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1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 
Mevr. Myriam Coel, projectmanager zorg GZA-ziekenhuizen, heeft de aandacht van de HGR 
gevestigd op een in 2003 uitgebracht advies betreffende het gebruik van een steriele 
zuigelingenvoeding (kant-en-klare voeding): 

Buiten de zeer korte periode van het verblijf in de kraaminrichting is het promoten van 
vloeibare voeding voor pasgeborenen in ziekenhuizen, kinderkribben of thuis thans niet 
realistisch omwille van de beperkte beschikbaarheid ervan, de verlaging van haar nutritionele 
waarde en haar kostprijs. Het risico van ernstige besmetting door een bacterie oorspronkelijk 
aanwezig in de poedervoeding schijnt minimaal te zijn omwille van onze strengere 
wetgeving, voor zover elementaire en realistische hygiënemaatregelen geëerbiedigd worden 
voor de bereiding, het vervoer en de bewaring van de zuigflessen in ziekenhuizen, 
kinderkribben en thuis. 

 
De volgende vraag stelt zich: 

Aangezien deze aanbeveling ondertussen meer dan 5 jaar oud is, vroegen we ons af of dit 
advies nog steeds geldig is dan wel of er ondertussen evoluties zijn in de markt waardoor dit 
advies niet helemaal meer strookt met de huidige situatie. Wij stellen namelijk vast dat de 
vloeibare voedingen nog steeds voorhanden zijn op de Belgische markt ondanks negatief 
advies van de HGR. 
In onze ziekenhuizen werd de wens uitgedrukt zoveel als mogelijk de poedermelkvormen 
voor baby's (pediatrie, materniteit en neonatologie) te vervangen door de kant en klare 
babymelken, bij de diverse firma's verkrijgbaar ofwel onder vorm van "brikverpakkingen 500 
ml" ofwel onder vorm van wegwerp - kant en klare - zuigflesjes. 

 
Na beraad, acht de HGR het nuttig zijn advies 7819-1 te herzien en vertrouwt hij deze taak toe 
aan de permanente werkgroep VGVV (Voeding en Gezondheid, Voedselveiligheid inbegrepen) 
waarin experts inzake voeding in de pediatrie zetelen. 
 
Het advies berust op het standpunt van experts. 
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2. ADVIES 
 
Borstvoeding is en blijft de beste voeding voor jonge kinderen. 
 
Bij kunstmatige voeding kan het gebruik van kant-en-klare vloeibare melk overwogen worden 
voor zover deze een UHT-sterilisatie ondergaan heeft waardoor de voedingswaarde van melk 
bewaard wordt.  
 
Voor prematuur geboren kinderen of voor pasgeborenen en zuigelingen die langer in het 
ziekenhuis verblijven, wordt het gebruik van gereconstitueerde melkpoeder aanbevolen omwille 
van de reeds bewezen voedingskwaliteiten ervan en de mogelijkheid om het volume en de 
concentratie ervan te moduleren. 
 
Zowel voor gereconstitueerde melkpoeder als voor vloeibare melk moeten strikte 
hygiënemaatregelen bij de bereiding, het vervoer en de tijdelijke bewaring (koude bewaring) van 
melk in ziekenhuizen, kinderkribben en thuis worden nageleefd.  
 
Het risico van ernstige infectie door een bacterie oorspronkelijk aanwezig in melkpoeder is heden 
minimaal omwille van de wettelijke verplichtingen en van de strenge kwaliteitscontrole uitgevoerd 
door de producenten. 
 
Vloeibare melk die post-sterilisatie bij hoge temperatuur ondergaat (“autoclaaf”), wordt niet 
aanbevolen voor de langdurige voeding van pasgeborenen en zuigelingen gelet op de lagere 
voedingswaarde en het gehalte aan producten van de Maillard-reactie waarvan de effecten op 
lange termijn slecht gekend zijn. 
 
Duidelijke informatie dient te worden gegeven over de thermische processen gebruikt bij de 
bereiding van vloeibare melk die voor de voeding van prematuren, pasgeborenen en zuigelingen 
aangeboden wordt. 
 
