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7 Samenvatting 

 

Inleiding 

Het onderzoek is gestart met als verwachting dat de ontwikkeling van kinderen beter wordt 

wanneer er zogenaamde lange keten meervoudig onverzadigde vetzuren (LCPUFAs) aan de 

standaard flesvoeding toegevoegd worden. Het is namelijk al geruime tijd bekend dat 

vetzuren belangrijke voedingsstoffen zijn voor het zich ontwikkelende kind. Deze vetzuren 

worden als bouwstenen gebruikt in de hersenen. Vooral de vetzuren die afgeleid zijn van de 

essentiële vetzuren worden in hoge hoeveelheden in de hersenen ingebouwd. Deze 

afgeleide vetzuren worden lange keten meervoudig onverzadigde vetzuren genoemd. De 

belangrijkste lange keten meervoudig onverzadigde vetzuren zijn arachidonzuur en 

docosahexaeenzuur (DHA). Arachidonzuur zit vooral in vlees en DHA zit vooral in vette 

vis, zoals makreel. Het kind krijgt voor de geboorte deze vetzuren via de moederkoek 

binnen en na de geboorte via de borstvoeding. Omdat er geen lange keten meervoudig 

onverzadigde vetzuren in standaard flesvoeding zitten maar wel in borstvoeding, rees de 

vraag of dit niet toegevoegd moet worden aan de flesvoeding. In dit proefschrift zal deze 

vraag centraal staan. Het tweede deel van het proefschrift gaat er over of er ook 

aanwijzingen zijn te vinden of de LCPUFA status, zoals gemeten in de navelstreng ten tijde 

van de zwangerschap belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. 

Naast onderzoeken beschreven in dit proefschrift, zijn er vele andere onderzoeken 

gepubliceerd over het effect van lange keten meervoudig onverzadigde vetzuren in 

flesvoeding op de ontwikkeling van het kind. Bijna alle uitkomsten zitten op één lijn. Er is 

een tijdelijk positief effect op de motoriek en de gezichtscherpte van baby’s aangetoond. Er 

zijn geen effecten van lange keten meervoudig onverzadigde vetzuren gevonden op de 

peuterleeftijd en er zijn geen gegevens bekend over de effecten op de ontwikkeling na de 

peuterleeftijd. Het ontbreken van een effect op de peuterleeftijd hoeft niet uit te sluiten dat 

er op latere leeftijd wel een effect aan te tonen is, omdat sommige aspecten van de 

ontwikkeling pas op latere leeftijd tot volledige uiting komen. Dus als er in werkelijkheid al 

een gunstig effect is dan is het tijdelijk, subtiel, en moeilijk te meten. Bedacht moet worden 

dat ontwikkeling heel moeilijk precies te meten is omdat er veel variatie in ontwikkeling is. 

De invloed van voeding op de ontwikkeling is op voorhand moeilijk aan te tonen omdat 

voeding maar een van de vele factoren is die de ontwikkeling beïnvloeden. In het 

onderzoek uit dit proefschrift werd getracht de neurologische ontwikkeling te meten met 

behulp van gevoelige meetinstrumenten, zodat we ook eventuele subtiele effecten op het 

spoor zouden kunnen komen.  
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De drie hoofdvragen die beantwoord worden in dit proefschrift zijn:  
 

1 Wordt de neurologische en motorische ontwikkeling van het kind gunstig 

beïnvloed door flesvoeding waaraan meervoudig onverzadigde vetzuren zijn 

toegevoegd?  

2 Is borstvoeding nog steeds het beste voor de ontwikkeling van het kind?  

3 Bestaat er een verband tussen de voedingstoestand van het kind voor de 

geboorte d.w.z. de vetzuursamenstelling van bloedvaten van de navelstreng 

voor de geboorte en de neurologische en motorische ontwikkeling van het 

kind? 

 

Positief effect van borstvoeding en flesvoeding met lange keten 

meervoudig onverzadigde vetzuren op de spontane motoriek op de 

leeftijd van 3 maanden 
De kwaliteit van de spontane motoriek op de leeftijd van 3 maanden is een gevoelige maat 

voor de conditie van de hersenen van het kind. Borstgevoede kinderen die meer dan 6 

weken borstvoeding hadden gekregen hadden mooiere bewegingen en minder vaak een 

licht afwijkende kwaliteit van de spontane motoriek dan de kinderen die flesvoeding 

hadden gekregen. In vergelijking met de standaard flesgevoede kinderen hadden de 

kinderen die lange keten meervoudig onverzadigde vetzuren in de flesvoeding hadden 

