
 

ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD BETREFFENDE NEONATALE INFECTIES 
VEROORZAAKT DOOR ENTEROBACTER SAKAZAKII. 

HGR: 7718 

Betreft : adviesaanvraag van 11.04.2002, ref . ADM1602 van Dhr Van Havere  - Enterobacter Sakazakii in 
zuigelingenvoeding in kraaminrichtingen. 

  

Tijdens de vergadering van 29 mei 2002, waarvan de notulen – voor wat dit punt betreft - tijdens de 
zitting goedgekeurd werden, heeft de Hoge Gezondheidsraad (afdeling IV1-IV2) het volgende advies 
uitgebracht in verband met neonatale infecties veroorzaakt door Enterobacter Sakazakii : 

De Hoge Gezondheidsraad (HGR), onderafdeling IV/1&2, heeft kennis genomen van de volgende
documenten overgemaakt door de expertgroep, te dien einde opgericht tijdens de zitting van 24.04.2002 en
die op 21 mei 2002 bijeengekomen is : 

samenvattend document van de gepubliceerde gegevens betreffende de pathogenese van 
Enterobacter sakazakii infecties en het verband ervan met de voeding bij zuigelingen ;  
verslag van de expertgroep betreffende neonatale infecties veroorzaakt door Enterobacter sakazakii  

De HGR legt de nadruk op de volgende punten : 

1. De melkpoeders bestemd voor de bereiding van de voeding voor premature en voldragen zuigelingen 
zijn niet steriel. De huidige door de wetgeving opgelegde regels kunnen de risico's op besmetting door 
potentieel pathogene bacteriën niet vermijden.  

2. Het gestelde probleem door de besmetting van melkpoeders is niet beperkt tot Enterobacter sakazakii 
noch tot zuigelingen. Het is inderdaad duidelijk bewezen dat infecties zich kunnen voordoen na het 
verbruik van bereidingen gecontamineerd door andere Enterobacteriaceae, Klebsiella, Citrobacter ... 
Dergelijke ziekenhuisinfecties zijn bovendien niet beperkt tot de neonatale periode maar betreffen 
eveneens de patiënten, die een continue enterale voeding toegediend krijgen en die ook ernstige 
ziekenhuisinfecties kunnen vertonen.  

3. Op dit ogenblik schijnen de ziekenhuisinfecties, waarbij de kiemen, aanwezig in zeer geringe 
hoeveelheden in de melkpoeders, geïmpliceerd zijn, niet veroorzaakt te worden door de aanwezigheid 
van deze kiemen in de poeder; men kan inderdaad niet aan de producenten vragen om steriele 
producten te leveren en de melkpoeders zijn conform met de door de wetgeving opgelegde normen. 
Ze zouden eerder het gevolg zijn van twee gebeurtenissen, die tijdens de bereiding, de bewaring en de 
toediening van bereidingen op basis van poedermelk voorkomen en die tot gevolg hebben het 
omzetten van een niet steriel product met laag inoculum in een product met hoog inoculum wanneer 
het bij de zuigeling toekomt.  

4. Voor wat de pasgeborenen betreft dient borstvoeding aangemoedigd te worden. Moedermelk bevat 
talrijke factoren die het verschijnen van ziekenhuisinfecties tijdens de neonatale periode voorkomen.  

Bijgevolg kunnen de aanbevelingen van de HGR als volgt samengevat worden : 

1. De organisatorische en werkingsnormen van melkkeukens in kraaminrichtingen en neonatale centra 
alsook van dieetkeukens, die continue enterale voeding bereiden, herzien. De enige thans beschikbare 



normen zijn architectonisch en worden bepaald in het KB van 15/12/78 en dat van 20/08/1996 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1/10/1996. 

In punt II van het KB van 20/08/1996 wordt gesteld : 

Architectonische normen van de NIC dienst (Neonatal intensive Care) : 

«2.2 . Bovendien moet de dienst nog de volgende technische lokalen bevatten : ... 5e een melkkeuken 
waar de voeding voor de pasgeborenen bereid moet worden. Ze moet bestaan uit 2 afzonderlijke 
lokalen : één voor de reiniging en één voor de bereiding van de zuigflessen nadat ze gesteriliseerd 
werden. Men moet steeds over aseptische speentjes beschikken. 

2.3 De in punt 2.2 bedoelde lokalen mogen buiten de dienst gelegen zijn. De lokalen van de 
melkkeuken mogen gebeurlijk gemeenschappelijk zijn met deze van de kraaminrichting. 

2.4 Het afnemen en bewaren van de moedermelk moet onder de beste voorwaarden kunnen 
geschieden. ». 

In dit K.B., wordt niet gepreciseerd welk personeel nodig is voor de werking van melkkeukens en welke 
zijn kwalificatie moet zijn. Hetzelfde geldt voor zijn financieringswijze. 

De noodzaak van een gekwalificeerd personeel voor de werking van melkkeukens - diëtiste, 
gegradueerde verpleegster of zelfs apotheker - wordt daarentegen wel aanvaard in het buitenland, in 
de Verenigde Staten of in Frankrijk bijvoorbeeld. 