 

3. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 
Pro memorie: het advies van 26 maart 2003 dat op 9 mei 2003 schriftelijk werd goedgekeurd, 
werd uitgebracht naar aanleiding van de bezorgdheid veroorzaakt door het plots ontdekken in 
sommige melkpoeders van pathogene micro-organismen (HGR, 2003). De op dat ogenblik 
gestelde vraag was of industrieel gesteriliseerde vloeibare melkbereidingen geen goede 
oplossingen zouden zijn om ernstige infecties veroorzaakt door de onvermijdelijke aanwezigheid 
van micro-organismen, hoewel bij zeer lage gehaltes, in melkpoeder te vermijden. Dit laatste 
probleem werd echter opgelost waardoor in het desbetreffende advies een geruststellend 
standpunt kon worden ingenomen. 
Nochtans is het waarschijnlijk nuttig hier eraan te herinneren dat de fabricage van melkpoeder 
een blootstelling aan het risico van besmetting door bepaalde pathogene micro-organismen 
waaronder Cronobacter sakazakii (Enterobacter sakazakii) tot gevolg kan hebben. Deze kiemen 
hadden bezorgdheid in kraaminrichtingen en diensten voor neonatologie doen ontstaan. Ze 
waren betrokken bij het overlijden van prematuur geboren en zelfs voldragen kinderen. In deze 
context moest wel een onderscheid worden gemaakt tussen infecties te wijten aan de 
aanwezigheid van micro-organismen in de poeder (dus bij het industriële fabricageproces) en 
besmettelijke kiemen verbonden aan een reconstitutie bij de bereiding van de zuigfles, onder 
andere bij de dilutie van poeder in water en in een fles door middel van allerlei voorwerpen die 
allemaal mogelijke bron van steriliteitsfout(en) zijn. 
De hele problematiek heeft de aandacht van de Raad weerhouden die in zijn vergadering van 29 
mei 2002 een advies heeft uitgebracht in verband met de neonatale infecties veroorzaakt door 
Cronobacter sakazakii (Enterobacter sakazakii) (HGR, 2002). Ook het Federaal Agentschap voor 
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de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft zich over dit onderwerp in 2004 uitgesproken 
(FAVV, 2004). 
 
Vier elementen werden in het licht gesteld: 
1/  borstvoeding blijft de beste manier om kleine kinderen te voeden, 
2/  melkpoeder is strikt genomen niet steriel, 
3/  meerdere verschillende microben kunnen hierin teruggevonden worden, 
4/ de uiterst lage hoeveelheden onvermijdelijke en door de wetgeving toegestane micro-

organismen kunnen niet als enige reden worden aangevoerd voor de zeldzame gepubliceerde 
gevallen van infectie. 

 
Het verslag van het FAVV omvat de nodige technologische voorwaarden om het 
besmettingsrisico, inherent aan melkpoeder, tot een minimum te herleiden. Dit document 
preciseert de tijd en temperatuur voor de koeling, de koude bewaring en de bewaring bij 
kamertemperatuur of in een bain-marie evenals de eventuele modaliteiten voor een langere 
bewaring na een eerst gedeeltelijk verbruik van de bereide zuigfles. Ook in dit geval blijkt uit deze 
aanbevelingen dat vooral de bereidingswijze (of de reconstitutie van de poeder in vloeibare vorm) 
een risicofactor is. Het is inderdaad niet de oorspronkelijke (altijd zeer geringe) hoeveelheid 
kiemen die het belangrijkste element is maar wel de factoren die hun groei en hun 
voortwoekering bevorderen of vergemakkelijken. In dat opzicht is de koude keten essentieel 
temeer daar de bereide zuigfles langer wordt bewaard. Logischerwijze moet het verbruik binnen 
de enkele minuten of maximum het halfuur na de opwarming plaats vinden; de opwarming mag 
slechts een keer gebeuren. Elke bereide en opgewarmde zuigfles die binnen het uur niet 
verbruikt wordt, moet worden weggeworpen. Mits naleving van deze regels wordt het 
besmettingsrisico door Cronobacter sakazakii (Enterobacter sakazakii) praktisch volledig 
vermeden. 
 
In de praktijk had de Raad een genuanceerd maar uiterst terughoudend advies uitgebracht over 
het gebruik van een vloeibare kant-en-klare melkvoeding bij pasgeborenen en zuigelingen op 
basis van 3 argumenten:  
1/ deze voedingsmiddelen hebben een potentieel verlaagde voedingswaarde omwille van de 

sterilisatietechnieken die ze moeten ondergaan, 
2/  hun beschikbaarheid op de markt is beperkt, 
3/  hun prijs blijkt duidelijk hoger te zijn. 
 
Sinds het laatste advies van de Raad blijkt geen overvloedige literatuur gepubliceerd te zijn over 
het gebruik van met name kant-en-klare formuleringen. Dat neemt niet weg dat het gebruik van 
deze vloeibare bereidingen in blik, kant-en-klare zuigfles of tetrabrik uiterst courant in de 
Verenigde Staten is (BabyCenter Medical Advisory Board, 2006). 
 