gekregen duidelijk minder licht afwijkende spontane bewegingen. Andere onderzoeken 

hebben aangetoond dat licht afwijkende spontane bewegingen mogelijk een risicofactor zijn 

voor onhandigheid en gedragsproblemen op de schoolleeftijd. De afname van het 

voorkomen van licht afwijkende bewegingen zou dus consequenties kunnen hebben voor de 

ontwikkeling op schoolleeftijd. Op de leeftijd van 18 maanden konden we geen effect van 

postnatale voeding meer zien op de ontwikkeling en het gedrag van het kind. Dit wordt 

bevestigd door soortgelijke andere onderzoeken, waarbij aangetekend moet worden dat 

lichte neurologische stoornissen zich niet zo gemakkelijk op deze leeftijd laten ontdekken. 

Op de schoolleeftijd openbaren zich namelijk veel meer lichte neurologische disfuncties 

dan op de peuterleeftijd, daarom worden de kinderen uit de huidige onderzoeksgroepen op 

de leeftijd van 9 jaar opnieuw onderzocht. 

 

Is borstvoeding nog steeds het beste voor de ontwikkeling van het kind? 
Al vroeg in de vorige eeuw werd erkend dat borstvoeding geven voor het kind beter is voor 

de ontwikkeling en groei dan flesvoeding geven. De flesvoedingsindustrie heeft er dan ook 

altijd naar gestreefd om haar flesvoeding zo veel mogelijk op die van de samenstelling van 

borstvoeding te laten lijken. Tegenwoordig worden er in sommige soorten flesvoeding 

behalve essentiële vetzuren ook lange keten meervoudig onverzadigde vetzuren 

toegevoegd, omdat laatstgenoemde niet in flesvoeding (bestaande uit koemelk én 

plantaardige vetten) zitten maar wel in borstvoeding. Maar is het wel echt zo dat de 

verschillen in ontwikkeling tussen borstgevoede en flesgevoede kinderen alleen toe te 

schrijven zijn aan het verschil in samenstelling van de voeding? Uit ons onderzoek bleek 

bijvoorbeeld dat de moeders die borstvoeding geven iets ouder zijn, minder roken, een 

hogere opleiding hebben en meer alcohol drinken tijdens de zwangerschap dan moeders die 

ervoor kiezen om flesvoeding te geven aan hun kind. Mogelijk heeft borstvoeding geven 

ook een gunstig effect, omdat de moeder-kind binding op die manier wordt vergroot. In 

ieder geval is het zo dat kenmerken van de moeder, zoals IQ ook een rol spelen in het 
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verschil in ontwikkeling tussen borstgevoede en flesgevoede kinderen. De verschillen 

tussen borstgevoede en flesgevoede kinderen zijn bijzonder subtiel en niet te detecteren op 

individueel niveau. Dat betekent niet dat de verschillen onbelangrijk zijn, omdat op 

groepsniveau wel degelijk kleine effecten per individu bij elkaar opgeteld veel effecten 

kunnen hebben op het welzijn van de groep in zijn geheel. In ons onderzoek kwam naar 

voren dat op de leeftijd van 3 maanden de borstgevoede kinderen een betere kwaliteit van 

de spontane motoriek lieten zien in vergelijking met kinderen die flesvoeding kregen. 

Nadere inspectie van de gegevens van de borstgevoede kinderen liet zien dat het gunstige 

effect op de spontane motoriek alleen optrad wanneer de kinderen meer dan 6 weken alleen 

maar borstvoeding kregen. De kwaliteit van de bewegingen van kinderen die minder dan 7 

weken borstvoeding hadden gekregen was gelijk aan die van de kinderen die standaard 

flesvoeding kregen. In onze onderzoeksgroep waren er maar heel weinig moeders die 

maandenlang louter borstvoeding gaven; de meeste moeders die meer dan 6 weken 

uitsluitend borstvoeding gaven gingen hiermee ongeveer in totaal 9 weken mee door. Op de 

leeftijd van 18 maanden waren de verschillen in de ontwikkeling tussen de borstgevoede en 

flesgevoede kinderen niet meer aanwezig. Samenvattend, blijkt er uit ons onderzoek dat het 

geven van borstvoeding een gunstig effect heeft op de hersenontwikkeling van het kind. De 

effecten zijn door ons vastgesteld op de leeftijd van 3 maanden, echter niet op 18 maanden.  

