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Aanbevelingen betreffende het gebruik, bij prematuren (≤ 28 weken en/of < 1000 g)
opgenomen op de dienst neonatale intensieve zorgen, van rauwe moedermelk van de
eigen moeder
In this scientific policy advisory report the Superior Health Council of Belgium provides
recommendations on the use of raw own mother’s milk for preterm infants (≤ 28 weeks and/or
< 1000 g) in Neonatal Intensive Care Units.
Versie gevalideerd op het College van
Juni 2016

I

INLEIDING EN VRAAGSTELLING

Naar aanleiding van een aanvraag van het kabinet van de minister van Volksgezondheid en een
wetsvoorstel ingediend door Christine Defraigne, senatrice, heeft de Hoge Gezondheidsraad in
2011 een werkgroep (WG) opgericht om te bekijken of een wetgeving wenselijk is voor het gebruik
van verse (rauwe) moedermelk in diensten voor neonatale intensieve zorgen (NIC). De WG kwam
tot het besluit dat het nut heeft om aanbevelingen ter zake te verlenen, hetgeen tot dit advies van
de HGR heeft geleid.
Het voeden aan de borst wordt in de regel aanbevolen en is bij de geboorte de voedingswijze die
de voorkeur geniet. Dit principe geldt voor voldragen zuigelingen, maar ook voor premature
pasgeborenen. Er bestaan echter uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld wanneer het kind
niet kan drinken of als de moeder niet de nodige hoeveelheden melk kan geven of wanneer de
samenstelling van de moedermelk (MM) niet tegemoetkomt aan de voedingsbehoeften van de
pasgeborene. De aanbevelingen in dit document betreffen voornamelijk de specifieke
situatie van prematuren met een zeer laag geboortegewicht op een NIC-dienst (neonatal
intensive care) en het gebruik van melk gegeven door een moeder aan haar prematuur geboren
kind dat nog in het ziekenhuis verblijft.
Deze aanbevelingen hebben dus geen betrekking op "melkdonatie" waarbij de melk van een
borstvoedende moeder gebruikt wordt voor een pasgeborene die niet haar kind is. Deze melk
moet, vooraleer ze wordt toegediend, in een melkbank behandeld worden volgens de
internationale aanbevelingen voor moedermelkbanken (ANSES, CDC, AAP, NICE, Milknet), ook
al bestaat er op dit ogenblik in België geen enkele specifieke aanbeveling voor "MM-donatie".
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II CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
1. In de NIC-dienst moet het exclusief voeden van prematuren met MM bevorderd worden. In dit
opzicht moet alles in het werk worden gesteld om borstvoeding te bevorderen en om de
inzameling en het adequate beheer van MM te vergemakkelijken. Elke interventie voor
strengere hygiënemaatregelen en een betere infectiepreventie tijdens het inzamelen van de
melk moet worden aangemoedigd. Melk van de eigen moeder, vers (rauw), ingevroren of
eventueel gepasteuriseerd is de eerste keuze voeding voor haar kind. Bij een gebrek aan melk
van de eigen moeder, is evenwel donormelk te verkiezen boven melk voor prematuren. Het
zou dus opportuun zijn om in ons land de activiteit van melkbanken herop te starten (centrum
voor het inzamelen, behandelen en herdistribueren van MM) om de melk van de eigen moeder
en donormelk optimaal te kunnen beheren. Deze praktijk betekent echter dat er rekening moet
worden gehouden met bepaalde bacteriële en virale infectierisico's en dat deze risico's
nauwgezet beheerd moeten worden.
2. De afhandeling van de melk moeten volgens goed omschreven en strenge
hygiënevoorschriften verlopen. Ondanks het in acht nemen van deze regels blijft er, vooral
tijdens de manipulaties (inzameling, opslag, transport, etc.), een risico op besmetting met
ziektekiemen bestaan. Een bacteriologische controle van de melk van de eigen moeder
moet dus in alle NIC-diensten worden uitgevoerd. Bij het naleven van de criteria die in deze
aanbevelingen beschreven worden, mag de melk rauw of na pasteurisatie worden toegediend.
In bepaalde welomschreven omstandigheden moet de melk echter worden weggegooid.
Volgens onze huidige kennis, zou vooral de melk bestemd voor prematuren (≤ 28
zwangerschapsweken (ZL) en/of een geboortegewicht < 1000g) en die buiten de neonatale
dienst is ingezameld, aan deze controle onderworpen moeten worden en gepasteuriseerd
moeten worden in het geval van besmetting met ziektekiemen. Dit bacteriologisch toezicht
moet samengaan met nog strengere hygiëne- en preventiemaatregelen.
3. Naast het bacteriologische risico moet er ook rekening worden gehouden met het risico
op een CMV-infectie (cytomegalovirus). In ons land wordt namelijk een positieve serologie
voor CMV waargenomen bij bijna 60 % van de zwangere vrouwen. Dit percentage ligt heel
waarschijnlijk nog hoger bij bevolkingsgroepen van vreemde origine, zoals dit in Nederland
wordt waargenomen. Tijdens de borstvoeding treedt er een reactivatie van het CMV op
waardoor het virus in de melk terechtkomt en de pasgeborene kan besmet worden. Deze CMVbesmetting via de moeder komt vaak voor bij prematuren en hoe lager de
zwangerschapsleeftijd, hoe ernstiger de klinische verschijnselen. Het infectierisico bestaat
voornamelijk voor prematuren tussen 24 en 31 WA (weken van amenorroe) en het is geweten
dat dit risico snel daalt van 60 tot 10 % binnen deze periode. De huidige studies suggereren
dat de CMV-infectie, bovenop het onmiddellijke neonatale risico, een negatieve invloed op de
latere ontwikkeling van deze prematuren zou kunnen hebben. De pasteurisatie van MM van
CMV-seropositieve vrouwen neemt dit overdrachtsrisico volledig weg, terwijl de
infectiewerende en immunologische eigenschappen grotendeels bewaard blijven: een
pasteurisatie moet in dit geval worden uitgevoerd.
Afgaand op de huidige kennis is de HGR van mening dat de ernst van de klinische symptomen
en de mogelijke risico's voor de ontwikkeling hoofdzakelijk in verband staan met de
zwangerschapsleeftijd. De grens om over te gaan tot pasteurisatie die is vastgelegd tussen
een zwangerschapsleeftijd van 28 en 31 WA is vatbaar voor discussie en wijziging in de
toekomst naargelang de resultaten van lopende studies. Omwille van de coherentie met de
bacteriologische preventie lijkt het verkieslijk om de pasteurisatie aan te bevelen van de
melk van CMV seropositieve moeders die bestemd is voor prematuren van ≤ 28
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zwangerschapsweken en/of een geboortegewicht < 1000 g. Sommige experten van de WG
zijn van mening dat deze voorzichtige aanpak (voorzorgsprincipe) buiten proportie zou zijn
(evenredigheidsbeginsel) ten opzichte van de andere eigenschappen van verse (rauwe)
moedermelk en suggereren om de ouders te laten beslissen over de pasteurisatie nadat ze
voldoende geïnformeerd werden. Deze benadering werd niet overgenomen door de HGR.
4. De exclusieve MM-voeding en de tegemoetkoming aan de voedingsbehoeften zijn twee
sleutelfactoren die het mogelijk maken om de neonatale morbiditeit terug te dringen en de
psychomotorische en cognitieve ontwikkeling te bevorderen van premature baby's met een
zeer laag geboortegewicht.
5. MM moet vroegtijdig verrijkt worden met eiwitten, energie, mineralen en elektrolyten en dit tot
aan het ontslag uit de neonatale dienst. De NIC-diensten moeten alles in het werk stellen om
een autonome voeding te bevorderen en om in de voedingsbehoeften van prematuren te
voorzien.
6. Hiertoe moet de inrichtende macht middelen vrijmaken.
De aanbevelingen in dit document kunnen voor het merendeel in verschillende situaties worden
toegepast. De praktische modaliteiten voor het bacteriologisch toezicht bevinden zich in een
technische bijlage (bijlage 1).
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MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles
for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.

1

De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een snelle
definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.
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III METHODOLOGIE
Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitters van het domein VGVV (Voeding
en Gezondheid, Voedselveiligheid inbegrepen) en de werkgroep de nodige expertises bepaald.
Op basis hiervan werd een ad-hoc werkgroep opgericht met deskundigen in de volgende
disciplines: neonatologie, pediatrie en microbiologie. De experten van de werkgroep hebben een
algemene belangenverklaring en een ad-hoc verklaring ingevuld en de Commissie voor
Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld.
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, zowel uit
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties die
in deze materie bevoegd zijn (peer reviewed), alsook op het oordeel van de experten.
Er werd gebruikt gemaakt van de database MEDLINE2 en The Cochrane Library3 voor
bibliografische opzoekingen tot 2015. De opzoekingen werden beperkt tot de Engelstalige en
Franstalige wetenschappelijke literatuur en omvatten prospectieve/retrospectieve studies en
klinische cases. Verschillende aanbevelingen werden verzameld die werden uitgegeven door het
Franse ANSES (het Franse agentschap voor voedselveiligheid, milieu en arbeid) of andere
buitenlandse instanties zoals de Centers for Disease Control (CDC) uit de Verenigde Staten4 of
door academische verenigingen zoals de American Academy of Pediatrics (AAP), naast ook de
Britse aanbevelingen (National Institute for Health and Care Excellence, NICE5), de Zweedse
aanbevelingen (Milknet6) en tot slot ook die van de werkgroep van de vereniging van melkbanken
in Frankrijk en die van de Franse vereniging voor neonatologie.
Na de goedkeuring van het advies door de werkgroep en de permanente groep VGVV heeft het
College, als laatste instantie, het advies gevalideerd.

2
3
4
5
6

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.cochrane.org/
http://www.cdc.gov/cmv/clinical/features.html
http://www.nice.org.uk
http://www.sodersjukhuset.se/Documents/sachsska/Milknet%20riktlinjer%202011.pdf
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IV UITWERKING EN ARGUMENTATIE
Lijst van afkortingen
AAP
AFSSA
ANSES
BA
BFHI
BSSL
CDC
cfu
CMV
DM
GG
HACCP
HGR
HIV
HMF
HTLV
IgA
IQ
K-ABC
MM
MRI
NEC
NIC
NICE
NICHD
OMM
SIM
US
VGVV
VZLGG
WA
ZL

American Academy of Pediatrics - Amerikaanse Vereniging voor Pediaters
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments
Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’Environnement et du
travail
Bloedagar
Baby Friendly Hospital Initiative - Babyvriendelijk Ziekenhuisinitiatief
Bile salt stimulated lipase
Centers for Disease Control
colony forming unit - kolonievormende eenheid
Cytomegalovirus
Donor milk - melk van een donormoeder
Geboortegewicht
Hazard
Analysis
Critical
Control
Points
Gevarenanalyse
en
Kritische Controlepunten
Hoge Gezondheidsraad
Human Immunodeficiency Virus - Virus van het verworven
immunodeficiëntiesyndroom
Human Milk Fortifier
Human T-lymphotropic virus - humaan T-lymfotropisch virus
Immunoglobuline A
intellegentiequotiënt
Kaufman Assessment Battery for Children
Moedermelk
Magnetic resonance imaging - beeldvorming door magnetische resonantie
Necrotiserende enterocolitis
Neonatal intensive care - neonatale intensieve zorgen
National Institute for Health and Care Excellence
National Institute of Child Health and Development
Own mother’s milk - melk van de eigen moeder
Simultaneous Processing scale
Ultrasoon
Voeding en Gezondheid, Voedselveiligheid inbegrepen
Voeding voor zuigelingen met een laag geboortegewicht
Weken van amenorroe
Zwangerschapsleeftijd
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1