De argumenten vóór dit gebruik zijn de volgende: 

- gebruiksvriendelijkheid; 
- nauwkeurigheid van de reconstitutie. 

 
De nadelen zijn 

- de prijs; 
- het risico in verband met de bewaarhygiëne (overschot dat in de koelkast blijft omwille van 

de vaste en vooraf bepaalde volumes [dikwijls 500ml]) (Mathus-Vliegen et al., 2000; 
Labiner-Wolfe et al., 2008); 

- het gebrek aan flexibiliteit in de zeldzame gevallen waarin andere melkconcentraties 
worden voorgeschreven [ziekenhuistoestanden]; 

- bepaalde nog bestaande onbekenden in verband hun voedingswaarde waarvan men niet 
weet of deze strikt gelijkwaardig is met die van melkpoeder. 
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Voor wat melkpoeder betreft, zijn de aangevoerde argumenten het spiegelbeeld hiervan, met 
name dat deze producten moeilijker te reconstitueren zijn (slecht gebruik van de maatlepel, 
nauwkeurigheid inzake het toevoegen van water), dus minder gebruiksvriendelijk zijn terwijl ze 
een grotere soepelheid van de gewenste volumes mogelijk maken (op 30ml na) en blijken 
uiteindelijk minder duur zelfs als men de prijs van fleswater bijtelt vermits de kostprijs van het 
huishoudelijk werk verwaarloosd wordt. 
Op vlak van hygiëne blijven beide verpakkingen gevoelig (opening van de pack, sluiting van de 
doos poeder, overbrengen van vloeistof [melk of water in de zuigfles], bewaring in de koelkast). 
Een aantal punten moeten hier genoteerd worden. 
De Tetrabrik verpakking is bron van blootstelling aan bepaalde besmettingsrisico’s ook al is de 
verpakte vloeibare melk steriel. Eerst en vooral is een besmetting altijd mogelijk tijdens het 
verpakken maar de kwaliteitscontroles van de fabrikanten zouden gemakkelijk deze 
gecontamineerde melk moeten verwijderen. Het besmettingsrisico is daarentegen groter bij de 
opening door scheuring van een gekartelde zone of met een schaar om een hoek van het karton 
af te breken. De steriliteit van de huishoudschaar is denkbeeldig. De aangeboden volumes 
(dikwijls 500 ml) impliceren een gedeeltelijk verbruik en het bewaren van een open recipiënt, 
noodzakelijkerwijze in koude omstandigheden. Beide voorwaarden zijn ver van nageleefd te 
worden door iedereen en een open Brik in de koelkast vergeten gebeurd vaak. 
 
Op nutritioneel vlak is er een langere ervaring met de poederformuleringen en de 
wetenschappelijke werken die hun waarde bevestigen of tot hun verbetering bijgedragen hebben, 
zijn veel talrijker.  
 
Er dient gepreciseerd te worden dat twee belangrijke industriële technieken kunnen worden 
toegepast om de mogelijke microbiële belasting van een vloeibare melk te vernietigen: de 
sterilisatie in “autoclaaf” voor de “blikken” en de glazen zuigflessen of het UHT-proces voor 
Tetrabriks of gezegelde “plastieken” flessen. Dit laatste brengt a priori geen wijzigingen aan de 
voedingskwaliteiten van melk maar twee beperkingen moeten worden geformuleerd: het type 
gebruikte procédé om een gecommercialiseerde vloeibare melk te “steriliseren” is niet altijd 
expliciet gekend en er bestaan geen of weinig klinische studies waarin dezelfde melk (volledig 
identiek qua samenstelling) verbruikt in een van de 3 mogelijke formuleringen wordt vergeleken 
(poeder versus geautoclaveerde vloeistof versus UHT vloeistof). Deze studie zou anderzijds 
moeilijk uitvoerbaar zijn vermits – om technologische redenen – de bestanddelen dikwijls 
verschillend zijn om de stabiliteit en de homogeniteit van de vloeibare bereidingen te verzekeren. 
 
