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Kunstvoeding=borstvoeding
Gelooft U dat echt?

Is kunstvoeding hetzelfde als
moedermelk?
Op welke wijze zou het eventueel hetzelfde
kunnen zijn? (of bijna hetzelfde
hetzelfde, of zo
gelijkend mogelijk)?
¾We weten eigenlijk niet wat er in
moedermelk zit
¾Er bestaat geen “standaard” moedermelk
¾Zelfs kunstvoedingsfabrikanten geven toe
dat niet alle baby’s dezelfde behoeften
hebben

Moedermelk varieert:
Van vrouw tot vrouw
Bepaald door de gestatieduur
Bepaald door het dieet van de moeder
Van tijd tot tijd gedurende de dag
Gedurende de zoogtijd
Gedurende de voeding
Door welke borst als eerste aangeboden wordt
Gedurende de menstruele cyclus
Bepaald door het aantal zwangerschappen
Bepaald door toedieningsvorm

Dagelijkse variatie

Variatie in vet volume gedurende
één voeding

Maar het varieert…

Lysozyme variaties gedurende 18
maanden

Maar…

Lactoferrine variaties gedurende
18 maanden

We weten nu dat de
borstgevoedde baby minder
krijgt dan we voorheen
dachten, veel minder dan de
kunstvoeding
g gevoedde
g
babyy

Zelfs al is de 5 maand oude,
exclusief borstgevoedde
borstgevoedde, goed
groeiende baby twee keer zo
zwaar dan de exclusieve
borstgevoedde, goed groeiende 1
maand oude baby krijgt hij, ten
hoogste, 10-15% meer melk

Wat ontbreekt er aan
kunstvoeding?

En colostrum?
Waar koop ik Similostrum?

Immunologische Factoren in
Moedermelk

Dit zijn zelfs niet de enige
immunologische factoren die
moedermelk bevat, maar zeker
afwezig in kunstvoeding

Moedermelk op maat gemaakt

Oligosacchariden

Maakt dat dan verschil uit voor
de baby?
Zeker!
De studies zijn allemaal beschikbaar. Veel mensen
verkiezen ze niet te geloven omdat ze ze niet willen
geloven
¾ Als er één studie gepubliceerd wordt die de
resultaten vanvele andere studies in twijfel trekt,
hoort men: “Zie je nu wel, kunstvoeding is net zo
goed!”
¾ Blijkbaar worden studies die de risicos van
kunstvoeding laten zien, nooit zo goed gedaan als
studies die géén risico laten zien…

Studies over borstgevoedde
baby’s laten zien dat zij:
Beter presteren op cognitieve testen en op school
Mi d k
Minder
kans op zwaarlijvigheid
lij i h id en overgewicht
i h
ontwikkelen
Minder kans op type 1 of type 2 diabetes
ontwikkelen
Minder kans op allergieen, astma, and atopische
d
dermatitis
i i ontwikkelen
ikk l
Minder kans op bepaalde kankersoorten
ontwikkelen

Studies over borstvoedende
moeders laten zien dat:
Zij minder kans hebben op borstkanker
Zij minder
i d k
kans h
hebben
bb op
ijzertekort/bloedarmoede
Zij minder kans hebben op zwaarlijvigheid
of overgewicht
Zij meer vertrouwen in hun capaciteiten als
moeder en een beter zelfbeeld hebben en zij
dat minder geneigd zijn hun kinderen te
verwaarlozen of misbruiken

Het is goed om de eerste
dagen bij te voeden met
kunstvoeding
Vertel me de feiten!

Colostrum is uniek
Meer Na, K, Cl, proteinen, vet oplosbare vitaminen
M
Meer
mineralen
i
l
Rijk aan immunoglobulinen, vooral SIgA
Rijk aan levende cellen
(100.000-5.000.000 leukocyten per ml)
g percentage
p
g vetten: docosahexaeenzuur,,
Hoger
arachidonzuur en linoleenzuren

Daarbij zorgt colostrum ervoor
dat…
Vergemakkelijkt de ontwikkeling van
een L. bifidus flora het in darmstelsel
Meconium makkelijker afgevoerd
wordt
I de
Is
d b
beste “b
“behandeling”
h d li ” om
hypoglycæmie en hyperbilirubinæmie
te voorkomen

Als, zoals we eerder gezien
hebben kunstvoeding zoveel
hebben,
verschilt van moedermelk,

hoeveel veschilt het dan van
colostrum?

