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Metabole programmering en obesitas 
Obesitas (vetzucht) is wereldwijd een toenemend probleem. De etiologie is 
complex: genetische factoren, een calorierijke voeding in combinatie met weinig 
lichaamsbeweging worden genoemd als oorzaken. Aanvankelijk was obesitas 
vooral een probleem van de hogere sociaal-economische klassen, maar in landen 
die de transitie ondergaan van ontwikkelingsland naar geindustrialiseerde 
samenleving komt afhankelijk van de fase van transitie obesitas steeds meer 
voor in de lagere sociaal-economische klasse. Ook bij immigrantenpopulaties die 
vanuit ontwikkelingslanden migreren naar een geindustrialiseerde samenleving 
wordt een stijging in het voorkomen van obesitas geconstateerd. 
De laatste tijd wordt veel aandacht geschonken aan de vroege programmering 
van het energiemetabolisme. Gedurende een kritische periode in het leven 
worden metabole eigenschappen bepaald, die de rest van het leven een 
belangrijke rol blijven spelen. In eerste instantie ging die aandacht vooral uit 
naar de prenatale periode. Het bleek dat babies met een laag geboortegewicht 
(duidend op intra-uteriene groeivertraging), die daarna een periode van 
inhaalgroei doormaken, een grotere kans hebben op het ontwikkelen van 
diabetes en obesitas. Recentelijk is echter gebleken dat niet alleen snelle groei 
van babies met een laag geboortegewicht het risico op glucose-intolerantie en 
obesitas op latere leeftijd verhoogd, maar dat dit waarschijnlijk ook geldt voor 
babies geboren met een normaal gewicht. Vanuit dit oogpunt is het van groot 
belang dat groei van babies goed gevolgd kan worden, en dat de aanbevelingen 
van energie-opname zodanig zijn dat ze leiden tot een groeisnelheid die ook op 
de lange termijn resulteert in een goede gezondheid.  
 
 
 Vraagstellingen

De volgende vragen komen in het proefschrift aan de orde: 
1. Is er een verschil in energie-opname, componenten van energieverbruik,

anthropometrische indicatoren en het voorkomen van obesitas tussen 
babies die alleen maar moedermelk krijgen, of die daarnaast ook koemelk
of flesvoeding krijgen? 

 
2. Zijn energie-opname, componenten van energieverbruik,

anthropometrische indicatoren, lichaamssamenstelling en het voorkomen
van obesitas verschillend tussen babies van hoge en lage sociaal-
economische klasse? 

 
3. Zo ja, kan een verschil dan verklaard worden door voedings-,  bewegings-

of door omgevingsfactoren? 
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Groeicurves; de invloed van sociaal-economische status en 
voedingspatroon  
Om de groei van babies te volgen worden groeicurves gebruikt. De groei van 
een individuele baby wordt vergeleken met die van een referentiepopulatie. 
Onder groei wordt hier zowel gewichtstoename als ook lengte groei verstaan. 
Groei is onder meer een functie van geslacht, leeftijd, voedingspatroon, en wordt 
ook beinvloed door sociaal-economische status. Van oorsprong worden 
groeicurves gebaseerd op metingen aan kinderen uit de hogere sociaal-
economische klasse, omdat ondervoeding (gebaseerd op gewicht bij een 
bepaalde lengte) in die categorie weinig voorkomt. Het voorgaande geeft echter 
al aan, dat het nog maar de vraag is of groei, en dan met name gewichtstoename, 
in de hogere sociaal-economische klasse in alle populaties zonder meer ideaal is. 
Bovendien zijn de huidige internationale groeicurves gebaseerd op 
noordamerikaanse flesgevoede babies en groei van borstgevoede babies blijkt 
hiervan af te wijken. Borstgevoede babies groeien gedurende de eerste 3 
maanden sneller, en nemen minder toe in gewicht gedurende de tweede helft 
van hun eerste levensjaar. De voor de hand liggende conclusie dat borstgevoede 
babies dus achterblijven in groei ten opzichte van flesgevoede babies is echter 
niet gerechtvaardigd, omdat snelle groei niet altijd gunstig is met het oog op de 
ontwikkeling van bijvoorbeeld obesitas. In ontwikkelingslanden is de afname 
van de groeisnelheid van borstgevoede babies na 3 maanden gebleken een reden 
te zijn voor vroegtijdige introduktie van aanvullende voeding, en dit kan de 
zuigelingenmorbiditeit en -mortaliteit verhogen. De Wereldgezondheids-
organisatie (WHO) heeft daarom besloten om nieuwe groeicurves te 
ontwikkelen voor babies en jonge kinderen tot 71 maanden die gebaseerd zullen 
zijn op borstgevoede babies.  
 
