volgende studie onderzocht Bak-
ker het effect van het toevoegen van
alleen GOS aan standaard flesvoeding. In
dat geval was zowel de pH als het korte-
ketenvetzuurgehalte van de ontlasting
van de zuigelingen gelijk aan dat van de
ontlasting van de kinderen die standaard
flesvoeding kregen, en sterk verschillend
van de ontlasting van de kinderen die
werden borstgevoed. Voor de stimulering
van de metabole activiteit van de darm-
flora is dus alleen GOS in flesvoeding niet
voldoende, aldus Bakker. De FOS zou
daarin een essentiële rol kunnen spelen.
Figuur 1 laat de uitkomsten zien van een
studie naar het effect van de verschillen-
de voedingen op het aantal lactobacillen
in de ontlasting. Bij kinderen die de borst
krijgen neemt het aantal lactobacillen
gedurende de eerste 12 weken aanzien-
lijk toe. Hetzelfde geldt voor kinderen die
de standaardvoeding krijgen waaraan het
GOS/FOS-mengsel is toegevoegd. De lac-
tobacillen in de ontlasting nemen niet
toe bij kinderen die alleen standaardvoe-
ding krijgen, of standaardvoeding met
alleen GOS, of standaardvoeding met
bifidobacteriën.

Gezondheidseffect nog niet bewezen
Deze onderzoeksresultaten vormen geen
bewijs voor een gezondheidsbevorderend
effect van de GOS/FOS-voeding. “Om
zo’n effect te bewijzen zou een veel gro-
tere studie nodig zijn”, aldus Bakker. “Ik
kan op basis van mijn onderzoek geen
uitspraak doen over een effect van toe-
voeging van GOS/FOS aan standaardvoe-
ding op gezondheidsrisico’s. Wel kan ik
concluderen dat door het toevoegen van
een GOS/FOS-mengsel een flesvoeding
ontstaat die min of meer hetzelfde effect
heeft op de darmflora van de zuigelingen
als moedermelk.”

ingen

Jan Blom
J. Blom is freelance journalist. 

Astrid Bakker: “In veel gezinnen is er
naast de lease-auto van de werkgever
een tweede auto. Ik denk dat een groot
aantal mensen er niet over zouden pie-
keren een tweede auto aan te schaffen

als ze hem niet zo goedkoop zouden
kunnen krijgen. Ik pendel zelf elke dag
met de trein en op de fiets tussen Arn-
hem en Zeist. Tien kilometer fietsen
per dag. Dat is nog gezond ook.”

Stelling: Het afschaffen van de zogenaamde auto-van-de-
zaak zal leiden tot vermindering van het file-probleem.
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