Op deze wijze lijken Colostrum en
kunstvoeding op elkaar :
1. Ze zijn allebei vloeibaar

Kunstvoeding geven
Baby’s die de eerste paar dagen
kunstvoeding gegeven wordt,
wordt krijgen een
soort voedsel dat erg verschilt van het
normale physiologische voedsel (colostrum)
Baby’s die de eerste paar dagen
kunstvoeding gegeven wordt, krijgen méér
volume aan voedsel dan wat zij zouden
krijgen aan de borst
Hier valt niet over te twisten!

Waar kan je de data vinden?
Waar is het bewijs dat dit onvolledige
voedsel
d l veilig
ili iis??
Waar is het bewijs dat het toedienen van
zulk een grote hoeveelheid calorieen, veel
meer dan de baby zou moeten krijgen, veilig
is?
Anecdotes zijn niet voldoende!
De bewijslast is voor hen die een interventie
stimuleren!

Wat is er kwalijk aan KV geven?
Theoretisch gezien kan het geven van KV in de
eerste paar dagen/weken de kans vergroten op:
1. Diabetes type 1
2. Ontstekingen aan de darm
3. Allergieen
4. Astma
5. Obesiteit of overgewicht
6. Krampen

Vergroot risico op Diabetes (1 en 2)
1. Een reeks aminozuren (ABBOS) in koemelk-albumine dat
de produktie van antilichamen tegen de insuline
producerende bètacellen stimuleert wat uiteindelijk leidt
tot type 1 (juveniele) diabetes
¾ Deze theorie is niet algemeen geaccepteerd
¾ Deze recente theorie impliceert dat dit toe te schrijven is
aan een betere mucosale immuniteit van de borstgevoedde
baby.
2. Vergeleken met moedermelk zorgt KV voor een
verhoogde stimulatie van insulineafscheiding en
verhoogde eiwitopname
Æresulteert in insuline resistentie (diabetes type 2)
¾ Verhoogd risico op obesiteit of overgewicht
(diabetes type 2)

Vergroot risico op IBD (Crohn en
Colitis Ulcerosa)
Ander soort darmflora bij een borstgevoedde
b b d
baby
dan bij een KV gevoedde
dd b
baby
b
Darmwand letsel wat er toe leidt dat
vreemde eiwitten en andere macromoleculen kunnen passeren
Vertraging in het sluiten van de darm
Vergroot risico op gastro-enteritis op
jeugdige leeftijd

Darmwand letsel?
Het exclusief borstvoeden schijnt het risico op
HIV overdracht niet méér te vergroten dan het
exclusief voeden met kunstvoeding
Feitelijk zou het zelfs een beschermende effect
kunnen hebben
 Gedeeltelijk borstvoeden met bijvoeding zou het
risico op HIV overdracht beduidend kunnen
vergroten
¾ Het samen gebruiken van beide voedingen zorgt
voor darmwandletsel en goede doorlaatbaarheid
van het virus

Referentie
Coutsoudis A, Pillay K, Kuhn L, Spooner E,
T i W-Y,
Tsai
WY C
Coovadia
di HM et al.
l Method
M h d off
feeding and transmission of HIV-1 from
mothers to children by 15 months of age:
prospective cohort study from Durban,
South Africa. AIDS 2001;15:379-87

Ander onderzoek
Iliff PJ, Piwoz EG, Tavengwa NV, et al.
Early exclusive breastfeeding reduces the
risk of postnatal HIV-1 transmission and
increases HIV-free survival. AIDS
2005;19:699-708
¾Conclusie: “Hoe strikter HIV+ moeders
exclusief BV kunnen geven,
geven des te lager het
risico op HIV of overlijden voor hun
kinderen is”.

Allergiëen en astma
Vroeg contact met vreemde eiwitten die de
b b ervoor gevoelig
baby
li maken
k
Meeste studies laten een beschermende
werking zien bij de borstgevoedde baby
De aanwezigheid van vreemde eiwitten in de
moedermelk betekent niet dat de baby een
allergie ontwikkelt tegen dat eiwit
¾Feitelijk is het waarschijnlijk beschermend!

Vergroot risico op obesiteit
Verhoogde insuline secretie als reaktie op
kunstvoeding
g
“Voorbereiden” van de baby in de eerste
dagen om een hogere calorieen-intake nodig
te hebben
Verhoogde eiwit-intake bij kunsgevoedde
baby’s
Verhoogde calorie behoefte mettertijd in
tegenstelling tot de borstgevoedde baby

Obesiteit
Stettler N, Stallings V, Troxel AB, et al. Weight
gain in the first week of life and overweight in
adulthood. A cohort study of European American
subjects fed infant formula. Circulation
2005;111:1897-1903
“Samenvattend toont deze studie dat een
gewichtstoename in de eerste levensweek in
verband gebracht wordt met een significante
verhoging op het risico van obesiteit in
volwassenheid."