Aanbeveling : 

In dat opzicht beveelt de HGR aan de organisatorische normen van melk- en dieetkeukens te 
herzien. Het is ook aangewezen de behoeften qua personeel te preciseren, dit personeel onder 
de verantwoordelijkheid van een bijzonder gekwalificeerde persoon op het vlak van diëtetiek en 
hygiëne te plaatsen en de financiering van deze activiteiten te verzekeren. 

2. Aanbevelingen publiceren voor de bereiding, de bewaring van zuigflessen in kraaminrichtingen en 
neonatale centra. (cf guidelines van ADA) (American Dietetic Association). De enige thans beschikbare 
aanbevelingen zijn die welke in 1993 door de HGR gepubliceerd werden, die architectonische 
beschikkingen, functionele aanbevelingen, beschikkingen voor opslag en verdeling in de 
verzorgingseenheden bevatten. Deze verdienen een herziening aan de hand van de voornaamste 
recentelijk gepubliceerde guidelines in de literatuur en van de HACCP-principes (Hazard Analysis 
Critical Control Points) om de risico's op besmetting en bacteriële proliferatie tijdens de bereiding, de 
opslag en de verdeling in de verzorgingseenheden te beperken. Deze bijzondere regels zouden ook 
regelmatig een kwaliteitscontrole moeten ondergaan naar aanleiding van de hygiënewetgeving (KB 
van 7 februari 1997). 

Aanbeveling : 

De HGR beveelt dus aan de werkingsnormen van melk- en dieetkeukens te herzien, rekening 
houdend met HACCP-normen, hun kader en de kwalificatie van het personeel te preciseren en 
tenslotte regelmatige kwaliteitscontroles te voorzien onder de verantwoordelijkheid van het 
Comité voor ziekenhuishygiëne. 

3. De HGR beveelt aan de validiteit van de huidige normen, liefst op Europees of zelfs 
wereldniveau, te bestuderen, rekening houdend met de beschikbare technologie.  

4. De HGR beveelt ook aan een brede informatie van het publiek te organiseren in verband met de 
na te leven regels inzake hygiëne bij de bereiding, de bewaring en het gebruik van thuis bereide 
zuigelingenmelk.  

5. Het promoten van borstvoeding is essentieel om infecties gedurende de neonatale periode te beperken 
en om de ontwikkeling van pasgeborenen te bevorderen. Het is belangrijk voor de pasgeborene in de 
kraaminrichting maar ook voor prematuren, opgenomen in neonatale centra. Voor deze laatste zijn de 
in het document van de HGR van 1993 gepubliceerde aanbevelingen niet voldoende. Het promoten 
van borstvoeding voor prematuren vereist de ontwikkeling van een melkinzameling in de ziekenhuizen, 



een bacteriologische controle en een behandeling van moedermelk door pasteurisatie wanneer de 
kwaliteitsnormen van de ingezamelde moedermelk niet voldoende zijn. Sinds de laatste lactariums 
verdwenen zijn (het lactarium van Luik werd op 31/12/2001 gesloten bij gebrek aan subsidies), hangt 
het promoten van borstvoeding in NIC eenheden af van de ontwikkeling in ziekenhuizen van een 
structuur voor de inzameling en de behandeling van moedermelk.  

Aanbeveling : 

De Raad beveelt bijgevolg aan het gebruik van moedermelk in neonatale diensten te 
promoten door richtlijnen te publiceren voor het gebruik en de behandeling van 
moedermelk en door de betrokken ziekenhuizen de middelen te geven om deze 
activiteiten te ontwikkelen en kwaliteitscontrole onder de verantwoordelijkheid van het 
Comité voor Ziekenhuishygiëne in te voeren. 

6. De HGR heeft zich ook vragen gesteld in verband met de potentiële voordelen van het gebruik van 
vloeibare kant-en-klare melk in kraaminrichtingen en neonatale centra. Het voordeel van kant-en-klare 
melk is zeker zijn oorspronkelijke bacteriologische kwaliteit, de beperking van de mogelijkheden tot 
contaminatie bij zijn verdeling en het gebruik in de eenheden. Hij is daarentegen duurder voor de 
beheerders, neemt meer plaats in en is van lagere nutritionele kwaliteit. Studies hebben inderdaad de 
aanwezigheid van een reactie van Maillard aangetoond, alsook een reductie van de eiwitabsorptie en 
een lagere biologische beschikbaarheid van calcium in deze bereidingen. Het gebruik van kant-en-
klare melk beperkt bovendien de opleidingsfunctie van het ziekenhuispersoneel door het leren van de 
nodige regels inzake hygiëne bij de bereiding van zuigelingenvoeding. Als het gebruik van de vloeibare 
vorm in de kraaminrichtingen kan overwogen worden is zijn gebruik in neonatale centra veel minder 
wenselijk omwille van zijn lagere nutritionele kwaliteit en van de frequente aanpassing van de diëten 
aan de behoeften van de prematuren.  

Aanbeveling : 

De Raad beveelt bijgevolg aan het gebruik van kant-en-klare melk in kraaminrichtingen 
en neonatale centra niet te veralgemenen en de keuze van zijn gebruik over te laten aan 
de verantwoordelijke pediaters in de N+ (Centrum voor niet intensieve neonatologie) en 
NIC eenheden (Neonatal Intensive Care) van de ziekenhuizen. 

De Voorzitter van Afdeling IV van de HGR 

Prof. A. Noirfalise 
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