TERMINOLOGIE EN DEFINITIES

Borstvoeding geven: met eigen melk voeden.
Borstvoeding: de handeling die erin bestaat borstvoeding te geven.
Moedermelk (MM, human milk): melk van een moeder die aan een pasgeborene of een
zuigeling borstvoeding geeft of kan geven.
Melk van de eigen moeder (own mother’s milk, OMM): melk van de moeder die voor haar
eigen kind bestemd is.
Melk van een donormoeder (donor milk, DM): term voorbehouden voor de melk van een
moeder bestemd voor een kind dat niet het hare is, nadat het is verwerkt door een melkbank
(banked milk). De uitwisseling van rauwe melk tussen moeders (milk-sharing) is onaanvaardbaar
wegens de infectierisico's en in geen geval mag deze melk "donormelk" genoemd worden.
Colostrum (colostrum milk): melk uitgescheiden tijdens de eerste 72 tot 96 uren postpartum.
Transitiemelk (transitional milk): melk uitgescheiden tussen de 5de en de 12de dag
postpartum.
Mature melk (mature milk): melk uitgescheiden na de 12de dag postpartum.
Rauwe melk (rauwe melk): melk die geen enkele thermische behandeling heeft ondergaan.
Gekoelde melk (refrigerated milk): melk die op een temperatuur van 1 °C tot 4 °C (< 6 °C)
bewaard wordt.
Verse melk (fresh milk): melk die niet werd ingevroren of gepasteuriseerd. Stemt overeen met
"rauwe" of "gekoelde" melk.
Ingevroren melk (frozen milk): melk die op een temperatuur lager dan -20 °C (+/- 2 °C) bewaard
wordt.
Ontdooide melk (thawed milk): bevroren melk die opnieuw vloeibaar wordt gemaakt.
Gepasteuriseerde melk (pasteurized milk): melk die gedurende 30 minuten (Holder-methode)
op 62,5 °C gebracht wordt en daarna in minder dan 2 uur wordt afgekoeld naar een temperatuur
lager dan 10 °C.
Moedermelkversterker (fortifier): product dat eiwitten, energie, elektrolyten, mineralen,
sporenelementen en vitaminen bevat (multicomponente fortifier) en dat specifiek voor premature
pasgeborenen bestemd is.
Voeding voor zuigelingen met een laag geboortegewicht (VZLGG): bereidingen op basis van
koemelk, specifiek vervaardigd om te voorzien in de voedingsbehoeften van prematuren.
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2