Moeten we de eerste paar dagen
kunstvoeding geven?
Niet als de moeder goede hulp heeft met
het aanleggen van de baby
¾Als de moeder goed aanlegt
Æde baby goed melk krijgt zodat het niet
aan de borst wil blijven
Æ l d
Æals
de moeder
d geen zere tepels
l k
krijgt
ij
Er zijn betere alternatieven dan KV als er
echt gesupplementeerd moet worden

Wat?
1. Gekolfde melk
2. Donormelk
3. Gekolfde melk met 5% glucose als er niet
voldoende gekolfde melk is
4. 5% glucose
 KV is nummer 5 op de lijst en bijna nooit

noodzakelijk

Het enige wat je kan doen als een
baby niet bij komt in gewicht, is
bijvoeden met kunstvoeding
Helemaal niet waar

Er zijn vele redenen waarom
baby’s niet aankomen in gewicht
Het is juist dat weinig moeders niet voldoende
melk produceren
Maar de meest gangbare reden waarom een baby
niet aankomt, is omdat de baby de melk niet krijgt
die voorhanden is
¾ Doordat de baby niet goed is aangelegd
g
volgt
g
¾ Doordat de moeder een voeddingsschema
¾ De melkproductie kan door een gebrekkige
borstvoeding verminderen. Dit is niet altijd
makkelijk te herstellen dus een goede start is
belangrijk

Weegschalen kunnen inaccuraat
zijn!
Wat leren we als we een baby eerst op de ene
weegschaal wegen en dan op een andere?
 Een baby kwam 85 gram aan in 3 uur
 Een baby viel 170 gram af in een dag
 Een baby viel 500 gram af in een nacht
 Een verpleegkundige woog een baby; 3,67 kg en
schreef 3,27 kg op
 Een baby woog 2,58 kg bij de geboorte en 5 uur
later 3,1 kg

Luiers kunnen zwaar zijn

Casus:
Weegschaal-dictatuur
Baby♀, 3 dagen oud, met spoed ingestuurd
wegens excessief gewichtsverlies
¾ Tweede baby, eerst 3 maanden gevoed met
bijvoeding
¾ Geboortegewicht: 3,19 kg
¾ Ontslag gewicht (30 uur oud): 3,054 kg
(let op de “4”)
¾ Gewicht bij behandelend kinderarts: 2,99 kg (7.3%
onder geboortewicht)

Weegschaal-dictatuur
Wat wil bovenstaande zeggen?
¾ Inderdaad; niets
De kinderarts zit 3 verdiepingen lager als onze
kliniek
Een uur later onderzoeken wij de baby
¾ Gewicht op onze weegschaal 2,91 kg
Vraag:
¾ Is deze baby 80 gr. afgevallen in één uur tijd?

Weegschaal-dictatuur
Wat hebben we gedaan?
We hebben de baby aan de borst
geobseveerd
¾De baby dronk geweldig en had
overduidelijk een goede melk intake
We verbeterde de aanleghouding
g
g zodat de
moeder minder pijn had
Een week later woog de baby 3,29 kg. ofwel
een toename van 380 gr.

Weegschaal-dictatuur
Gewoonlijk zouden baby’s 200 gr. per week
moeten aankomen
Dus wat moeten we de moeder aanraden?
1. De baby niet vaker dan elke 4 uur voeden
2. Tussen voedingen in de baby water geven
3. Stoppen met voeden en kunstvoeding starten
omdat de baby te dik zal worden van borstvoeding
4. Alle antwoorden mogelijk

Weegschaal-dictatuur
Hoe weten we dat de gewichtstoename
betrouwbaar was?
¾Omdat we de baby geobserveerd hebben bij
een tweede bezoek
¾En ze liters melk dronk
¾En ze voldaan van de borst kwam
Apropos, de moeder heeft geen zere tepels
meer

Protocol bij slechte
gewichtstoename
Stap
p 1: Zo g
goed mogelijk
g j aanleggen
gg
¾Hoe beter de baby aangelegd is, des te
meer melk de baby binnenkrijgt
¾Het pijnvrij maken van de voedingen in
geval van pijnlijke tepels kan er voor
zorgen dat de moeder de noodzakelijke
inzet toont