In deze context blijven de standpunten van auteurs beperkt en niet uitgesproken over de 
tolerantie of voedingswaarde bij vergelijking van de 3 verpakkingsvormen. De kant-en-klare 
bereidingen werden aan de kaak gesteld in de pathogenie van een aantal gevallen van reflux of 
diarree (Weisbrod & Mimouni, 2000). De in deze studie vermelde formuleringen zijn blijkbaar 
‘vette’ melk die aan zeer jonge kinderen wordt gegeven terwijl deze kinderen bijzonder 
blootgesteld zijn aan reflux. Er wordt geen plausibele verklaring aangevoerd om de volgende 
waarneming uit te leggen: regurgitatie is meestal frequenter bij gebruik van vloeibare 
formuleringen. Deze vaststelling geldt echter niet als de ene of andere vorm van een zelfde melk 
achtereenvolgens en in wisselvallige volgorde door dezelfde kinderen wordt verbruikt.  
 
In het advies van 2003 werd als argument een risico van beperkte biologische beschikbaarheid 
van calcium in vloeibare melk aangevoerd. De calciumabsorptie is echter afhankelijk van de aard 
van de gebruikte calciumzouten en van het dissociatievermogen van calcium in het 
spijsverteringskanaal. In dat opzicht suggereren de resultaten van de stofwisselingsbalansen dat 
de digestieve absorptie van calcium aanwezig in, bij hoge temperatuur gesteriliseerde melk, lager 
is in vergelijking met die bekomen na UHT sterilisatie of bij gebruik van gereconstitueerde 
melkpoeder. 
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Een ander te benadrukken punt is het effect op lange termijn van een langdurig verbruik van 
producten van de Maillard-reactie bij de zuigeling. Er bestaan inderdaad steeds meer bewijzen 
dat deze de ontwikkeling van suikerziekte zouden bevorderen (van den Hazel et al., 2006) en 
betrokken zouden zijn bij de pathogenie van een chronische aandoening later in het leven. 
 
De auteur van het vorige verslag van 2003 wees er toen terecht op dat de gecumuleerde 
thermische behandeling van de vloeibare formuleringen een element was dat liet denken dat de 
melkbestanddelen aangetast waren en daardoor dus minder biologisch beschikbaar. Een studie 
van Lucas van 1992 was vermeld waarin aangetoond werd dat zuigelingen die melkpoeder 
kregen op 6 maanden leeftijd een duidelijk overgewicht vertoonden. De auteur zelf vermoedde 
een overtollige inname bij kinderen die melkpoeder kregen omdat uit eerder onderzoek was 
gebleken dat verscheidene ouders de poeder rijk reconstitueerden (Lucas et al., 1992). Dit punt 
mag zeker niet verwaarloosd worden ten opzichte van de huidige epidemie van obesitas onder 
de kinderen die precies vanaf deze periode (1990) geboren zijn en die het zichtbaar deel vormen 
van de obesitasgolf die onze maatschappij overstelpt. De hier gestelde vraag is met andere 
woorden of het gebruik van melkpoeder de ouders niet in grotere mate tot te royale reconstitutie 
leidt eerder dan te suggereren dat het voedingsaanbod van vloeibare formuleringen lager is. Het 
argument van een schadelijk effect van thermische behandelingen kan toch niet uitgesloten 
worden bij gebrek aan afdoend bewijs van een te royale reconstitutie van melkpoeder. Voor deze 
laatste is de enige geldige conclusie, in het kader van de vermelde studie, dat deze per slot van 
rekening niet adequaat was (of het om de samenstelling of de reconstitutie ervan gaat). 
Recentere studies (Project CHOP: Childhood Obesity Programme) adstrueren deze hypothese 
dat een hoge eiwitinname bijdraagt tot overgewicht in de eerste levensmaanden en eventueel 
ook na die termijn (Koletzko, 2006). Heden is voorzichtigheid dus geboden: de gewichts- en 
gestalte-evolutie van borstgevoede kinderen en kinderen die de vloeibare formulering kregen, 
waren gelijkaardig terwijl overgewicht (maar geen gestalteovermaat) het lot was van kinderen die 
gereconstitueerde melkpoeder kregen. 
 
De vraag luidt heel anders bij prematuren die over het algemeen duidelijk hogere energie-, eiwit-
en voedingsbehoeften hebben. Hetgeen dat als een mogelijk nadeel van melkpoeder zou kunnen 
worden beschouwd zoals hierboven aangehaald (met name een te snelle gewichtstoename) blijkt 
hier een waardevol voordeel te zijn. De aangevoerde reden kan hoogstwaarschijnlijk niet 
afhangen van een verkeerde reconstitutie (deze prematuren zijn in het ziekenhuis opgenomen en 
hun voeding wordt in de melkkeuken voorbereid) maar veeleer van een verschil van vertering of 
van assimilatie te wijten aan hun onvolgroeid spijsverteringsstelsel. 
 