Energiebehoeftes 
Gerelateerd aan referentiewaarden voor gezonde groei, zijn schattingen van de 
energiebehoeftes. In de energiebehoefte van babies wordt voorzien als de 
energie-opname in balans is met het energieverbruik, waarbij dit verbruik op 
lange termijn resulteert in een goede gezondheid, en het impliceert dus dat 
bekend is wat optimale beweging, groei en lichaamssamenstelling is.  
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In het verleden (1985) werd de opname van energie door de WHO gebruikt als 
basis voor het schatten van energiebehoeftes. Maar omdat het moeilijk is om een 
betrouwbare schatting van de energie-opname te verkrijgen, werd naar 
aanleiding van een bijeenkomst van de International Dietary and Energy 
Consultancy Group (IDECG) besloten dat toekomstige aanbevelingen gebaseerd 
zouden moeten zijn op energieverbruik, met daarbij opgeteld de hoeveelheid 
energie die wordt opgeslagen in nieuw weefsel (ten gevolge van groei). 
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Totaal energieverbruik is opgebouwd uit de volgende componenten: basaal 
metabolisme, thermoregulatie, dieet-geïnduceerde thermogenese, energie-
verbruik voor fysieke activiteit, en energieverbruik ten behoeve van groei. 
Energiebehoeftes zijn een functie van leeftijd, gewicht, geslacht, en 
voedingspatroon. Een compilatie van schattingen van energiebehoeftes 
verkregen op basis van metingen van het energieverbruik, toonde aan dat de 1985-
WHO/FAO/UNU aanbevelingen (gebaseerd op energie-opname) de metabole 
behoeftes met 9-39% overschatten en dit was een zorgelijke bevinding, gezien 
het feit dat de prevalentie van diabetes en obesitas overal ter wereld toeneemt. 
De WHO werd daarom geadviseerd om de aanbevelingen te wijzigen, maar 
voor de leeftijdscategorie van 6 tot 12 maanden was de hoeveelheid data 
beperkt, en een uitbreiding van de databank zou nodig zijn alvorens de WHO 
een wijziging van de 1985-aanbevelingen zou kunnen doorvoeren. Ondertussen 
zijn aanvullende studies van energieverbruik in babies gedaan, en in 2002 
publiceerde de Food and Nutrition Board (FNB) van de National Academy of 
Sciences (VS) een herziening van de 1985-aanbevelingen. De WHO/FAO/UNU-
wijziging van die aanbevelingen zal binnenkort volgen.  
 
De invloed van sociaal-economische status en voedingspatroon op 
energiebehoeftes 
Overeenkomstig de nieuwe groeicurves, zullen naar verwachting de nieuwe 
aanbevelingen voor energiebehoeftes ook worden gebaseerd op babies uit de 
hogere en middel sociaal-economische klassen. In Brazilië leeft echter 11.6% van 
de bevolking in extreme armoede (inkomen minder dan 1 dollar/dag), en de 
prevalentie van ondervoeding en infectieziekten is zodanig dat ze kunnen 
worden beschouwd als een deel van het normale dagelijkse leven. Deze 
omstandigheden kunnen leiden tot een verhoging van de energiebehoeftes. 
 