PROBLEMATIEK

Vele studies hebben voor prematuren met een laag geboortegewicht het belang aangetoond van
een exclusieve voeding met MM in het significant terugdringen van de neonatale mortaliteit en
morbiditeit. MM biedt ook voordelen op middellange en lange termijn voor zowel de fysieke
gezondheid als voor de psychomotorische en cognitieve ontwikkeling van deze kinderen. In dit
opzicht is moedermelk voor het eigen kind de melk bij uitstek om prematuren te voeden, of het
nu om verse, ingevroren of zelfs gepasteuriseerde melk gaat (AAP, 2012). Het gebruik van
donormelk, noodzakelijkerwijze gepasteuriseerd, is enkel zinvol, wanneer de melk van de eigen
moeder niet of gedeeltelijk beschikbaar is en wanneer het gebruik voornamelijk tijdens de eerste
levensweken plaatsvindt.
De eventuele risico's (bacteriologisch, virologisch en nutritioneel) bij het gebruik van melk van de
eigen moeder in neonatale eenheden vragen om aanbevelingen die hieronder beschreven
worden.
Bacteriologische infectierisico’s
Moedermelk is niet steriel. Ze heeft een complex ecosysteem dat de biotoop van de moeder
weerspiegelt (Jeurink et al., 2013) en kan een combinatie van niet-pathogene kiemen of mogelijk
pathogene kiemen bevatten (Schanler et al., 2011; Vervoort et al., 2007). MM kan tot ongeveer
107 cfu/ml levende bacteriën bevatten, waaronder overwegend bifidobacteriën (Gueimonde et al.,
2007). Bij voldragen kinderen zorgt MM, meer nog dan een bereiding op basis van koemelk, voor
een spijsverteringsflora die rijk is aan bifidobacteriën en lactobacillen. Bij prematuren daarentegen
blijft de invloed van het soort voeding op de ontwikkeling van de flora stof tot discussie geven
(Cilieborg et al., 2012).
Bij het inzamelen van MM bestaat er een risico op besmetting of op bacteriegroei dat in verband
gebracht wordt met het niet naleven van op HACCP gebaseerde goede praktijken om MM te
hanteren (Garg et al., 1995; Brown et al., 2000; Meier & Wilks, 1987; Mehall et al., 2002), te
bewaren (koudeketen) (Pardou et al., 1994; Hamosh et al., 1996; Botsford et al., 1986; Slutzah
et al., 2010), om het materiaal te reinigen (Boo et al., 2001), om MM te pasteuriseren (Gras-Le
Guen et al., 2003), te vervoeren (Rozolen et al., 2006) en te leveren (Eteng et al., 2001). De
veroorzakende kiemen zijn meestal de coagulase-negatieve stafylokok, de Staphylococcus
aureus en de enterobacteriën. Volgens studies zijn ongeveer 10 tot 40 % van de stalen die door
de moeders naar de eenheden neonatologie worden gebracht besmet met pathogene kiemen
(Law et al., 1999; Rozolen et al., 2006; Vervoort et al., 2007; Schanler et al., 2011). Deze
besmettingen kunnen sporadisch of persistent zijn. Voor 50 % van de melk die een pathogene
kiem bevat, houdt de besmetting aan en wordt ze gedurende weken waargenomen bij de latere
inzamelingen (Vervoort et al., 2007; Schanler et al., 2011). Indien de besmette melk wordt
toegediend, loopt de premature baby een risico op besmetting met des te grotere gevolgen,
naarmate de baby immatuurder is (Gras-Le Guen et al., 2003; Donowitz et al., 1981; Behari et
al., 2004). Studies naar de incidentie van de besmetting van MM, zelfs tijdens de inzameling,
hebben een zekere doeltreffendheid aangetoond van de hygiënemaatregelen die werden
toegepast om deze besmetting te beperken (Meier & Wilks, 1987; El-Mohandes et al., 1993).
Het onmiddellijk aanleggen van de baby aan de borst vermindert de manipulaties van de melk en
moet dus de voorkeur genieten (Mehall et al., 2002). Een beleid in navolging van het initiatief
"Babyvriendelijk ziekenhuis" bevordert de ondersteuning van borstvoeding en leidt tot het
begrijpen en het uitvoeren van goede praktijken inzake hygiëne, het gebruik van een
afkolfapparaat en de manipulatie/bewaring van de melk. Wanneer de melk thuis wordt
ingezameld en daarna vervoerd, is de besmetting ervan frequenter, wat wijst op het belang van
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de verstrekte informatie aan ouders betreffende de hygiënevoorschriften (Meier & Wilks, 1987;
Garg et al., 1995; Rozolen et al., 2006; Dahaban et al., 2013).
MM en meer nog colostrum, is een bactericide (Mathur et al., 1990; Jain et al., 1991). De
bacteriedodende werking is doeltreffend gebleken voor minstens 72 uur, als de melk in goede
omstandigheden in de koelkast wordt bewaard (4° C maximum) (Pittard et al., 1985; Ogundele,
2000; Silvestre et al., 2006; Pardou et al., 2010; Slutzah et al., 2010). Deze eigenschap geldt voor
ongeacht welke melk (afkomstig van een moeder met een voldragen of een premature baby) en
ongeacht welke kiemen (Van Gysel et al., 2012). De verrijking van MM vermindert lichtjes de
bacteriedodende werking. Verrijkte melk mag bijgevolg niet langer dan 24 uur gekoeld bewaard
worden (Jocson et al., 1997; Campos et al., 2013; Santiago et al., 2005; Chan, 2003).
In de klinische praktijk hebben tal van studies tot doel gehad de superioriteit van moedermelk aan
te tonen tegenover zuigelingenvoeding. Bij prematuren die niet-gepasteuriseerde (Schanler et al.,
1999) of gepasteuriseerde MM (Cristofalo et al., 2013, Patel et al., 2013) krijgen, is er een snellere
overstap mogelijk naar een volledige enterale voeding dan bij baby's die gevoed worden met
bereidingen op basis van koemelk. De duur van de parenterale voeding neemt af, evenals de
blootstelling aan een centrale veneuze katheter, hetgeen de grootste risicofactor is voor een
laattijdige infectie bij deze kinderen (Quigley & McGuire, 2014; Rønnestad et al., 2005). De MM
(rauw of gepasteuriseerd) verlaagt ook het risico op necrotiserende enterocolitis (NEC) (Boyd et
al., 2007; Lucas & Cole, 1990; Narayanan et al., 1984; Hylander et al., 1998; Meinzen-Derr et al.,
2009; Herrmann & Carroll, 2014; Quigley & McGuire, 2014) en zou kunnen bijdragen tot het
beperken van het risico op retinopathie, volgens bepaalde retrospectieve studies (Hylander et al.,
2001; Manzoni, 2013; Okamoto, 2007) en een prospectieve cohortstudie (Spiegler et al., 2015).
Wat betreft het infectierisico bij opgenomen prematuren geven bepaalde studies weer dat
prematuren die enkel met rauwe of gepasteuriseerde MM gevoed worden minder laattijdige
infecties ontwikkelen dan zij die met melk voor prematuren gevoed worden (El-Mohandes et al.,
1997; Hylander et al., 1998; Rønnestad et al., 2005).
In een systematische review uit 2004 werden 9 studies beoordeeld (6 cohortstudies en 3
gerandomiseerde studies) inzake de infectiepreventie door MM. De auteurs concluderen dat er
op basis van de gepubliceerde studies, wegens methodologische problemen (waaronder de
definitie van ‘het voeden met MM’ of een gebrek aan blinde randomisatie), het belang van MM in
de preventie van infecties bij prematuren met een erg laag geboortegewicht niet formeel kon
worden aangetoond (de Silva et al., 2004). In hun besluit suggereren de onderzoekers dat enkel
het ontwikkelen van een grote multicentrische gegevensbank, een neonatal network, een
antwoord zou kunnen bieden op deze vraagstelling.
Vohr et al. (2006) hebben in het kader van het NICHD Network deze vraagstelling bestudeerd in
een studie die het nut beoordeelt van een glutamineaanvulling. In deze studie heeft ze met een
multivariabele analyse kunnen aantonen dat een stijging van 10 % aan MM-inname tijdens de
ziekenhuisopname gepaard ging met een daling van 5 % van de laattijdige neonatale infecties (>
5 dagen) (Vohr et al., 2006). Recenter hebben Patel et al. in 2013 een prospectieve studie verricht
met 175 kinderen die een heel laag geboortegewicht hadden (< 1500 g). De onderzoekers
toonden aan dat de toediening van verse of ingevroren MM tegenover een melk voor prematuren,
enerzijds de incidentie van infecties (1 % vermindering voor een stijging van de inname met 10
ml/kg/dag vanaf dag 1 tot 28), maar anderzijds ook de kosten van een ziekenhuisopname
aanzienlijk kon beperken. Er werd in deze studie ook een dosis-respons effect aangetoond.
Corpeleijn et al. rapporteerden in 2012 gelijkaardige waarnemingen. In deze studies werd er
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voornamelijk verse of ingevroren melk toegediend waardoor de resultaten niet geëxtrapoleerd
kunnen worden naar gepasteuriseerde melk van de eigen moeder.
In een recente studie daarentegen, waarbij de exclusieve toediening van gepasteuriseerde
moedermelk verrijkt met een HMF (Human Milk Fortifier) vergeleken werd met een melk voor
prematuren, stelde men een significante daling vast van de parenterale voeding (maar ook van
de incidentie van enterocolitis) (Herrmann & Carroll, 2014), anderzijds blijkt er uit een studie van
Cossey et al. (2013) geen significant verschil tussen de infectiegraad bij prematuren die met verse
verrijkte MM worden gevoed en prematuren die met gepasteuriseerde verrijkte MM worden
gevoed.
Hoewel het gedeeltelijk preventief effect van MM tegen infecties bij prematuren goed is
aangetoond, kan de vraag gesteld worden of de bactericide/bacteriostatische werking
voldoende is om alle microbiële besmettingen met pathogene kiemen te neutraliseren en
infecties te vermijden.
Aangezien verse MM niet steriel is, worden prematuren via de melk blootgesteld aan bacteriën
en eventueel ook ziekteverwekkers (Ajusi et al., 1989; Schanler et al., 2011; Vervoort et al., 2007)
die een gedocumenteerd risico met zich meebrengen op soms ernstige infecties bij voldragen
baby's (Dinger et al., 2002; Kawada et al., 2003; Revathi et al., 1995) of prematuren, ongeacht
de zwangerschapsleeftijd. Zoals aangegeven in talrijke artikels die klinische gevallen melden,
kunnen deze infecties ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van deze patiënten: sepsis
(Garg et al., 1995; Olver et al., 2000; Arias-Camison, 2003; Behari et al., 2004; Godambe et al.,
2005; Jawa et al., 2013), een neurologische aandoening (Arias-Camison, 2003; Kotiw et al., 2003;
Godambe et al., 2005; Widger et al., 2010), een aandoening van het spijsverteringsstelsel (Olver
et al., 2000; Qutaishat et al., 2003), een huidaandoening (Godambe et al., 2005) of kunnen ze
zelfs aanleiding geven tot het overlijden van de patiënt (Garg et al., 1995; Kotiw et al., 2003;
Gastelum et al., 2005; Widger et al., 2010). De kiemen die het vaakst verantwoordelijk zijn voor
de infecties zijn de B-streptokokken (Olver et al., 2000; Arias-Camison, 2003; Byrne et al., 2006;
Jawa et al., 2013), de Staphylococcus aureus (Behari et al., 2004; Gastelum et al., 2005) en de
enterobacteriën (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella) (Donowitz et al., 1981;
Garg et al., 1995; Qutaishat et al., 2003; Godambe et al., 2005; Widger et al., 2010).
De toediening van rauwe melk van de eigen moeder aan prematuren op de NIC-afdeling blijft dan
ook omstreden. In feite zijn in er in de literatuur niet echt richtlijnen te vinden voor het gebruik van
verse melk, omdat de bestaande aanbevelingen voorbehouden zijn voor melk van de
donormoeder die verplicht behandeld is in melkbanken. Het pasteuriseren van melk zou echter,
hoewel het de decontaminatie van de melk mogelijk maakt en dus de risico's verbonden aan deze
contaminaties teniet doet, negatieve effecten op de immunologische en infectiewerende
eigenschappen van MM kunnen hebben zoals experimentele gegevens doen uitschijnen.
Het beschermend effect van MM tegenover laattijdige neonatale infecties is immers gerelateerd
aan immunologische factoren die meestal gevoelig zijn voor de bewerkingen die MM ondergaat:
bewaring in de koelkast (0 °C tot + 7 °C), bevriezing, pasteurisatie. Pasteurisatie blijft op dit
ogenblik de methode bij uitstek om de contaminerende bacteriën te vernietigen, met inbegrip van
het agens tuberculose (Tully & Jones, 2001). Het pasteuriseren gaat vaak gepaard met andere
behandelingen, zoals het bewaren en het invriezen van de melk wanneer deze pasteurisatie niet
meteen op de neonatale dienst of in het ziekenhuis kan worden verricht.
Het koel houden van de melk gedurende een korte periode (72 en zelfs 96 uur) verandert
nauwelijks iets aan de integriteit of de voedingswaarde (Slutzah et al., 2010), maar als de melk
langer dan 48 tot 72 uur gekoeld wordt, daalt de antioxiderende werking en de mogelijkheid tot
het afremmen van de bacteriegroei (Silvestre et al., 2006 et 2011). Bij het invriezen gedurende
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een korte periode, zoals een week, blijven de belangrijkste eigenschappen van MM behouden,
voor zover de opwarming van de melk (vóór het gebruik ervan) geleidelijk aan in een koelkast op
4 °C gebeurt. Het lang invriezen, een maand of meer, op -20 °C veroorzaakt een significante
daling van de concentraties aan secretoir IgA, lysozyme, lactoferrine en fagocytaire activiteit van
MM (Akinbi et al., 2010; Chang et al., 2013; Silvestre et al., 2006). Ook de bacteriedodende en
bacteriostatische werking van de MM neemt af. Hoewel er nieuwe "pasteurisatie"-technieken
ontwikkeld worden, blijft de Holder-pasteurisatie (62,5°C gedurende 30 min.) de meest verspreide
methode, omdat ze het beste compromis biedt tussen een microbiologische securisatie en het
behoud van bepaalde nutritionele en immunologische kwaliteiten van MM (ESPGHAN, 2013,
Bertino et al., 2013). De pasteurisatie vermindert in vitro het vermogen van de melk om de
bacteriegroei af te remmen met ongeveer 15 % tegenover rauwe melk (Van Gysel et al., 2012;
Christen et al., 2013). Ze vermindert of vernietigt zelfs meerdere bioactieve stoffen in de melk
zoals de cellen, immunoglobulines, enzymen (lipase), microflora, immunologische stoffen zoals
Ig A (-20 % tot 50 %), lactoferrine en lysozyme (-60 % tot -80 %), alsook de witte bloedlichaampjes
en de lymfocyten (Lawrence, 1999; Akinbi et al., 2010; Arslanoglu et al., 2013). De pasteurisatie
bewaart daarentegen wel de cytokinen, de chemokinen, de groeibevorderende stoffen (Groer et
al., 2014) en wijzigt niet de vorming van bioactieve peptiden die vrijkomen tijdens de vertering
van de melkeiwitten (Wadaa & Lönnerdal, 2014).
Beschermt rauwe MM prematuren beter tegen infecties dan gepasteuriseerde MM?
Er zijn theoretische argumenten om te denken dat rauwe MM werkzamer kan zijn dan
gepasteuriseerde melk om laattijdige infecties te vermijden. Maar in werkelijkheid is de risicobatenbalans van vers toegediende tegenover gepasteuriseerde melk van de eigen moeder heel
weinig bestudeerd in het kader van laattijdige neonatale infecties.
In de literatuur is er geen enkele gecontroleerde gerandomiseerde studie voor handen die de
incidentie nagaat van laattijdige neonatale infecties na de toediening van rauwe melk versus
gepasteuriseerde melk. De risico's of voordelen van deze twee melkvormen blijven dus slecht
gespecificeerd. Concreet is er geen enkele studie die het risico beoordeelt voor pasgeborenen
en in het bijzonder prematuren wanneer gedurende een of meerdere dagen met pathogenen
besmette rauwe melk van de eigen moeder wordt toegediend.
Schanler et al. (2011) heeft de relatie onderzocht tussen de microflora van de melk (analyse
eenmaal per week) en de geïsoleerde kiemen in het bloed, de cerebrospinale vloeistof, en/of de
urine bij prematuren. In deze studie heeft hij geen duidelijke relatie gevonden tussen de bacteriën
die in de melk werden aangetroffen en de kweken die bij de kinderen werden afgenomen. In een
andere recentere studie hebben Cossey et al. (2013) aangetoond dat de incidentie van laattijdige
nosocomiale infecties gelijkaardig was bij prematuren die exclusief rauwe MM of
gepasteuriseerde MM kregen. Op basis van deze studie, waarin de MM systematisch werd
weggegooid of gepasteuriseerd wanneer uit de wekelijkse bacteriologische controle een
besmetting met pathogene kiemen bleek, kan er geen uitsluitsel gegeven worden over de
onschadelijkheid van het toedienen van verse MM aan prematuren, maar de studie bevestigt wel
dat na de pasteurisatie de infectiewerende eigenschappen van MM grotendeels bewaard blijven.
Deze resultaten stemmen overeen met de bevindingen van Giuliani et al. (2013). In een
retrospectieve studie namen deze auteurs geen significant verschil waar in de morbiditeit tussen
twee groepen prematuren die hoofdzakelijk gevoed werden met rauwe melk van de moeder of
met gepasteuriseerde melk van donoren.
In deze studies wordt er niettemin gesuggereerd dat aangezien het lijkt dat de aanwezigheid van
commensale bacteriën, waaronder de Staphylococcus epidermidis, het risico op laattijdige
neonatale infecties bij prematuren niet doet toenemen, dat de melk dus vers aan de prematuren
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zou kunnen worden toegediend zonder rekening te moeten houden met commensale bacteriën
met of zonder een grenswaarde voor een besmettelijke lading (Cossey et al., 2013; Schanler et
al., 2011). Er is tevens opgemerkt dat commensale bacteriën in de melk zelfs een probiotische
functie kunnen hebben en dus het pathogeen vermogen van bepaalde pathogene kiemen zoals
de Staphylococcus aureus zouden reduceren (Heikkilä & Saris, 2003).
We kunnen besluiten dat de huidige beschikbare studies suggereren dat in de gepasteuriseerde
melk van de eigen moeder de infectiewerende eigenschappen grotendeels bewaard blijven. De
voordelen van het toedienen van verse melk tegenover gepasteuriseerde melk van de eigen
moeder moeten nog worden bewezen in gerandomiseerde multicentrische studies.
Daartegenover lijkt het goed te zijn vastgesteld dat de besmetting met pathogene kiemen van
MM verantwoordelijk kan zijn voor laattijdige neonatale infecties bij prematuren en vooral bij die
met een lage zwangerschapsleeftijd. Hoewel de incidentie van deze infecties laag lijkt, is het
wenselijk om hiermee rekening te houden bij het opstellen van richtlijnen voor het gebruik van
verse moedermelk bij prematuren met een lage zwangerschapsleeftijd, met name ≤ 28 WA.
Virologische infectierisico’s
De MM van een HIV+ (Human Immunodeficiency Virus) moeder, zelfs gepasteuriseerd, wordt in
België niet toegediend aan premature, noch aan voldragen baby's. De belangrijkste reden
hiervoor is het besmettingsrisico voor het verplegend personeel tijdens de verwerking.
De infecties met het HTLV1- en 2-virus (Human T-Lymphotropic Virus) die verantwoordelijk zijn
voor lymfatische T-cel leukemie en tropische neuromyelopathieën zijn niet rechtstreeks van
belang voor de volksgezondheid in onze regio. Het systematisch opsporen van de maternale
besmetting wordt niet routinematig uitgevoerd en is enkel aangewezen bij een risicobevolking
zoals in Frans Guyana. De besmettingsrisico's wat betreft HBV en HCV (hepatitis B en C) zijn
laag. De risico's betreffende herpesvirussen zijn eveneens beperkt.
De risico's verbonden aan het toedienen van MM besmet met CMV vormen een omstreden
probleem. De aanbevelingen over dit onderwerp zijn schaars en uiteenlopend. In 2003 stelde de
Oostenrijkse Vereniging voor Pediaters voor om de moedermelk te pasteuriseren voor alle
kinderen die bij de geboorte een zwangerschapsleeftijd hebben van minder dan 34 WA (Zwiauer
et al., 2003). In 2005 beval de AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments) de
pasteurisatie aan voor extreem premature kinderen (ZL < 32 WA en/of < 1500 g) wanneer de
maternale serologie positief is. De Amerikaanse Vereniging voor Pediaters suggereerde echter
in 2012 dat de risico-batenbalans in het voordeel van rauwe melk zou spreken (AAP, 2012). Ze
volgt hierbij de conclusies uit een systematische review van de literatuur gepubliceerd tussen