De auteur van het vorige verslag vermeldt een tiental studies waarin dit feit duidelijk wordt 
aangetoond. Met deze demonstratie keren wij terug naar de hypothese van een kwalitatief 
verschil tussen de soorten melk waarvan de invloed zich duidelijker - en vooral bij prematuren - 
uit.  
Er zijn vooral onrechtstreekse bewijzen daaromtrent aangezien de gevoerde studies om de 
vertering of assimilatie van de verschillende melkbestanddelen (o.a. calcium), te meten bij het 
dier, werden uitgevoerd (Sarriá et al., 2001; Lönnerdal et al., 2001) of in vitro werden 
geanalyseerd (Donovan & Lönnerdal, 1989; Carbonaro et al., 2000; de la Fuente et al., 1999; 
Rudloff & Lönnerdal,1992) en minder vaak bij prematuren zelf. 
 
Een recentere bijdrage tot de discussie van het effect van de thermische behandeling van melk 
en de mogelijke invloed ervan op de flesgevoede zuigelingen werd in 2005 door het Agence 
Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA, 2005) gepubliceerd. De voornaamste 
gedeelten van deze tekst worden in bijlage opgenomen. 
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In dit stadium kan men opperen dat: 
 

- het gebruik van vloeibare formuleringen voor een korte periode (bv. het verblijf in de 
kraaminrichting) stelt geen probleem zoals reeds vermeld in het advies van 2003; 

- hetzelfde geldt voor zieke of geopereerde zuigelingen die in het ziekenhuis verblijven 
wanneer hun verblijf niet langer dan een paar dagen duurt; 

- vandaag de dag bestaat er geen klinische studie van lange duur die een duidelijk 
nutritioneel verschil aantoont met gezondheidsweerslag tussen beide vormen; 

- er bestaan daarentegen technologische studies die biochemische alteraties van de 
melkbestanddelen bij langdurige blootstelling aan hoge temperaturen aantonen; 

- de langdurige blootstelling aan producten van de Maillard-reactie zou op lange termijn een 
schadelijk effect kunnen hebben; 

- de resultaten zijn niet op alle sterilisatietechnieken van toepassing want ze hebben niet 
allemaal het voorwerp uitgemaakt van extensieve analyses, o.a. de UHT-techniek; 

- in deze context is het zeker niet wenselijk geautoclaveerde vloeibare formuleringen bij 
prematuren te gebruiken aangezien ze een “optimale” voeding nodig hebben om een 
inhaalgroei te verzekeren;  

- het gebruik van kant-en-klare bereidingen blijkt duurder te zijn en biedt minder soepelheid 
onder andere voor de bijzondere bereiding van voeding voor zieke kinderen. Dergelijke 
melk kan dus de in poedervorm aangeboden bereidingen die in de melkkeuken van het 
ziekenhuis worden gereconstitueerd niet volledig vervangen. 
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5. BIJLAGE 
 
 
Extraits AFSSA 2005 - Recommandations d’hygiène pour la préparation et la conservation des 
biberons. 
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6. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 
 
Al de deskundigen hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. De namen 
van de leden en de deskundigen van de HGR worden met een asterisk * aangeduid. 
 
De volgende deskundigen hebben hun medewerking verleend bij het opstellen van het advies: 
 
BRASSEUR Daniel* (voeding in de pediatrie – ULB) 
DAUBE Georges* (microbiologie van de voeding – ULg) 
DESTAIN Jacqueline* (Industriële microbiologie, technologie – FUSAGx 
KOLANOWSKI Jaroslaw* (fysiologie en fysiopathologie van de voeding, fysiopathologie van 

obesitas, van het metabool syndroom en van diabetes type 2 – UCL) 
MAGHUIN-ROGISTER Guy* (residuen en contaminanten, stabiliteit van vetzuren – ULg)  
NEVE Jean* (therapeutische chemie en voedingswetenschappen – ULB) 
NOIRFALIS(S)E Alfred* (toxicologie, bromatologie – ULg) 
PAQUOT Michel* (chemie, technologie – FUSAGx) 
PUSSEMIER Luc* (residuen en contaminanten, chemische risico’s – CERVA) 
RIGO Jacques* (voeding in de pediatrie – ULg) 
VANDENPLAS Yvan* (voeding in de pediatrie – VUB) 
 
 
De administratie werd vertegenwoordigd door: 
 
HORION Benoît (FOD Volksgezondheid, DG 4) 
 
 
Het voorzitterschap werd verzekerd door de heer Alfred NOIRFALIS(S)E en het wetenschappelijk 
secretariaat door mevrouw Michèle ULENS. 
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