Evenals voor groei, zijn ook de energiebehoeftes van flesgevoede babies hoger 
dan die van borstgevoede babies. De oorzaak hiervan is niet goed begrepen, 
maar gedeeltelijk kan het worden verklaard door een verschil in 
rustmetabolisme. Al in 1992 toonden Butte en collega’s aan dat het lagere 
rustmetabolisme in borstgevoede babies samenhangt met een kortere duur van 
de REM (rapid eye movement) slaap. Bovendien blijkt moedermelk stoffen te 
bevatten die slaapverwekkend zijn, en die er (volgens de evolutionaire biologie) 
toe dienen om de moeder een periode van rust te geven. 
 
Onderzoekstechnieken; het gebruik van stabiele isotopen 
Totaal energieverbruik (TEE) kan worden gemeten met gebruik van dubbel 
gelabeld water (2H218O). Dit is water, waarvan de lichte atomen van waterstof 
(1H) of zuurstof (16O) zijn vervangen door de zware atomen (2H en 18O). Na het 
verzamelen van een “baseline” urine monster (ter bepaling van de natuurlijke 
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concentraties 2H en 18O) wordt een dosis dubbel gelabeld water oraal aan de 
baby toegediend, en gedurende een week worden urine monsters verzameld 
waarin vervolgens de verrijking van beide isotopen wordt gemeten. Het zware 
18O verlaat het lichaam als water of als kooldioxide, terwijl het zware 2H  alleen 
via water wordt uitgescheiden. Omdat kooldioxide door het lichaam via het 
enzym koolzuur-anhydrase snel wordt omgezet in water, kan door het verschil 
in snelheid waarmee 2H en 18O het lichaam verlaten de kooldioxide produktie 
worden berekend, en aan de hand daarvan het energieverbruik. Het meten van 
isotopenverrijking gebeurt met een massa spectrometer. 
 
Hoewel schattingen van energiebehoeftes bij voorkeur gebaseerd worden op 
energieverbruik (zoals bepaald met dubbel gelabeld water), kan in exclusief 
borstgevoede babies ook een valide schatting worden verkregen op basis van 
metingen van water inname. De inname van moedermelk kan namelijk 
nauwkeurig worden bepaald met behulp van de deuterium-oxide (2H2O) 
turnover methode. Bij deze methode wordt een dosis deuterium-oxide 
toegediend aan de moeder, en worden urine monsters van de baby, en 
speekselmonsters van de moeder over een periode van twee weken verzameld. 
Deuterium-oxide komt via moedermelk in het lichaamswater van de baby, en 
aannemende dat 87.1% van moedermelk water is, kan uit de bepaling van de 
water flux van moeder naar baby, worden berekend hoeveel moedermelk de 
baby heeft gedronken. In combinatie met gegevens betreffende de samenstelling 
van moedermelk (aangenomen dat die waarden valide zijn), kan de energie-
opname vervolgens worden bepaald.  
 
Verder werd in een aantal babies het rustmetabolisme gemeten gedurende slaap 
(minimal observable energy expenditure, MOEE) met behulp van respiratie 
calorimetrie. Daarvoor wordt de baby bedekt met een plastic kap, en ingaande 
en uitgaande zuurstof en kooldioxide-concentraties worden gemeten. Het 
energieverbruik kan worden berekend uit deze twee grootheden. Het 
energieverbruik voor activiteit (AEE) werd berekend als het verschil tussen TEE 
en MOEE. 
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De prevalentie van obesitas werd berekend op basis van body mass index (BMI, 
gewicht/ lengte2). 
 