1966 en 2008 (Kurath et al., 2010) en neemt daarbij in overweging dat het risico op neurologische
ontwikkelingsafwijkingen op lange termijn laag is. Sinds 2008 zijn er nieuwe studies gepubliceerd
over de morbiditeit (Buxmann et al., 2009; Hamele et al., 2010; Capretti et al., 2009; Fischer et
al., 2010; Lanzieri et al., 2013; Mehler et al., 2014) en de opvallende gevolgen op de
neurologische en neurosensorische ontwikkeling bij prematuren die in de postnatale periode met
CMV besmet raakten (Bevot et al., 2012; Goelz et al., 2013). Rekening houdend met deze nieuwe
elementen stelt een van de leden van het comité van de AAP voor borstvoeding vast dat de
recente publicaties suggereren dat de voordelen van verse MM misschien overschat werden
tegenover de risico's. Hij besluit dan ook dat er dringend aanvullende gegevens nodig zijn om de
aanbevelingen van de AAP te kunnen bijwerken (Eidelman, 2015).
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CMV is een latent herpesvirus waarvan de reactivatie mogelijk is. De seroprevalentie bij de
volwassen bevolking schommelt tussen de 60 en 100 % (Revello et al., 2002). In de
industrielanden bedraagt de seroprevalentie bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd 40 tot 50 %
(Manicklal et al., 2013).
Bij seropositieve vrouwen treedt er een reactivatie van het CMV op met in de meeste gevallen
uitscheiding in de moedermelk (Maschmann et al., 2008). Een positieve CMV IgG maternale
serologie betekent doorgaans dat het CMV in de melk wordt uitgescheiden. Het CMV wordt al
vanaf de colostrale fase zeer vroeg uitgescheden (Yasuda et al., 2003; Kaye et al., 2008;
Chiavarini et al., 2011), maar in geringe hoeveelheden. De virolactie verschijnt in de eerste week
van de lactatie en bereikt een piekmoment tussen de 4e en 8e week postpartum. De
interindividuele schommeling is op dit gebied groot (Hamprecht et al., 2008). Er is geen verband
tussen de maternale virale lading in het bloed en de postnatale overdracht (Van der Strate et al.,
2001), terwijl het is aangetoond dat een hoge virolactie het overdrachtsrisico doet toenemen,
zonder dat er hiervoor echter een overdrachtsdrempel kon worden bepaald (Hamprecht et al.,
2004). Bepaalde studies hebben gesuggereerd dat met het invriezen van de melk de infectiviteit
afneemt (Friis & Andersen, 1982), maar dit punt blijft omstreden (Hamprecht et al., 2004; Lanzieri
et al., 2013; Josephson et al., 2014). In de meta-analyses en de studie van Josephson zou de
daling van de overdracht ongeveer 30 % bedragen. Pasteurisatie daarentegen vernietigt het
pathogeen vermogen van CMV (Dworsky et al., 1982).
De postnatale CMV-infectie die via de MM is overgedragen, verloopt bij voldragen baby's en
prematuren met een zwangerschapsleeftijd van > 34 WA doorgaans asymptomatisch en zonder
gevolgen op lange termijn, omdat de baby's waarschijnlijk beschermd worden door de
doorgegeven antistoffen van de moeder (Paryani et al., 1985 ; Mussi-Pinhata et al., 2003; HGR,
2015). Dit is niet het geval bij erg jonge prematuren (< 32 WA) met een immature immuniteit. Zij
hebben namelijk niet de antistoffen van de moeder gekregen die geleidelijk aan vanaf het 3e
trimester worden doorgegeven (Mussi-Pinhata et al., 2003; Nijman et al., 2013).
In 2001 hebben Hamprecht et al. de postnatale overdracht via rauwe moedermelk beoordeeld bij
prematuren < 32 WA en/of < 1500 g. Ongeveer een derde (37 %) van de kinderen die werden
blootgesteld aan CMV-positieve moedermelk raakte geïnfecteerd en de helft daarvan vertoonde
symptomen met hoofdzakelijk biologische afwijkingen. Onder hen had 10 % een klinisch beeld
van het sepsis like syndrome (Hamprecht et al., 2001).
Na deze studie volgden er tal van publicaties die de postnatale CMV-infectie beoordeelden bij
extreme prematuren. Observatiestudies beschrijven klinische gevallen van pneumopathieën,
cholestase, enterocolitis (Tengsupakul et al., 2013) of zelfs darmperforatie, het macrofaag
activatie syndroom of perineale zweren met de dood tot gevolg (Lombardi et al., 2012; Okulu et
al., 2012; Fischer et al., 2010; Cheong et al., 2004; Kessler et al., 2007; Hancox et al., 2006; Hsu
et al., 2001; Bradshaw et al., 2003; Sawyer et al., 1987). Neuberger neemt daarentegen in 2006
geen bijkomende morbiditeit waar tijdens de ziekenhuisopname van prematuren met een CMVinfectie ten opzichte van de prematuren in de controlegroep. Uit deze studies naar de
risicofactoren voor morbiditeit die in verband worden gebracht met een symptomatische CMVinfectie, blijken de volgende elementen essentieel te zijn: een laag gewicht en/of een lage
zwangerschapsleeftijd bij de geboorte (Lombardi et al., 2012; Mehler et al., 2014) en de
vroegtijdigheid van de postnatale infectie (Paryani et al., 1985).
Twee meta-analyses hebben het besmettingsrisico en het infectierisico beoordeeld bij prematuur
geboren kinderen van CMV-seropositieve moeders. De eerste, gepubliceerd in 2010, stelt vast
dat op 479 kinderen die rauwe of ingevroren MM kregen van seropositieve moeders er bij 106
kinderen een overdracht plaatsvond (22 %). Bij 39 kinderen werd er een symptomatische
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postnatale infectie waargenomen (37 % van de besmette kinderen) en deze postnatale infectie
werd bij 16 onder hen "ernstig" genoemd (41 % van de klinisch significante postnatale infecties).
In verhouding tot de globale bestudeerde populatie betekenen deze cijfers dat er bij 22 % een
overdracht plaatsvond, bij 8,1 % een infectie en bij 3,3 % een ernstige infectie (aanpassing van
Kurath et al., 2010). De tweede meta-analyse, gepubliceerd in 2013, toont dat op 299 kinderen
van seropositieve moeders die rauwe MM ontvangen de infectiegraad 19 % bedraagt en die van
kinderen met een soort sepsis 4 % (Lanzieri et al., 2013). De infectiegraad neemt overigens af tot
13 % bij 212 kinderen van seropositieve moeders die ingevroren MM ontvangen, maar die van
kinderen met een soort sepsis blijft gelijkaardig rond de 5 % (Lanzieri et al., 2013).
Zeer recent is het overdrachts- en infectierisico bij kinderen die borstvoeding krijgen beoordeeld
in een prospectieve cohortstudie in drie NIC eenheden van de staat Alabama. 539 kinderen met
een laag geboortegewicht (GG) < 1500 g die geen bloedtransfusie hadden ontvangen en hun
moeders (n = 462) werden in deze studie opgenomen zodra de kinderen 5 dagen oud waren
(Josephson, 2014). Bij de moeders bedroeg de seroprevalentie 76,2 % (n = 352). Onder de 539
kinderen bedroeg op 12 levensweken de cumulatieve incidentie van een postnatale CMV-infectie
globaal 6,9 %, maar onder de kinderen die besmette MM kregen steeg die tot 15,3 %. Vijf van de
29 besmette kinderen (17,2 %) ontwikkelden een symptomatische infectie of kwamen te
overlijden, dit is een risico op een symptomatische infectie of overlijden van 2,26 %. In deze studie
hebben 78,2 % van de kinderen ingevroren MM ontvangen, maar de overdrachtsincidentie (11,6
%), hoewel ze lager ligt, verschilt niet significant ten opzichte van die bij kinderen die verse MM
kregen (17,6 %; p = 0,26). Uit deze studie kwamen drie risicofactoren naar voren: de
voedingsduur met MM, de virale lading van MM en het vroegtijdig breken van de vliezen. Enkel
de twee laatste factoren blijven significant in de multivariabele analyse. Het is belangrijk om op te
merken dat in deze studie het geboortegewicht niet als een risicofactor optreedt in de uni- of
multivariabele analyse, maar dat in verhouding tot kinderen die met kunstvoeding gevoed werden,
de mortaliteit significant lager lag bij kinderen die MM hadden gekregen (Josephson et al., 2014).
Er zijn evenwel twee recente studies die het idee versterken dat de infectie-incidentie gerelateerd
is aan de zwangerschapsleeftijd en het geboortegewicht van de prematuren. Nadat in 2012 het
pasteuriseren van de MM achterwege werd gelaten en in de dienst de voorkeur aan rauwe melk
werd gegeven, hebben Mehler et al. (2014) een aanzienlijke stijging waargenomen van
symptomatische CMV-infecties, vooral bij extreem vroege prematuren ZL 22 - 24 WA; 11
symptomatische infecties op 17 prematuren van seropositieve moeders (65 %). Zes van deze
kinderen ontwikkelden een sepsissyndroom en 4 onder hen werden behandeld met ganciclovir
en/of valganciclovir (Mehler et al., 2014). In een andere studie heeft de Utrecht groep de
postnatale overdracht van CMV bij prematuren van minder dan 32 WA bestudeerd. De
overdrachtsincidentie bij kinderen die MM kregen was 15 % (38/253). De ZL van de geïnfecteerde
kinderen schommelde tussen 25 en 31 WA. In deze studie treedt de ZL als een onafhankelijke
risicofactor op voor een postnatale CMV-infectie; per week dat de zwangerschap langer duurt
daalt het risico met 30 % (Nijman et al., 2012). In een andere publicatie hebben dezelfde auteurs
het anti-CMV IgG-gehalte geanalyseerd bij 94 prematuren van minstens 4 dagen oud die geboren
waren uit 79 seropositieve moeders. Het verband tussen de gehaltes bij moeder en kind was
significant gecorreleerd met de ZL (25 - 32 WA; p < 0.001). Bij 39 van de 94 kinderen (41 %) werd
een infectie gediagnosticeerd. Bij deze kinderen was het verband significant minder sterk dan bij
de niet-geïnfecteerde groep (p = 0,015). De auteurs besluiten dat het overdrachtsrisico van CMV
van moeder op kind omgekeerd evenredig is met de ZL en met het verband tussen de infantiele
en maternale IgG-gehaltes (Nijman et al., 2013).
De neurologische gevolgen en de gevolgen op de ontwikkeling van een neonatale CMV-infectie
bij prematuren blijven controversieel. De problematiek werd grondig geanalyseerd in een
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artikelreview uit 2014 over enerzijds de neurologische aandoeningen (observatie via
beeldvorming) en anderzijds de psychomotorische ontwikkeling (Gunkel et al., 2014). De
neurologische gevolgen van een postnatale CMV-infectie werden beoordeeld aan de hand van
medische beeldvorming via US (ultrasonen) of via functionele MRI (beeldvorming met
magnetische resonantie). Het cerebrale toezicht via US tijdens de ziekenhuisopname van een
cohort van 315 prematuren toonde dat de ontwikkeling van een lenticulostriate vasculopathy
significant verband hield met een postnatale CMV-infectie (13/39 versus 30/276 p < 0,001; OR
4,1 (95 % CI 1,9 - 8,8)). In deze studie verliep in de meeste gevallen de infectie asymptomatisch
(33/39) (Nijman et al., 2012). De letsels bij lenticulostriate vasculopathy zijn analoog aan de
letsels die vaak bij kinderen worden waargenomen met een antecedent van congenitale CMVinfectie. Het oorzakelijk mechanisme achter deze verkalking in lenticulostriaire bloedvaten is nog
niet achterhaald. De geopperde hypothese is dat de CMV-infectie bij de prematuur een
inflammatoire necrose van de immature hersenen en secundair een mineralisatie van de
bloedvatwand zou veroorzaken (Streblow et al., 2008).
Dezelfde groep heeft met diffusie-MRI's bij prematuren met een antecedent van postnatale CMVinfectie, op een postnatale leeftijd die overeenstemt met een in theorie voldragen zwangerschap,
tegenover de controlegroep verschillen waargenomen in de microstructuur van de witte stof in de
occipitale regio. Op 16 maanden gecorrigeerde leeftijd lijkt dit geen invloed te hebben op de
psychomotorische ontwikkeling (Nijman et al., 2013). In een andere studie onderzocht de
Tübingen groep met een functionele MRI 34 voormalige prematuren van 10 tot 14 jaar, waaronder
15 met een postnataal verworven CMV-infectie ten opzichte van 37 voldragen kinderen in de
controlegroep (Dorn et al., 2014). Deze studie verrichte vooral onderzoek naar de taalfuncties en
het stereozicht. Verschillen werden aangetoond in de activering van de linker hippocampus en de
rechter anterieure cingulaire cortex tijdens de taaltesten en van een kleine zone van de occipitale
cortex tijdens het testen van het stereozicht. Uit aanvullende analyses bleek dat er tussen de
twee groepen verschillen bestonden in het volume, maar niet in de densiteit van de grijze stof in
de verschillende hersenregio's. Volgens de auteurs suggereren deze resultaten dat de
vroegtijdige postnatale CMV-infectie neurobiologische gevolgen zou kunnen hebben die tot aan
de adolescentie detecteerbaar zijn. Het uitvoeren van cognitieve taken vergt van deze kinderen
dus een bijkomende inspanning (Dorn et al., 2014).
De evolutie van de psychomotorische ontwikkeling werd slechts in weinig studies bestudeerd en
bovendien ging het telkens om cohorten met een beperkt aantal kinderen. De belangrijkste studie
is die van Tübingen waarover vier opvolgende studies gepubliceerd zijn (Vollmer et al., 2004;
Bevot et al., 2012; Goelz et al., 2013; Dorn et al., 2014). Daarvoor had een case-controlstudie
over 3 jaar prematuur en voldragen geboren kinderen opgevolgd die een postnatale CMV-infectie
hadden doorgemaakt (55 kinderen in twee groepen). De incidentie van neurologische restletsels
lag niet hoger bij kinderen met een geboortegewicht > 2000 g. Bij kinderen met een
geboortegewicht ≤ 2000 g lag de incidentie van een neuromotorische en cognitieve stoornis
daarentegen significant hoger in de groep van de in het verleden geïnfecteerde kinderen. In deze
studie was er een verband tussen de neurologische restletsels en de vroegtijdigheid van de CMVinfectie. De prematuren met een laattijdige uitscheiding van CMV (> 8 weken) hadden significant
minder neurologische restletsels. Het valt op te merken dat in deze studie, die plaatsvond vóór
het tijdperk van oppervlakteactieve stoffen, de ernstige cardio-respiratoire pathologieën bij
prematuren waarschijnlijk deels hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van restletsels die aan
de CMV-infectie werden toegeschreven (Paryani et al., 1985).
In de retrospectieve case-controlstudie van Tübingen werden 22 kinderen met een antecedent
van een postnatale CMV-infectie vergeleken met 22 kinderen in de controlegroep die retrospectief
gematcht werden naar geslacht, zwangerschapsleeftijd en geboortegewicht, intraventiculaire
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bloeding en kunstmatige ventilatieduur (Vollmer et al., 2004). Uit een gestructureerd neurologisch
onderzoek en een audiometrische test bleek er bij kinderen tussen 2,5 en 4 jaar geen verschil in
de neurosensoriële ontwikkeling (Vollmer et al., 2004). Dezelfde cohort werd hernomen en
aangevuld met meer kinderen met een antecedent van een postnatale CMV-infectie (n = 42) die
gematcht werden met 42 kinderen in de controlegroep van eenzelfde zwangerschapsleeftijd
(Goelz et al., 2013). De neonatale morbiditeit was gelijkaardig in beide groepen. De K-ABC
(Kaufman Assessment Battery for Children) test werd uitgevoerd op de leeftijd van ongeveer 6,5
jaar. De scores lagen in de geïnfecteerde groep voor alle schalen lager, maar de verschillen
waren niet significant. In een multivariabele analyse had de groep prematuren die tijdens de
ziekenhuisopname een CMV-infectie hadden opgelopen een SIM-score (Simultaneous
Processing scale) van K-ABC die significant lager lag dan die van de kinderen die besmet waren
geraakt in de 3 maanden nadat ze het ziekenhuis hadden verlaten. De score lag ook lager dan
die van de controlegroep en dit na een correctie voor het socio-economisch niveau en de
ziekenhuisduur (Goelz et al., 2013). De neuromotorische en cognitieve ontwikkeling van de
kinderen die aanvankelijk in de studie van Vollmer waren opgenomen werd herbeoordeeld op de
leeftijd van 8 jaar dankzij gevalideerde en performante testen (M-ABC en K-ABC) waarbij
rekening werd gehouden met het socio-economisch niveau van de ouders. De motorische en
cognitieve prestatiescores lagen, hoewel in het spectrum van de normale waarden, significant
lager bij de kinderen die een CMV-infectie hadden opgelopen, dan bij de controlegroep. In een
multivariabele analyse trad de CMV-infectie als een onafhankelijke verklarende factor op voor de
prestaties in de testen. In deze studie deden de kinderen die een CMV-infectie hadden opgelopen
vaker een beroep op bijstand in het onderwijs dan die uit de controlegroep (Bevot et al., 2011).
Tot besluit van hun review suggereren Gunkel et al. (2014) dat de postnatale infectie op een
moment optreedt waarop de morfologische ontwikkeling van de hersenen bijna is afgerond, maar
de sleutelprocessen van myelinisatie, synapsvorming en neuronale groei zijn daarentegen verre
van voltooid. Dit zou gedeeltelijk verklaren waarom uit de testen naar de neuronale ontwikkeling
op relatief korte termijn geen significante verschillen tussen de groepen naar voren komen, terwijl
op een latere leeftijd, wanneer de neurocognitieve ontwikkeling op een betrouwbaardere en
nauwkeurigere manier kan beoordeeld worden, de functionele verschillen kunnen worden
aangetoond (Gunkel et al., 2014).
Uit deze studies blijkt dat de postnatale CMV-infectie die is overgedragen via de melk een
probleem is dat alle gezondheidsactoren in de neonatale intensieve zorgeenheden aanbelangt.
Wanneer de gegevens uit de meta-analyse van Lanzarine samengebracht worden met die uit de
studie van Josephson blijkt dat er bij bijna 80 % van de borstvoedende CMV positieve moeders
een virolactie aanwezig is. De overdracht naar prematuren (die minder dan 1500 g wegen en/of
jonger zijn dan 32 weken) bedraagt 20 % in het geval van rauwe MM en 12 % bij voorheen
ingevroren MM. De overdracht verloopt doorgaans asymptomatisch. De symptomatische infectie
treedt op bij ongeveer 10 % van de prematuren die besmette MM hebben gedronken. De
frequentie en de ernst van de infectie lijken af te hangen van de zwangerschapsleeftijd, de
vroegtijdigheid van de overdracht, de virale lading van de MM, de verhouding tussen de anti-CMV
IgG-gehaltes bij moeder en kind bij de geboorte en de ernst van de aanvankelijke postnatale
pathologieën. Het valt op te merken dat deze verschillende factoren vaak onderling met elkaar in
verband staan. Het lijkt goed te zijn aangetoond dat de overdracht frequenter is en de symptomen
ernstiger zijn bij kinderen met een geboortegewicht lager dan 1000 g en/of een leeftijd van minder
of gelijk aan 28 weken. De huidige gegevens werden echter uitsluitend verzameld bij prematuren
die minder dan 1500 g wegen en/of ≤ 32 WA oud zijn en er werd geen duidelijk onderscheid
vastgesteld in de resultaten tussen kinderen van minder dan 1000 g en/of ≤ 28 WA en die
kinderen die 1000 tot 1500 g wegen en/of 28 tot 32 WA oud zijn. Op basis van de huidige
gegevens kunnen er dus geen conclusies worden getrokken over de onschadelijkheid van de
virusoverdracht of over de afwezigheid van schadelijke effecten op middellange en lange termijn
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bij kinderen van meer dan 1000 g en/of meer dan 28 WA. Verder lijken de onderzoeken waarbij
gebruik gemaakt wordt van medische beeldvorming net als de onderzoeken naar de ontwikkeling
tot aan de adolescentie te suggereren dat de asymptomatische infectie op zichzelf kan leiden tot
letsels of afwijkingen die met beeldvorming kunnen worden aangetoond of tot motorische of
cognitieve aandoeningen die het leervermogen en de levenskwaliteit van deze prematuur
geboren kinderen kunnen beïnvloeden. Hoewel deze studies nog bevestigd moeten worden bij
grotere populaties, zouden ze suggereren om de huidige aanbevelingen niet te beperken tot enkel
kinderen van ≤ 28 WA met een zeer hoog risico op een ernstige klinische infectie.