Als de baby matig aangelegd wordt

Als de baby goed aangelegd wordt

Protocol bij slechte
gewichtstoename
Stap 2: Weten hoe je weet dat de baby
voldoende melk krijgt (niet alleen
zuigen)
¾Type zuigen: Mond ver
openenÆpauzeÆmond sluiten
¾Beschrijving: “zuigen aan een rietje”
¾Videoclipjes laten de pauze zien
(www.drjacknewman.com)

Protocol bij slechte
gewichtstoename
Stap 3: Gebruik compressie als de baby niet
meer uit
i zichzelf
i h lf d
drinkt
i k
¾Samendrukken als de baby zuigt maar niet
drinkt, niet als hij niet zuigt
¾Compressie als de baby niet zuigt zorgt
ervoor dat de baby gaat zuigen maar de
moeder en baby werken samen als zij wacht
totdat hij gaat zuigen

Protocol bij slechte
gewichtstoename
Stap 4: Als de baby niet meer zelf of
met compressie drinkt, van zijde
veranderen en herhalen bij volgende
borst
¾Adviseer de moeder niet om maar aan
één zijde te voeden!

Protocol bij slechte
gewichtstoename
Er is geen enkele reden om niet naar de
eerste kant
k
terug te gaan off te enkele
k l malen
l
te wisselen (behalve bij zere tepels)
Æzolang de baby drinkt
¾Er kunnen meerdere toeschietreflexen
voorkomen zelfs al lijkt de compressie niet
meer te werken

Protocol bij slechte
gewichtstoename
Stap 5: Gezegende distel en fenegriek
k
kunnen
h
helpen
l
¾3 maal daags 3 capsules of meer van
beide middelen (totdat de moeder naar
fenegriek ruikt)
¾Werkt het beste in het begin van de
lactatieperiode (bijzonder goed de
eerste weken)

Andere suggesties
‘s Avonds samen met de baby gaan
liggen
li
¾De moeder heeft slaap nodig dus
waarom niet als de baby gevoed wordt?
Kolven (met de hand of met een kolf)?
¾N
¾Natuurlijk,
lijk als
l d
de moeder
d d
dat wil
il maar
compressie omzeilt deze interventie

En als het niet werkt?
Dan kan een aanvulling nodig zijn
¾M
¾Maar
als
l de
d b
baby
b iiets d
drinkt,
i k k
kunnen we
misschien een dag of een paar dagen
wachten…
¾Meestal is aanvulling niet nodig!
Als de baby goed aanhapt is de beste
methode een aanvulling aan de borst met
een borstvoeding hulpset

Waarom is de BHS het beste?
1. Baby’s leren aan de borst gevoed te worden

door aan de borst te drinken
2. Moeders leren borstvoeden door aan de
borst te voeden
3. De baby blijft melk uit/van de borst
krijgen ondanks het bijvoeden
4. De baby weigert de borst niet
5. Borstvoeden betekent meer dan alleen
melk

Domperidon
Kan een goed hulpmiddel zijn
Het is geen wondermiddel!!
¾Werkt het best bij een verminderde
productie als de moeder wel een goede
productie heeft gehad
g in meeste gevallen
g
de
¾Het verhoogt
melkproductie
Startdosering is 3 x daags 30 mg. eventueel
verhogen naar 4 x daags 40 mg.

Vertraagde, langzame
gewichtstoename

1.
2.
3.

Mogelijkheden:
De moeder gaat anti-conceptie gebruiken
De moeder is zwanger
Andere niet hormonale medicatie voor de
moeder
4. Ziekten van de moeder

Andere mogelijkheden
5. Kan een “emotionele shock”
melkproductie verminderen?
6. Uit één borst per voeding voeden
7. Vaker dan “af en toe” een flesje gebruiken
8. De moeder probeert “supermoeder” te
zijn?
9. Anders (onbekend of zelfde als 10.?)
10. Baby’s die borstweigeren als de
melkstroom langzamer vloeit

Hoe komt 10. voort uit een
vertraagde, langzame
gewichtstoename?
De baby
D
b b lleegt d
de b
borst niet
i als
l hij b
borstweigert
i
door een langzame melktoevoer
Æde melkproductie vermindert gedeeltelijk
Gedurende een aantal weken vermindert de
productie geleidelijk en is de baby steeds minder
vaak aan de borst
Vaak laat de baby de borst na een paar minuten los
en gaat dan op de handjes sabbelen
Of de baby ligt aan de borst en zuigt zonder te
drinken