Onderzoeksgroepen 
Babies werden ingedeeld in twee categorieën van sociaal-economische 
leefomstandigheden op basis van educatie van de moeder. Lage sociaal-
economische status (SES) werd gedefinieerd als niet meer dan 3 jaar educatie 
van de moeder, en de hoge SES categorie bevatte babies wiens moeder minimaal 
8 jaar naar school was geweest. 
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Een indeling naar voedingspatroon werd gemaakt op basis van inname van 
borst- en flesvoeding. De eerste categorie bevatte babies die moedermelk als de 
enige melkbron hadden, de tweede categorie babies die zowel borstvoeding als 
ook koemelk of flesvoeding kregen, en de derde categorie bevatte babies die 
alleen koemelk of flesvoeding kregen. In de oudere babies werd daarnaast ook 
vast voedsel gegeven. 
 
Keuze van de onderzoekslocatie 
Als onderzoekslocatie werd gekozen voor Pelotas, een stad van ongeveer 
330.000 inwoners in het zuiden van Brazilië. Er waren verschillende redenen om 
voor Pelotas te kiezen:  

a. Sociale ongelijkheid in Brazilië is erg groot, waardoor een mogelijk 
verschil tussen hoge en lage sociaal-economische klassen tot 
uitdrukking zou kunnen komen; 

b. Babies krijgen vaak voor langere tijd borstvoeding, waardoor de 
invloed van borstvoedingspatroon (alleen moedermelk of ook 
aanvullende flesvoeding) kon worden bestudeerd; 

c. De WHO Multicentrum Groei Referentie Studie werd als eerste gestart 
in Pelotas, en het onderzoek zou bijdragen aan de interpretatie van de 
resultaten van die studie. 

 
Deelstudies 
Drie studies hebben bijgedragen tot de resultaten die zijn beschreven in het 
proefschrift.  

1. In Pelotas worden met enige regelmaat geboorte cohorten gevolgd. Dit 
betekent dat gedurende een jaar alle pasgeboren babies worden 
gewogen, gemeten, er wordt een vragenlijst aan de moeder afgenomen 
betreffende sociaal-economische omstandigheden, zwangerschaps-
gegevens, medicijn-gebruik, etc. De babies worden dan gedurende hun 
leven een aantal malen opgespoord voor verder onderzoek. In 1982 
startte de eerste, de tweede was in 1993, en in 2004 is er weer een cohort 
gestart. Het voordeel van een dergelijk groot cohort zijn de grote 
aantallen, en de statistische “power” die dit oplevert om verschillen 
tussen groepen te kunnen aantonen. Binnen het Pelotas 1993 geboorte 
cohort werd daarom de invloed van SES en voedingspatroon op groei 
gedurende het eerste levensjaar en de prevalentie van obesitas op de 
leeftijd van 12 maanden bestudeerd, en deze resultaten gaven extra 
diepte aan de resultaten verkregen uit de transversale onderzoeken die 
werden gedaan in 4- en 8-maanden oude babies. Het Pelotas 1993 
geboorte cohort was de enige van de 3 deelstudies waar 3 
voedingsgroepen onderscheiden konden worden. De groep babies die 
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uitsluitend koemelk of flesvoeding kregen was niet aanwezig in 
deelstudie 2 en 3. 

2. Op de leeftijd van 4 maanden werd de invloed van het geven van 
flesvoeding als aanvulling op moedermelk bestudeerd in babies van 
hoge sociaal-economische klasse. De selectiecriteria voor deze studie 
waren dezelfde als die van de Multicentrum Groei Referentie Studie 
van de WHO, en de onderzoeksresultaten dienden onder meer ter 
interpretatie van die studie. Een effect van SES kon daarom in deze 
deelstudie niet worden bepaald. 

3. Op de leeftijd van 8 maanden werd de invloed van zowel sociaal-
economische klasse als ook borstvoedingspatroon bestudeerd. De babies 
werden geselecteerd op basis van hun SES, en werden daarna 
gehergroepeerd in babies die alleen borstvoeding kregen of ook 
aanvullende koemelk of flesvoeding. Alle babies kregen in ieder geval 
gedeeltelijk borstvoeding.  