Afgaand op de huidige kennis is de HGR van mening dat de ernst van de klinische symptomen
en de mogelijke risico's voor de ontwikkeling hoofdzakelijk in verband staan met de
zwangerschapsleeftijd. De grens om over te gaan tot pasteurisatie die is vastgelegd tussen een
zwangerschapsleeftijd van 28 en 31 WA is vatbaar voor discussie en wijziging in de toekomst
naargelang de resultaten van lopende studies. Omwille van de coherentie met de
bacteriologische preventie lijkt het verkieslijk om de pasteurisatie aan te bevelen van de melk van
CMV seropositieve moeders die bestemd is voor prematuren van ≤ 28 zwangerschapsweken
en/of een geboortegewicht < 1000 g. Sommige experten van de WG zijn van mening dat deze
voorzichtige aanpak (voorzorgsprincipe) buiten proportie zou zijn (evenredigheidsbeginsel) ten
opzichte van de andere eigenschappen van verse (rauwe) moedermelk en suggereren om de
ouders te laten beslissen over de pasteurisatie nadat ze voldoende geïnformeerd werden. Deze
benadering werd niet overgenomen door de HGR.
Voedingsrisico’s
MM op zich volstaat niet om te voldoen aan de hoge voedingsbehoeften van prematuren
(Kashyap et al., 1990; Boyd et al., 2007). Het hoge eiwitgehalte in het colostrum van een moeder
van een prematuur kind daalt vlug tijdens de lactatieperiode. Vanaf de eerste dagen na de
geboorte is het aangewezen de melk te verrijken met eiwitten en fosfor en daarna aan te vullen
met een multicomponente moedermelkversterker specifiek bestemd voor prematuren. De
verrijking zorgt voor de aanvoer van meer eiwitten, energie, mineralen, elektrolyten,
sporenelementen en vitaminen. Deze verrijking bevordert de groei en vermijdt een postnatale
groeiachterstand door een in de eerste levensweken progressief opgebouwd cumulatief
voedingstekort (Senterre & Rigo, 2012; de Halleux et al., 2013).
Tot op heden lag de incidentie van een groeiachterstand heel hoog (40 tot 80 %) bij kinderen met
een laag geboortegewicht en lag dit aan de basis van ontwikkelingsstoornissen en chronische
pathologieën, met een progressief verloop tot aan de volwassen leeftijd (Ehrenkranz et al., 2006).
Er zijn talrijke studies gevoerd naar de voedingsbehoeften van prematuren en naar de
consequenties op middellange en lange termijn van een relatieve malnutritie in de perinatale
periode. Het is belangrijk om te benadrukken dat twee onafhankelijke factoren de schadelijke
effecten van malnutritie kunnen reduceren en de psychomotorische en cognitieve ontwikkeling
van prematuren kunnen bevorderen: de voedingsbehoeften beantwoorden en voeding op basis
van MM verstrekken (Latal-Hajnal et al., 2003; Vohr et al., 2006; Stephens et al., 2009; Rozé et
al., 2013). Het is dus essentieel om MM aan premature kinderen te verstrekken en om ervoor te
zorgen dat deze melk aan de voedingsbehoeften voldoet om een groei te bereiken die
vergelijkbaar is met die van een foetus met dezelfde zwangerschapsleeftijd.
De verrijking van MM is meestal gebaseerd op een multicomponente "fortifier" die een
"gestandaardiseerde" fortificatie mogelijk maakt (Kuschel & Harding, 2004). Deze
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gestandaardiseerde fortificatie kan echter onvoldoende blijken om te voorzien in de
voedingsbehoeften van bepaalde kinderen (Henriksen et al., 2009), want de samenstelling aan
voedingsstoffen van MM is natuurlijk zeer variabel (Wojick et al., 2009; Cooper et al., 2013; de
Halleux et al., 2013). De melk van de moeder van een prematuur kind is verder iets rijker aan
eiwitten en energie gedurende ongeveer een maand en daarna benadert de samenstelling die
van mature MM (Anderson et al., 1985; Atkinson et al., 1980; Hsu et al., 2014).
De "geïndividualiseerde" fortificatie houdt rekening met de variabele samenstelling van MM door
de hoeveelheid voedingsstoffen aan te passen, op basis van een reeks doelwaarden, waarbij a
priori de samenstelling van de ideale MM bepaald wordt (“doelgerichte” fortificatie) of naargelang
het metabolisch gebruik van toegediende voedingsstoffen (gewichtstoename, ureumwaarde in
serum) (“aanpasbare” fortificatie). De individualisering bestaat uit het toevoegen van eiwitten,
vetten of zelfs koolhydraten (de Halleux et al., 2007 en 2013; Rochow et al., 2013; Hair et al.,
2014). In drie gerandomiseerde studies werd de geïndividualiseerde fortificatie onderzocht. Uit
de eerste blijkt dat de aanpasbare fortificatie met eiwitten een betere toename in gewicht en
schedelomtrek mogelijk maakt (Arslanoglu et al., 2006). Uit de tweede blijkt dat de doelgerichte
fortificatie met het afzonderlijk toevoegen van eiwitten, vetten en koolhydraten haalbaar is, maar
dat er geen betere groei bereikt wordt (Rochow et al., 2013). Uit de derde blijkt dat dankzij het
doelgericht toevoegen van MM-vetten aan MM, zowel aan donormelk als aan melk van de eigen
moeder verrijkt met een fortifier afgeleid van moedermelk, de groei van de prematuren significant
verbetert (Hair et al., 2014).
In het algemeen is er op dit moment consensus over de noodzaak van een fortificatie, maar nog
niet over de aanbevelingen betreffende welke fortificatie optimaal is. Er moet immers rekening
worden gehouden met de individuele mogelijkheden van de diensten, aangezien de
geïndividualiseerde fortificatie veel tijd, middelen en personeel vergt.
Hoe dan ook blijven de voedingsbehoeften van prematuren hoog tot aan een ZL van 35 - 36 WA,
de fortificatie van MM blijft interessant minstens tot aan deze gecorrigeerde ZL, die vaak
overeenstemt met het tijdstip waarop de baby naar huis mag (Ziegler, 2007; ESPGHAN, 2006;
Ziegler, 2011; Lapillonne et al., 2013). De vraag of een fortificatie moet worden voortgezet na het
ontslag is nog niet volledig opgelost (Morgan et al., 2012). Sommige studies suggereren dat
extreem prematuur geboren kinderen baat kunnen hebben bij een verrijkte voeding. Het belang
van het voortzetten van een fortificatie bij kinderen die na het ontslag enkel borstvoeding krijgen,
is enkel in één van twee gerandomiseerde studies naar dit onderwerp aangetoond (O’Connor et
al., 2008; Zacchariessen, 2011; Young et al., 2012) en er is geen eensgezindheid over hoe lang
MM verrijkt moet worden (Young et al., 2013).
Indien de fortificatie onontbeerlijk is om tegemoet te komen aan de voedingsbehoeften van
prematuren, kunnen andere factoren de inname aan voedingsstoffen beïnvloeden: de
behandeling van MM (bewaren, invriezen/ontdooien, pasteuriseren van MM) en de
toedieningswijzes. Het bewaren van verse MM in een koelkast wijzigt niet significant het vetzuuren lipasegehalte van MM (Bertino et al., 2013). Het invriezen en het ontdooien wijzigt niets (of
nauwelijks iets) aan de samenstelling van de melk aan eiwitten, vetten, lactose en energie of aan
de werkzaamheid van de lipoproteïnelipase en de door galzouten gestimuleerde lipase (bile salt
stimulated lipase - BSSL) in MM (Garza et al., 1982; Garcia-Lara et al., 2013), of het ontdooien
nu traag of snel verloopt (Vieira et al., 2011). Het opwarmen, bevriezen of ontdooien wijzigt de
membranen van de vetbolletjes waardoor de vetten zich gemakkelijker hechten aan de kunststof
wanden van de injectiespuit en de buisjes die gebruikt worden om MM toe te dienen. De Holderpasteurisatie beïnvloedt niet significant de totale hoeveelheid lactose en eiwitten in MM, noch de
absorptie en retentie van stikstof door het kind zelf (Stocks et al., 1985; Ye et al., 2004; Vieira et
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al., 2011; Garcia-Lara et al., 2013; Schmidt, 1982). De pasteurisatie heeft geen effect op de
hoeveelheid meervoudig onverzadigde vetzuren met een lange keten (Baack et al., 2012). De
hoeveelheid lipiden in MM daalt significant (ongeveer -3,5 % tot -5,5 %) (Wardell et al., 1981;
Vieira et al., 2011; Garcia-Lara et al., 2013), maar dit effect kan het gevolg zijn van de nodige
bewerkingen die verliezen met zich meebrengen door de afzetting op de wanden. Ze vernietigt
daarentegen de BBSL die bijdraagt tot 20 - 25 % van de vetabsorptie bij premature kinderen
(Williamson et al., 1978 ; Andersson et al., 2007). De twee eerste studies die de klinische impact
hebben bestudeerd, hebben een effect aangetoond op de gewichtstoename op korte termijn. De
eerste studie, gerandomiseerd en cross-over, bij 7 prematuren van minstens 33 WA toont een
reductie van de vetabsorptie met ongeveer 30 % en een reductie van de gewichtstoename bij
kinderen gevoed met rauwe melk (Williamson et al., 1978). Deze resultaten worden bevestigd
door de tweede studie, gerandomiseerd en cross-over, uitgevoerd door Andersson en coll. bij
baby's ≤ 30 WA met een laag geboortegewicht. Uit dit onderzoek blijkt een significant verschil in
de vetabsorptie (minstens 17 %), alsook een reductie van de groei op korte termijn (gewicht en
gestalte) bij het toedienen van gepasteuriseerde melk ten opzichte van rauwe melk (Andersson
et al., 2007).
Het afkoelen, invriezen/ontdooien en het pasteuriseren lijkt echter een bescheiden effect te
hebben op het eiwit- en energiegehalte in MM tegenover het effect van de voedingswijzes bij
prematuren. Het verlies van vetten, die zich aan de kunststof wanden van de injectiespuiten en
buisjes hechten, kan oplopen tot een derde of zelfs tot de helft van de vetten in de MM (Mehta et
al., 1988; Stocks et al., 1985; Vieira et al., 2011). Hoe langer de toedieningsduur (continu versus
bolus) en hoe trager de toediening, hoe groter het verlies (Mehta et al., 1988; Stocks et al., 1985).
Het cumulatieve effect van de behandelingen en de processen die MM ondergaat (ontdooien,
pasteuriseren, toedienen) zou kunnen leiden tot een daling van 59 % van de vetten in de MM
voornamelijk doordat ze aan de wanden blijven kleven (Vieira et al., 2011).