 

De relatie tussen de vetzuursamenstelling van de navelstreng bij de 

geboorte en de ontwikkeling van het kind 
Voor de aanvoer van voedingsstoffen is de foetus afhankelijk van de moeder. Vetzuren 

worden naar het kind getransporteerd via de moederkoek en de navelstreng. De aanvoer van 

vetzuren wordt door allerlei factoren van de moeder bepaald waaronder het 

voedingspatroon van de moeder. Wij hebben van ruim 300 kinderen de wanden van de 

navelstrengbloedvaten kunnen onderzoeken waardoor geanalyseerd kon worden welke 

vetzuren voor de geboorte al aanwezig waren. Op de leeftijd van 3 maanden maten wij de 

verschillen in navelstrengvetzuren tussen kinderen met normale en licht afwijkende 

spontane bewegingen. Daaruit kwam naar voren dat kinderen die licht afwijkende 

bewegingen vertoonden minder arachidonzuur en essentiële vetzuren hadden in hun 

afvoerende navelstrengvaten dan kinderen met normale spontane bewegingen. De kinderen 

met minder visvetzuren (DHA) in de navelstrengvaten bewogen op de leeftijd van 18 

maanden gemiddeld ietsje minder soepel en struikelden wat vaker over speelgoed op de 

grond. Het verband kon niet alleen door toeval bepaald zijn, maar was niet heel sterk.  

Onverwacht bleken de zogenaamde transvetzuren in de aanvoerende navelstreng een 

negatief effect te hebben op de motoriek van de kinderen op 18 maanden. Dit verband kon 

ook niet door het toeval bepaald zijn en was vrij sterk. Hoe meer transvetzuren in de 

navelstreng voorkwamen des te minder efficiënt was de motoriek van het kind op 18 

maanden. Of dit een oorzakelijk verband is kon echter niet met zekerheid worden 

aangetoond met de huidige opzet van het onderzoek. We toonden alleen een associatie aan. 

Transvetzuren kunnen alleen via de voeding van de moeder via de navelstreng naar de 

foetus aangevoerd zijn. Transvetzuren komen van nature weinig voor en ontstaan bij het 

verhitten (hydrogeneren) van vloeibare oliën en lijken nog het meeste op verzadigde 

vetzuren met een klein knikje erin. De voedingsindustrie verwerkt veel transvetzuren in 

snacks, kant-en-klare maaltijden, koekjes en in het verleden in de margarine om de 

houdbaarheid en levensduur te verbeteren. Toen jaren geleden bekend werd dat 

transvetzuren slecht voor hart- en bloedvaten waren werden er aanzienlijk minder 
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transvetzuren in ons voedsel verwerkt, maar desondanks is de huidige inname van 

transvetzuren nog behoorlijk (1,1 % van alle energie die we binnen krijgen). Dit is toe te 

schrijven aan de toename van het eten van meer industrieel geproduceerde banketproducten 

en kant-en-klaar maaltijden. Het werkingsmechanisme van de negatieve uitwerking van 

transvetzuren is nog niet goed bekend. Wel is bekend dat de transvetzuren de aanmaak van 

meervoudig onverzadigde vetzuren verhinderen en dat ze bij dieren in hoge hoeveelheden 

gedragsveranderingen kunnen veroorzaken. De praktische consequentie van ons onderzoek 

is het advies om tijdens de zwangerschap producten met veel transvetzuren te vermijden.  

 

Conclusies 
• De toevoeging van lange keten meervoudig onverzadigde vetzuren aan de 

flesvoeding voor de duur van twee maanden heeft een gunstig effect op de 

kwaliteit van de spontane motoriek van pasgeborenen op de leeftijd van 3 

maanden;  

• Het louter geven van meer dan 6 weken borstvoeding heeft een gunstig effect op 

de kwaliteit van de spontane motoriek op de leeftijd van 3 maanden in vergelijking 

met pasgeborenen die minder dan 7 weken borstvoeding of gewone flesvoeding 

hadden gekregen; 

• De kinderen die borstvoeding, gewone flesvoeding of flesvoeding met meervoudig 

onverzadigde vetzuren kregen, hebben een vergelijkbare ontwikkeling op de 

leeftijd van 18 maanden; 

 

• Pasgeborenen die licht afwijkende bewegingen vertoonden op de leeftijd van 3 

maanden hadden minder essentiele vetzuren in hun afvoerende navelstrengvaten; 

• De kinderen op de leeftijd van 18 maanden bewogen gemiddeld ietsje minder 

efficiënt, wanneer in de aanvoerende navelstrengvaten weinig visvetzuren zaten; 

• Hoe meer transvetzuren in de navelstreng voorkwamen des te slechter was de 

motoriek van het kind op 18 maanden. 
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