 
Opzet van het  proefschrift  
Het proefschrift is opgebouwd uit een synthese en bijlagen. De Synthese is een 
compilatie van de hierboven beschreven 3 deelstudies, en in de bijlagen zijn de 
individuele studies beschreven. Bijlage I en II refereren naar studie 2 (meting 
van energie-opname van 4 maand oude babies), en Bijlage III en IV refereren 
naar studie 3 (meting van energieverbruik van 8 maand oude babies) 
 
Bevindingen en implicaties   
 
Invloed van voedingspatroon 
Op de leeftijd van 4 maanden hadden babies die naast moedermelk ook fles-
voeding kregen een energie-opname die 18% hoger was dan babies die alleen 
moedermelk kregen. En hoewel het te verwachten was dat dit grote verschil ook 
zou leiden tot een verschil in gewicht en BMI tussen de groepen, was dit met 4 
maanden nog niet het geval. Dit staat beschreven in de Synthese en in Annex I. 
In 8 maand oude babies werd een verschil in gewicht en lichaamssamenstelling 
echter wel gevonden. De babies die naast moedermelk (en vast voedsel) ook 
koemelk kregen waren zwaarder en hadden meer vet dan babies die alleen maar 
moedermelk (en vast voedsel) kregen. Bovendien leek de de gewichtstoename 
vanaf de geboorte in de eerste groep babies hoger te zijn. In het proefschrift is 
dit terug te vinden in de Synthese en Annex III. 
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Binnen het Pelotas 1993 geboorte cohort was er gedurende het hele eerste 
levensjaar geen verschil in gewicht tussen babies die moedermelk as de enige 
melkbron hadden, en babies die naast moedermelk ook koemelk of flesvoeding 
kregen, maar babies die alleen flesvoeding kregen waren met 12 maanden 

 
181 



zwaarder dan (gedeeltelijk) borstgevoede babies. Voor wat betreft lengte, waren 
babies die (al dan niet in combinatie met moedermelk) koemelk kregen met 3 
maanden korter dan babies die alleen moedermelk kregen, maar met 12 
maanden hadden deze de borstgevoede babies ingehaald. Babies die geen 
borstvoeding kregen gedurende het hele eerste jaar hadden de grootste 
gewichtstoename, maar obesitas of overgewicht kwam niet vaker voor bij babies 
die werden borstgevoed, flesgevoed of een combinatie daarvan. 
 
Een belangrijk resultaat van dit onderzoek was dat op de leeftijd van 8 
maanden de de stofwisseling tijdens slaap hoger was in babies die naast 
moedermelk ook koemelk kregen, dan in babies die alleen moedermelk (en vast 
voedsel) kregen (Annex III). Butte en collega’s hadden in 1990 al aangetoond dat 
de stofwisseling tijdens slaap verschillend was tussen borstgevoede en 
flesgevoede babies, maar dat er binnen de groep van borstgevoede babies ook 
nog een verschil bestond tussen babies die alleen moedermelk kregen of 
daarnaast ook koemelk was niet eerder beschreven. Door middel van covariantie 
analyse bleek dat dit verschil gedeeltelijk verklaard kon worden door een 
verschil in lichaamsgewicht van de babies en daarnaast door een verschil in 
eiwitopname. Deze twee factoren samen konden echter het verschil niet 
helemaal verklaren, en er moet dus nog minimaal één andere factor zijn die 
verantwoordelijk is voor het verschil in stofwisseling tussen de groepen.  
 