Wegens al deze redenen bestaat de ideale situatie erin dat de premature geborene de melk van
zijn moeder ontvangt die zo snel mogelijk na het kolven versterkt werd en dat het continu
toedienen van MM beperkt wordt tot situaties waarin dit werkelijk gerechtvaardigd is (instabiliteit
van de baby, etc.). In de praktijk moet de tijdsspanne tussen het kolven van de melk en het
toedienen ervan aan de baby zo kort mogelijk zijn en moet de organisatie van de diensten de
toediening van rauwe melk bevorderen. Wanneer dit niet mogelijk is, moet alles in het werk
worden gesteld om de toedieningswijzes en de nodige behandelingen voor de toediening van MM
zo veilig mogelijk te laten verlopen ten opzichte van infecties, zodat dit zo weinig mogelijk impact
heeft op de nutritionele en infectiewerende kwaliteiten (Hurst et al., 1998; Barbas, 2013).

Bevordert rauwe MM de postnatale groei van prematuren?
Vele studies hebben aangetoond dat de groei van prematuren die met MM gevoed werden lager
was dan die van kinderen die gevoed werden met melk specifiek bestemd voor prematuren
(Pieltain et al., 2001). Ook is er gesuggereerd dat de groei van prematuren die gevoed werden
met melk van de eigen moeder superieur was aan die van baby's die melk van donormoeders
kregen (Montjaux-Regis et al., 2011).
Vandaag is de fortificatie van MM een gangbare praktijk in de neonatale eenheden om te voorzien
in de voedingsbehoeften en om de groei te verbeteren. Montjaux-Regis et al. (2011) hebben de
postnatale groei onderzocht bij extreem prematuur geboren kinderen die met versterkte MM
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gevoed werden: ofwel verse melk van de eigen moeder, ofwel donormelk afkomstig van een
moeder van een voldragen baby, gepasteuriseerd en gelyofiliseerd, of een mengsel van de twee.
In deze studie stond de gewichtstoename rechtstreeks in verhouding tot de hoeveelheid
ontvangen verse melk van de eigen moeder zonder dat er een positief effect op de andere
antropometrische parameters was (lengte en lichaamsgewicht) (Montjaux-Regis et al., 2011).
Giuliani et al. vonden daarentegen in een case-controlstudie geen enkel significant verschil in de
gewichtstoename tussen prematuren die melk van de eigen moeder kregen en prematuren die
gepasteuriseerde donormelk kregen (Giuliani et al., 2012). In een observationele cohortstudie bij
prematuren van minder dan 1500 g en minder dan 32 WA toonde de Halleux aan dat de groei
geoptimaliseerd kon worden en gelijk kon lopen met die van een foetus in utero. De prematuren
werden gevoed met verse of gepasteuriseerde melk van de eigen moeder, naast melk van een
bank en alle melk onderging een doelgerichte geïndividualiseerde fortificatie (de Halleux et al.,
2007 en 2013).
Deze studies geven niet de mogelijkheid om het effect van het pasteuriseren van de melk van de
eigen moeder op de groei van prematuren te beoordelen. Deze problematiek vormde het
onderwerp van een gerandomiseerde studie verricht door Cossey et al. die in 2013 gepubliceerd
werd. In deze studie bij prematuren van minder dan 32 WA en/of minder dan 1500 g (n=303) was
de hoeveelheid toegediende melk van de eigen moeder aan de prematuren en het
fortificatiebeleid identiek in beide groepen die ofwel rauwe of gepasteuriseerde melk van de eigen
moeder kregen. Gedurende de ziekenhuisopname werd er geen enkel groeiverschil vastgesteld
(Cossey et al., 2013).

Samengevat moet, wegens haar specifieke samenstelling, de melk van de eigen moeder
begunstigd worden als voeding voor prematuren. Net zoals voor donormelk is een vroegtijdige
fortificatie nodig om tegemoet te komen aan de hoge voedingsbehoeften van prematuren. In deze
omstandigheden lijkt het pasteuriseren van de melk van de eigen moeder geen schadelijk effect
te hebben op de postnatale groei van prematuren.

Verdere vragen
Kan rauwe MM de mogelijkheid bieden om borstvoeding aan prematuren te bevorderen bij
het verlaten van de neonatale dienst?
Het aantal prematuren die borstvoeding krijgen is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van
de opvang van prematuren, gezien de specifieke weldaden op middellange en lange termijn. Een
beleid ter ondersteuning van borstvoeding voor premature baby's, die aanvangt vanaf vlak na de
bevalling en zich voortzet op de afdeling neonatologie verhoogt het aantal prematuren die
borstvoeding krijgen bij het verlaten van de neonatale dienst. De pasteurisatie van de melk van
de eigen moeder of zelfs het gebruik van donormelk lijkt geen negatieve impact te hebben op het
aantal prematuren die borstvoeding krijgen bij het verlaten van de dienst (Arslanoglu et al., 2013;
Marinelli et al., 2014).
Kan rauwe MM de mogelijkheid bieden om de psychomotorische en cognitieve
ontwikkeling van prematuren te bevorderen?
Op dit ogenblik blijkt uit verschillende studies dat het voeden van prematuren met MM de
psychomotorische ontwikkeling bevordert. Een van de eerste gepubliceerde studies is die van de
groep Lucas in 1992 en betreft een randomisatie van 300 prematuren met een gewicht van minder
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dan 1850 g die in drie groepen naargelang de voeding werden ingedeeld. De eerste groep ontving
gepasteuriseerde donor-MM, de tweede een melk voor voldragen zuigelingen en de derde een
melk voor prematuren. In alle groepen werd de voeding met melk van de eigen moeder
toegelaten, de gerandomiseerde voeding was dus een aanvulling op de melk van de eigen
moeder. Op de leeftijd van 7,5 - 8 jaar en na correctie voor het onderwijs- en het sociaal niveau
van de ouders, lag het intelligentiequotiënt (IQ) van de kinderen die donor-MM kregen 8,3 punten
hoger. Over de gehele populatie werd er een positieve relatie waargenomen tussen het IQ van
de kinderen en de totale inname aan MM tijdens de studie (Lucas et al., 1992a). In ditzelfde
opzicht toont een meta-analyse van drie studies bij kinderen met een laag geboortegewicht dat
de voeding met MM het IQ van de kinderen verbetert ten opzichte van de kinderen die een
zuigelingenmelk kregen. Het verschil was bovendien groter bij voldragen kinderen (Anderson et
al., 1999). Uit studies op lange termijn vanaf de leeftijd van 8 jaar tot aan de adolescentie blijkt
dat de cognitieve scores hoger liggen, maar ook dat het totale volume van de hersenen en dat
van de witte stof groter is bij prematuren die MM op de dienst neonatologie kregen (Bertino et al.,
2013). In een reeds eerder vermelde studie bij kinderen met een heel laag geboortegewicht
rapporteren Vohr et al. dat de scores van de mentale, motorische en cognitieve ontwikkeling op
18 en 30 maanden rechtstreeks verband houden met de hoeveelheid MM die tijdens het verblijf
op de neonatale dienst werd ontvangen na correctie voor de verstorende variabelen, zoals de
leeftijd van de moeder, het onderwijsniveau, de burgerlijke stand, de etniciteit en de neonatale
morbiditeit (Vohr et al., 2006 et 2007).
Hoewel de nadelen van kunstmelk goed gedocumenteerd zijn, is er op dit ogenblik geen
enkele studie die een antwoord kan bieden op de vraag naar het mogelijk voordeel van
verse melk van de eigen moeder tegenover gepasteuriseerde melk van de eigen moeder
op de psychomotorische en cognitieve ontwikkeling op middellange en lange termijn bij
kinderen met een zeer laag geboortegewicht. Het antwoord op deze vraag kan misschien
binnenkort uit de DoMino studies komen die op dit ogenblik aan de gang zijn (Unger et al.,
2014; Corpelijn et al., 2010).
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3