Een mogelijk mechanisme dat ten grondslag zou kunnen liggen aan de hogere 
groeisnelheid en ruststofwisseling van babies die zowel moedermelk als 
koemelk krijgen, heeft te maken met het hogere eiwitgehalte in koemelk. Het 
eiwitgehalte in koemelk is ongeveer 3 keer zo hoog dan in moedermelk, en er 
zijn aanwijzingen dat eiwit groeiversnellend werkt. In 1995 vonden Rolland-
Cachera en collega’s een verband tussen hoge eiwitopname op jonge leeftijd en 
obesitas op 8-jarige leeftijd. Ze suggereerden dat dit mogelijk verklaard zou 
kunnen worden door een verhoging van het groeihormoon IGF-I (insulin-like 
growth factor) ten gevolge van een hogere eiwitopname. Hoppe en collega’s 
presenteerden in 2003 resultaten van een onderzoek dat aantoonde dat koemelk 
wel, en vlees niet leidt tot snellere groei in kinderen. Dat zou er op duiden dat 
niet het eiwitgehalte, maar wellicht een onbekende bio-actieve stof in koemelk 
verantwoordelijk is voor de snellere groei en het hogere rustmetabolisme. 
Overigens vonden zij ook een verhoging van het groeihormoon IGF-I in 
kinderen die veel koemelk dronken.  
 
De bevinding dat babies die op de leeftijd van 8 maanden naast moedermelk ook 
koemelk krijgen zwaarder zijn, meer vet hebben, neigen tot een grotere 
groeisnelheid, en daarnaast een hogere ruststofwisseling hebben, kan van belang 
zijn voor de gezondheidszorg. Deze bevindingen in combinatie met resultaten 
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uit eerder gedaan onderzoek op het gebied van metabole programmering dat 
aantoonde dat een grotere groeisnelheid een risicofactor kan zijn voor de 
ontwikkeling van obesitas op latere leeftijd, geven aan dat het voedingsbeleid 
van babies die een combinatie van moedermelk en koemelk krijgen speciale 
aandacht verdient. Echter, over de relatie tussen voeding op jonge leeftijd en 
groei en ontwikkeling van obesitas op latere leeftijd bestaat nog veel 
onduidelijkheid en verder onderzoek in die richting is noodzakelijk alvorens 
dergelijke bevindingen “vertaald” kunnen worden in adequate voedings-
adviezen. 
 
Een kanttekening van dit onderzoek is het verschil in samenstelling tussen 
koemelk en flesvoeding. Een vergelijking tussen babies die alleen moedermelk 
of daarnaast ook flesvoeding zouden krijgen hoeft niet tot dezelfde resultaten te 
leiden. De samenstelling van de huidige flesvoeding is meer vergelijkbaar met 
moedermelk dan koemelk.  
 
Effect van sociaal-economische status (SES)  
Op de leeftijd van 8 maanden waren de verschillen in gewicht en lengte tussen 
babies van hoge of lage SES niet statistisch significant, maar dit is waarschijnlijk 
te wijten aan een lage statistische “power”, en de verwachting is dat in een 
grotere onderzoeksgroep babies van hoge SES zowel zwaarder als langer zijn 
dan lage SES babies. Dit werd ook bevestigd met resultaten uit het Pelotas 1993 
geboorte cohort. Een belangrijke bevinding was dat obesitas of overgewicht met 
8 maanden 3 keer zo vaak voor kwam in babies uit hoge dan uit lage SES, dit 
werd echter niet gevonden in babies van 12 maanden uit het Pelotas 1993 
geboorte cohort. Met 8 maanden bleken babies uit lage SES families een 
energieverbruik te hebben dat 21% hoger was dan dat van hoge SES babies. Op 
zichzelf was dit geen verrassend resultaat, omdat we van te voren hadden 
verwacht dat dit het geval zou zijn omdat lage SES babies waarschijnlijk vaker 
infecties zouden hebben, en daardoor een verhoogde ruststofwisseling. Echter 
de ruststofwisseling was niet verschillend tussen de beide groepen, en daarom 
moest het verschil geheel worden toegeschreven aan een verschil in energie 
verbruik voor fysieke aktiviteit. Het hoge niveau van energieverbruik bij 
kinderen van lage SES bleek gedeeltelijk verklaard te kunnen worden door een 
verschil in behuizing van de hoge en lage SES babies: babies uit lage SES 
families sliepen met meer mensen in één kamer en daardoor kregen ze 
waarschijnlijk per dag minder uren slaap dan babies uit hoge SES families. Dit 
betekende dus dat ze meer aktief waren dan de hoge SES babies. Behuizing is 
mogelijk ook gerelateerd aan de energie die nodig is ten behoeve van 
thermoregulatie (wat ten dele ook onder energieverbruik voor activiteit valt), 
bijvoorbeeld door slechte ventilatie van het huis. Verder moet worden 
opgemerkt dat de motorische ontwikkeling van hoge SES babies beter was dan 
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die van lage SES babies. Meer aktiviteit betekent dus niet automatisch een betere 
ontwikkeling. 
Van belang voor de gezondheidszorg is het lage totale energieverbruik en het 
lage energieverbruik voor fysieke aktiviteit van de hoge SES babies in 
combinatie met het vaker voorkomen van overgewicht in hoge SES babies. 
Overgewicht op jonge leeftijd is een risicofactor voor overgewicht later, en hoge 
SES babies verdienen dus speciale aandacht. 
Kanttekeningen bij dit onderzoek zijn het transversale karakter van de studie: 
het is mogelijk dat op een latere leeftijd het verschil in energie verbruik niet 
meer wordt gevonden. In dat geval is het belang van deze bevindingen met 8 
maanden onduidelijk, maar niet noodzakelijkerwijs onbelangrijk. Een vervolg 
van deze studie op latere leeftijd zou dan kunnen aantonen of er een relatie is 
tussen energieverbruik op jonge leeftijd en gezondheid en lichaams-
samenstelling later. Een tweede kanttekening is de generaliseerbaarheid van de 
resultaten. Het onderzoek is gedaan in Brazilië, en de leefomstandigheden van 
hoge en lage SES zijn specifiek voor die situatie. Echter vergelijkbare verschillen 
zouden misschien in Europa of in Nederland kunnen worden gevonden tussen 
bijvoorbeeld autochtone en immigrantenpopulaties.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusies en implicaties: 
 
• Het gemiddelde van de waarden voor energiebehoeftes van hoge en lage 

SES babies is vergelijkbaar met waarden recentelijk gepubliceerd door de 
Food and Nutrition Board van de National Academy of Sciences (VS) en 
met waarden die binnenkort naar buiten gebracht zullen worden ten 
gevolge van recente WHO/FAO/UNU bijeenkomsten; 

 
• Het is mogelijk niet acceptabel om referentie waarden voor 

energiebehoeftes te baseren op babies die zijn geselecteerd uit de hogere 
sociaal-economische klassen; 

 
• Het gebruik van koemelk als aanvulling op moedermelk blijkt een 

verhogend effect te hebben op de ruststofwisseling, en groeisnelheid, 
hetgeen aandacht verdient in relatie tot de ontwikkeling van obesitas op 
latere leeftijd. 

 
Toekomstig onderzoek 
Verder onderzoek zou zich moeten richten op de lange termijn effecten van 
voedingspatronen op jonge leeftijd op groei en lichaamssamenstelling en hun 
relatie tot lange termijn gezondheidseffecten, zoals obesitas en diabetes. 
Identificatie van de onbekende bio-actieve factor in koemelk verdient hierbij 
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speciale aandacht. Het onderzoek naar de invloed van sociaal-economische 
status zou op latere leeftijd herhaald kunnen worden, om te bepalen of de 
verschillen die gevonden werden op de leeftijd van 8 maanden zich ook op 
latere leeftijd blijven manifesteren. De babies die waren betrokken bij dit 
onderzoek zullen na verloop van een aantal jaren weer opgezocht worden om te 
bepalen of een verschil in voedingspatroon en energieverbruik op jonge leeftijd 
ook gevolgen heeft voor lichaamssamenstelling en gezondheid op latere leeftijd. 
 

N
e

d
e

r
l
a

n
d

s
e

 s
a

m
e

n
v

a
t
t
in

g
 

 
185 



 

 
186 