AANBEVELINGEN
Voorafgaand

Borstvoeding voor prematuren moet absoluut bevorderd worden en de voorkeur moet bij rauwe
melk liggen. Daarom moeten de ouders geïnformeerd worden over de voordelen van
borstvoeding en in het bijzonder over die van de melk van de eigen moeder. Al vanaf de prenatale
raadplegingen en in de verloskamer moet borstvoeding ondersteund worden en daarna verder
op de neonatale dienst (aanwezigheid van moeders/ouders, huid-op-huidcontact, voeden op
verzoek, BFHI het Babyvriendelijk Ziekenhuisinitiatief, etc.).
De verantwoordelijkheid van het medisch team alvorens het rechtstreeks
aanleggen te starten
 Nagaan of een eventuele medische behandeling van de moeder compatibel is met het
geven van borstvoeding: waakzaamheid is geboden want er zijn maar weinig gecontraindiceerde geneesmiddelen tijdens de borstvoeding. Raadpleeg betrouwbare en actuele
gegevensbanken of naslagwerken (bijvoorbeeld: website Lactmed, het boek Medications and
mother’s milk, T. Hale) of de centra voor farmacovigilantie met expertise op dit vlak (Bruno
Deschuiteneer, FAGG).
 Serologische onderzoeken tijdens de zwangerschap uitvoeren: HIV is een contraindicatie, hepatitis B niet, onder voorbehoud van een serovaccinatie bij de geboorte is hepatitis C
geen contra-indicatie. Hoewel het serologisch onderzoek naar HTLV enkel nog bij risicopopulaties
wordt verricht die uit de endemische zones afkomstig zijn, betekent een positieve uitslag een
contra-indicatie voor borstvoeding. Er kan echter gestart worden met het geven van rauwe melk
aan het kind zelfs wanneer de resultaten van het serologisch onderzoek nog niet bekend zijn,
want het overdrachtsrisico van dit virus is verbonden aan een langdurige borstvoeding.
 De vaardigheden van prematuren op het gebied van borstvoeding helpen ontwikkelen
dankzij: Inrichting van huid-op-huidcontact, een afdeling waar de patiënt en het gezin centraal
staan, een dienstbeleid dat is afgestemd op het mogelijk maken van individuele
ontwikkelingsgerichte zorg.
 De hygiënische omstandigheden verbeteren bijvoorbeeld betreffende de borsten van de
moeder en het inzamelen van de melk.
 De voeding van prematuren door hun eigen moeder bevorderen: Het wordt aanbevolen
om de praktijken van het team te harmoniseren en om ervoor te zorgen dat de kennis rond
borstvoeding van de gezondheidswerkers wordt bijgeschaafd door hen duidelijke
wetenschappelijke informatie over MM te verstrekken die niet ambigu is, bijvoorbeeld in het kader
van het initiatief BFHI. Het aantal kinderen dat borstvoeding krijgt bij het verlaten van de dienst
neonatologie is een van de kwaliteitsindicatoren voor de zorgverlening.
 Een "melkcircuit" opzetten in alle eenheden die afgekolfde moedermelk verwerken en
de traceerbaarheid van de melk garanderen, vanaf het inzamelen tot aan het toedienen: Er
wordt aanbevolen om procedures op te zetten voor de manipulaties van MM en ze nauwkeurig
toe te passen om besmettingsrisico's en verliezen te vermijden. Er is een duidelijke en
nauwkeurige etikettering nodig (identiteit, datum en uur). De traceerbaarheid is ontzettend

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

− 21 −

belangrijk om elk risico op het verwisselen van zuigflessen van verschillende kinderen
(lactovigilantie) te vermijden.
 Melkbanken ontwikkelen: binnen de NIC-diensten of in de onmiddellijke nabijheid daarvan
in regio's waar zich meerdere erkende eenheden bevinden. De relatie tussen deze melkbanken
en de aangesloten neonatale diensten bevorderen.
 Al deze hierboven beschreven maatregelen moeten ondersteund worden door de
instellingen van openbaar nut, ook op financieel vlak.
Preventie van het bacteriologisch risico/Bacteriologisch toezicht7
Aanbevelingen voor het gebruik van rauwe melk
Als er voldaan wordt aan de virologische criteria (HIV, HBV, CMV, etc.) EN


als de melk in de eenheid in optimale omstandigheden wordt ingezameld en bewaard,
kan de melk rechtstreeks gegeven worden, ongeacht de zwangerschapsleeftijd en het
gewicht bij de geboorte (GG) van het kind, zonder dat er een voorafgaande kweek nodig
is. Ze kan meteen worden ingevroren. Ze kan ook bewaard worden tot 48 uur in de
koelkast (0 tot +4 °C). Als de melk niet aan het kind wordt gegeven in de 72 uur die volgen
op het inzamelen, moet de melk een bacteriologische controle ondergaan,
gepasteuriseerd worden en eventueel worden weggegooid indien ze besmet is met
pathogene kiemen, volgens dezelfde protocollen als voor donormelk.
De omstandigheden voor het inzamelen en het bewaren van MM zijn optimaal wanneer:
 de gezondheidstoestand van de moeder goed is en ze geen tekenen van een infectie
vertoont die mogelijk via de melk overdraagbaar is.
 de melk is afgekolfd in de neonatale dienst, de melkbank of in de materniteit, als deze
laatste zich in dezelfde campus als de neonatale dienst bevindt.
 de omstandigheden voor het inzamelen en bewaren aan de internationale
aanbevelingen beantwoorden (HMBA, 2011).





Wanneer de melk niet wordt ingezameld in de eenheid en dus vervoerd wordt
 Voor kinderen geboren op een ZL ≤ 28 WA en/of GG < 1000, en dit tot 31 weken +
6 dagen amenorroe : Voor deze hoogrisico kinderen moet het bacteriologisch toezicht
twee maal per week worden uitgevoerd.
i.

2 maal per week een kwantitatieve EN kwalitatieve bacteriologische kweek van de
melk afnemen om de algemene besmettingsgraad te beoordelen door het tellen van
de totale aerobe flora en om pathogene kiemen op te sporen zoals de gramnegatieve
bacillen, groep B streptokokken, Staphylococcus aureus, Bacillus sp. De melk mag
gegeven worden in afwachting van het resultaat van de kweek, als de vorige kweken
conform waren.

7

Zie ook bijlage 1 voor de bacteriologische controle van rauwe MM en de kweek voor de telling van de bacteriën van
de aerobe flora en het onderzoek naar pathogene bacteriën.
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Voor dit doel worden minstens 2 kweekbodems met 10 µl melk geïnoculeerd. Het
wordt aangeraden om ook andere kweekbodems met 10 l melk te enten voor een
betere detectiegevoeligheid en een kortere antwoordtermijn.
De onderstaande tabel geeft alle nodige informatie wat betreft de te enten
kweekbodems met de melk voor analyse, de na te streven doelstellingen en de te
verwachten antwoordtermijnen.
Enten van 10 µl
melk
per
kweekbodem

Kweekbodem

Hoofddoel
-

Minstens
aanbevolen

Telling van grampositieve
bacteriën
Bloedagar
+
- Opsporen van Staphylococcus
colistine
en
aureus, groep B streptokok, en
nalidixinezuur
Bacillus sp
(BA-CNA)

MacConkey agar - Telling
(MAC)
bacteriën

Sterk
aanbevolen

Chromogene agar
(GBS) of een
differentiële van
het type Granada
(GRAN)
voor
groep
B
streptokok

van

Waarneming
van de totale
flora door de
tellingen van de
koloniën
waargenomen
op
de
2
kweekbodems
gramnegatieve op te tellen

Opsporing en telling van groep B
streptokokken en Staphylococcus
aureus:
 Betere gevoeligheid inzake
detectie en telling
 Kortere antwoordtermijn van 24
u

Chromogene of
differentiële agar
voor
Staphylococcus
aureus (SA)
Aanbevolen

ii.

Secundair doel Antwoordtermijn

Bloedagar (BA)

Telling van de totale flora

- Telling van
grampositieven:
18 tot 48 u
- Detectie en telling
B streptokok en
S.aureus :
18 tot 72 u
18 tot 24 u

/

- Detectie en telling
Strepto B
18 - 24 u (tot 48 u)

/

Detectie en telling
S.aureus:
18 - 24 u

/

18 - 24 u

Een procedure opzetten met het laboratorium bacteriologie voor een zo snel mogelijke
kweekafname (binnen de 24 u. na ontvangst van de melk die op 0 - 4 °C bewaard
wordt) om binnen de 48 u. na de opslag binnen de dienst (max. 72 u. na de inzameling)
het resultaat te verkrijgen en de melk toe te dienen. Het microbiologisch toezicht heeft
als doel de MM te categoriseren als: aanvaardbaar voor rauwe consumptie, na
pasteurisatie of ongeschikt voor consumptie. Voor elk van deze categorieën worden
hieronder de niet te overschrijden telwaarden voor de totale flora en de verschillende
opgespoorde pathogenen weergegeven.
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iii.

Interpretatie van de resultaten
o Aanvaardbaar voor rauwe consumptie als aan ALLE volgende criteria
voldaan wordt
 ≤ 104 cfu/ml van de totale aerobe flora
 ≤ 102 cfu/ml gramnegatieve aerobe bacillen
 ≤ 102 cfu/ml Staphylococcus aureus
 < 102 cfu/ml groep B streptokok
 ≤ 103 cfu/ml van Bacillus sp.
 Afwezigheid van Listeria monocytogenes
o Aanvaardbaar na pasteurisatie als aan ALLE volgende criteria voldaan
wordt
 ≤ 105 cfu/ml van de totale aerobe flora
 ≤ 104 cfu/ml gramnegatieve aerobe bacillen
 ≤ 104 cfu/ml Staphylococcus aureus
 < 104 cfu/ml groep B streptokok
 ≤ 103 cfu/ml van Bacillus cereus
 ≤ 104 cfu/ml Listeria monocytogenes
o Ongeschikt voor consumptie als een of meerdere van de volgende criteria
worden waargenomen
 > 105 cfu/ml van de totale aerobe flora
 > 104 cfu/ml gramnegatieve aerobe bacillen
 > 104 cfu/ml Staphylococcus aureus
 > 104 cfu/ml groep B streptokok
 > 103 cfu/ml van Bacillus cereus
 > 104 cfu/ml Listeria monocytogenes

iv.

Als de kweek positief is met pathogene kiemen of met een hoeveelheid totale aerobe
flora die de aanvaardbare drempels overschrijdt
o corrigerende acties ondernemen op het vlak van hygiëne bij het inzamelen, het
vervoeren en het bewaren;
o het geven van rauwe melk uitstellen (met inbegrip van het inzamelen ter
plaatse) totdat de pathogene kiemen verdwenen zijn;
o de melk naar een melkbank brengen voor pasteurisatie, als de
besmettingsgraad het toelaat, indien dit niet het geval is moet ze worden
weggegooid;
o een bacteriologische controle uitvoeren 48 uur nadat de hygiëne herzien werd
bij het inzamelen, het vervoeren, het bewaren, etc.
 Voor kinderen geboren op een ZL > 28 WA en/of GG ≥ 1000 g: De MM kan gegeven
worden zonder voorafgaande kweek mits de hygiënevoorschriften voor het inzamelen, het
bewaren en het vervoeren goed worden nageleefd.
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Preventie van het virologisch risico (CMV)
Als de moeder HIV-positief is:
Het gebruik van de melk van de eigen moeder niet toestaan. Geen pasteurisatie toelaten om alle
risico's te vermijden binnen de eenheid en de melkbank.
Als de moeder CMV-positief is
 Voor prematuren met een ZL ≤ 28 WA
Voor zover het colostrum beantwoordt aan de voorwaarden en aan de hierboven staande
bacteriologische criteria voor pasteurisatie, is het aanvaardbaar om de melk gedurende
de eerste 3 - 4 levensdagen rauw te geven, totdat de gepasteuriseerde melk beschikbaar
is. De behandeling van de melk verloopt volgens het plaatselijk geldende protocol.
NB: overwegende de weldaden van een huid-op-huidcontact wordt het aanleggen en de
borst geven toegestaan, ongeacht het gewicht en de zwangerschapsleeftijd van het kind,
aangezien de hoeveelheid MM die aan de borst wordt ingenomen meestal weinig is vóór
32 WA en omdat het virologisch risico in de eerste week heel beperkt is.
De door de moeder aan de neonatale eenheid bezorgde stalen systematisch
pasteuriseren totdat de 31 weken voltooid zijn.
 Voor kinderen ouder dan 28 WA van een CMV-positieve moeder
De rauwe MM kan zonder beperking vanaf de geboorte gegeven worden, maar de ouders
moeten op de hoogte gebracht worden van de huidige kennis en hun toestemming geven.
Als de moeder CMV-negatief is
De moedermelk mag vanaf de geboorte rauw gegeven worden zonder beperkingen mits de
bacteriologische criteria worden nageleefd. De kinderen mogen aangelegd worden en het
borstvoeden is toegestaan, ongeacht het gewicht of de zwangerschapsleeftijd van het kind.
Als de CMV-serologie van de moeder niet gekend is
Een maternale CMV-serologie moet volgens het protocol uitgevoerd worden, daarna beslissen
over een strategie op basis van de resultaten (zie hierboven). In afwachting van het resultaat is
het mogelijk om het colostrum rauw te geven gedurende de 3 - 4 eerste levensdagen, totdat de
resultaten van de CMV-serologie bekend zijn.
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Preventie van het nutritioneel risico
Tegemoet komen aan de voedingsbehoeften
Voor rauwe MM, als voor gepasteuriseerde melk, is het wenselijk om




zo snel mogelijk aan te vangen met enterale voeding met MM en zo snel mogelijk te
stoppen met parenterale (intraveneuze) voeding;
de MM te verrijken om tegemoet te komen aan de voedingsbehoeften, minstens tot 35 36 WA. Bij een autonoom kind dat een niet-optimale groei vertoond, moet de melk verder
verrijkt worden;
de verliezen aan nutriënten te reduceren door de continue enterale sondevoeding te
beperken en de voorkeur te geven aan het aanleggen aan de borst naargelang de
spijsverteringstolerantie, waarbij erop wordt toegezien dat de voedingsinname voldoet
aan de aanbevelingen en een voldoende groei mogelijk maakt.
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VI SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde experten
is beschikbaar op de website van de HGR: samenstelling en werking.
Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten).
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen van
het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Daniel BRASSEUR en het
wetenschappelijk secretariaat door Anouck WITTERS.
BRASSEUR Daniel
COSSEY Veerle
DAUBE Georges
GOOSSENS Linde
HENNEQUIN Yves
HUYGHEBAERT André
JOHANSSON Anne-Britt

Voeding in de pediatrie
Pediater, neonatoloog
Microbiologie van de voeding
Neonatoloog
Neonatoloog
Chemie, technologie van
voedingswaren
Neonatolooge

MATON Pierre

Pediater

MELIN Pierette
RIGO Jacques

Klinische microbiologie
Pediatrische voeding,
neonatoloog

ULB
UZLeuven
ULg
UGent
hôpital Erasme
UGent
Hôpital Universitaire des
enfants (Huderf)
Hôpital Saint Vincent de
Rocourt
ULg
ULg

De permanente werkgroep VGVV heeft het advies goedgekeurd. Het voorzitterschap van de
permanente werkgroep werd waargenomen door Guy DE BACKER en het wetenschappelijk
secretariaat door Michèle ULENS en Anouck WITTERS.
ANDJELKOVIC Mirjana
DE BACKER Guy
DE HENAUW Stefaan
KOLANOWSKI Jaroslaw

MELIN Pierette
PENNINCKX Michel
PUSSEMIER Luc
RIGO Jacques
VAN DE WIELE TOM
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Chemische residuen en
contaminanten
Preventieve geneeskunde,
volksgezondheid, epidemiologie
Public health nutrition
Fysiologie en fysiopathologie van de
voeding; fysiopathologie van
obesitas, van het metabool
syndroom en van diabetes type 2
Medische microbiologie
Endocrinologie, toxicologie,
biotechnologie
Residuen en contaminanten,
chemische risico’s
Pediatrische voeding, neonatoloog
Microbiële technologie,
contaminanten
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WIV
UGent
UGent
UCL

ULg
ULB
CERVA
ULg
UGent

VII BIJLAGEN
Bijlage 1: Bacteriologische controle van de rauwe moedermelk bestemd voor het eigen
prematuur geboren kind van minder dan 28 weken of met een laag gewicht (<1.000 g) - Kweek
voor de telling van bacteriën van de aerobe flora en het opsporen en tellen van pathogene
bacteriën.

ETIKETTERINGSVOORSCHRIFTEN
Op alle flessen met melk die door de moeder worden bezorgd, moet er een net en duidelijk etiket worden
aangebracht. Op het etiket moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam, voornaam van de
donormoeder, naam, voornaam van het kind of de kinderen, datum en uur van inzameling, vervolgens de
datum en het uur van de bacteriologische afname, alsook het resultaat van de microbiologische controle:
al dan niet geschikt om rauw (R) te verbruiken, na pasteurisatie (P) of om te elimineren (E).

BEPALING
Telling van de totale aerobe flora, opsporing en telling van pathogene bacteriën in de rauwe moedermelk
door een aerobe kweekafname.

PREANALYTISCHE OVERWEGINGEN
1.

PRINCIPE

Moedermelk is niet steriel, ze is samengesteld uit een complex geheel aan microbiota waaronder soms
mogelijk pathogene bacteriën.
De voordelen van moedermelk hoeven niet meer te worden aangetoond. Niettemin moet er rekening
worden gehouden met het risico op laattijdige neonatale infecties bij prematuren en vooral bij die met een
laag geboortegewicht. Het risico wordt gerelateerd aan het toedienen van rauwe moedermelk die met
pathogene kiemen besmet is.
Wanneer met een kweek van een staal rauwe melk een hoog aantal bacteriën wordt aangetoond, zou dit
wijzen op een hygiëneprobleem bij het inzamelen van de melk of op slechte bewaaromstandigheden. Op
dit ogenblik is er geen, op bewijzen gebaseerde, consensus rond de bacteriologische controles van
moedermelk van de eigen moeder, noch in België noch op internationaal niveau. Echter, om elk
infectierisico te voorkomen dat verband houdt met de aanwezigheid van toxines of toxische metabolieten
bij de premature pasgeborene van 28 weken en/of met een laag gewicht (< 1.000 g), naar analogie met de
criteria gebruikt in de moedermelkbanken of voorgesteld in verschillende Europese of andere
aanbevelingen, is de standaardisatie van bacteriologische aanvaardbaarheidscriteria in eenzelfde land
wenselijk.
Het wordt aanbevolen om die melk uit te sluiten van rauwe consumptie die te besmet is of die meer
pathogene bacteriën bevat dan de voorgestelde aanvaardbaarheidsgrenzen. In de hierna volgende tabel
lijken de aanbevolen waarden redelijk om ten eerste het infectierisico te voorkomen bij premature
pasgeborenen of pasgeborenen met een laag gewicht en ten tweede om niet onnodig veel melk uit te
sluiten. De opgespoorde pathogenen zijn specifiek de gramnegatieve bacillen, de Staphylococcus aureus,
de Streptococcus agalactiae (= groep B streptokok) en Bacillus sp.

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

− 43 −

Melk die niet voldoet voor rauwe consumptie kan echter gepasteuriseerd worden vóór het toedienen, op
voorwaarde dat de algemene besmettingsgraad en die van sommige pathogenen bepaalde niveaus niet
overschrijden die in de voorgestelde criteria worden aangereikt.
Tabel: Bacteriologische aanvaardbaarheidscriteria voor melk van de eigen moeder bestemd voor een premature
pasgeborene (> 28 weken) en/of een pasgeborene met een laag gewicht (< 1.000 g) uitgedrukt in cfu/ml
cfu/ml telling in de rauwe melk*
Type bacteriën

Geen

102

>102 tot
103

> 103 tot
104

> 104 tot
105

> 105

Totale aerobe flora

R

R

R

R

P

E

Gramnegatieve bacillen

R

R

P

P

E

E

Staphylococcus aureus

R

R

P

P

E

E

Groep B streptokok

R

P

P

P

E

E

Bacillus sp.

R

R

R

E

E

E

Geïdentificeerde niet-sporenvormende
pathogene soort, niet specifiek
opgespoord (bv. Listeria
monocytogenes)

R

P

P

P

E

E

* cfu= colony forming unit of aantal levensvatbare bacteriën die een kolonie kunnen vormen
R: de melk mag rauw worden toegediend; P: de melk mag na pasteurisatie worden toegediend; E: de melk moet worden
geëlimineerd.

Om deze criteria te gebruiken is het nodig om een kweek af te nemen van een bepaalde hoeveelheid melk:
gezien de variabele viscositeit van rauwe melk en het aantal te tellen kolonies per voedingsbodem, laat de
kweek van 10 microliter per type agar de vereiste telling toe met een voldoende gevoeligheid en
reproduceerbaarheid.
De besmettingen kunnen sporadisch of persistent zijn, de aanbevolen frequentie van het bacteriologisch
toezicht is minstens 2 maal per week tot aan het equivalent van 31 voltooide weken zwangerschapsleeftijd.

2.

AFNAME, VERVOER EN VERWERKING

De stalen van de te analyseren melk moeten worden afgenomen zodra dit mogelijk is na de ontvangst van
de melk op de plaats van bewaring in het ziekenhuis in de dienst "lactarium" van de neonatale eenheid.
 AARD VAN HET STAAL
Rauwe moedermelk (van een moeder voor haar prematuur geboren pasgeborene).
 AFNAME VOOR ANALYSE IN DE DIENST VOOR MICROBIOLOGIE
Een steriel buisje klaarmaken en een duidelijke etikettering aanbrengen om het te analyseren
staal te kunnen traceren.
Na het homogeniseren van de fles door die herhaaldelijk om te keren, met een steriele pipet
1 tot 2 ml afnemen en in een steriel buisje brengen.
Het buisje zo snel mogelijk afsluiten en naar het laboratorium zenden.
 TRANSPORTOMSTANDIGHEDEN EN BEWARING
Transport op kamertemperatuur, zo snel mogelijk d.w.z. binnen de 2 uur, zo niet in de koelkast
bewaren (2 - 7 °C) maximum 24 uur.
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 VOORBEREIDING VAN HET TE ANALYSEREN STAAL
De inhoud van het buisje goed homogeniseren.
 NOODZAKELIJK VOLUME OM DE ANALYSE UIT TE VOEREN
Tien microliter per voedingsbodem.
 AFKEURINGSCRITERIA
Een buisje niet aanvaarden indien het slecht gesloten is, geen etiket heeft of na meer dan 24
uur is afgenomen.

3.

MATERIAAL EN REAGENTIA
 VOEDINGSBODEM
Minstens de 2 volgende voedingsbodems:
 Schapenbloedagar (Trypticase soja of Columbia) + colistine (10 /L) en nalidixinezuur
(10 mg/L) (CNA)
 MacConkey agar (MAC) of chromogene bodem voor gramnegatieve bacillen
Sterk aanbevolen bijkomende bodems:
 Differentiële selectieve agar voor groep B streptokokken: Granada-bodem (GRAN) of
specifieke chromogeen (GBS)
 Differentiële selectieve agar voor Staphylococcus aureus (SA)
Aanbevolen bijkomende bodem:
 Schapenbloedagar (Trypticase soja of Columbia) (BA)
 REAGENTIA
De reagentia zijn klassieke reagentia ter identificatie van de bacteriën via manuele,
geautomatiseerde methoden of door MALDI-TOF massaspectrometrie zoals bijvoorbeeld:
 Biochemische systemen voor een bacteriële identificatie
 Reagens voor het opsporen van coagulase door agglutinatie
 Reagens voor het groeperen van bètahemolytische streptokokken
 Gramkleuring
 Reagens voor het opsporen van oxidase productie
 Ad hoc matrix en reagentia voor het identificatiesysteem door MALDI-TOF
massaspectrometrie
 APPARATUUR EN KLEIN LABORATORIUMMATERIAAL
 Gekalibreerde entoog van 10 microliter
 Luchtincubator 35 - 37 °C
 Luchtincubator 35 -37 °C + 5 - 7 % CO2
 +/- Systeem voor incubatie in anaerobiose
 +/- MALDI-TOF massapectrometrie
 +/- Systeem (semi-) geautomatiseerde identificatie

ANALYTISCHE OVERWEGINGEN
4.

KWALITEITSCONTROLE

Controleren of de houdbaarheidsdatums van de bodems niet verstreken zijn en of de bodems
beantwoorden aan de interne kwaliteitscontroles van het laboratorium.
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5.

WERKMETHODE

De entmethode in strepen wordt aanbevolen voor de semikwantitatieve waarneming van de hoeveelheid
aanwezige bacteriën.
Een volume van 10 microliter, met behulp van een gekalibreerd entoog, wordt in een streep aangebracht
van de ene rand naar de tegenoverligggende rand door het midden van de petrischaal; vervolgens gebeurt
het uitstrijken door strepen te trekken van rand naar rand over het hele oppervlak van de schaal zonder die
90 ° te draaien, zoals weergegeven in figuur a.
Andere geautomatiseerde methodes maken het mogelijk om een volume van 10 microliter te enten en uit
te strijken op de oppervlakte van een agar.
Het enten op dezelfde manier herhalen op de verschillende gebruikte bodems.

Figuur a: schema voor de kweek volgens de
streepmethode

De schalen incuberen bij 35 ° - 37 °C in aerobiose + 5-7% CO2 voor BA en CNA, in aerobiose voor MAC,
GBS en SA en in aerobiose voor GRAN.
Een eerste lezing na 18 - 24 uur van incubatie. Elke waargenomen kolonie vertegenwoordigt 100 cfu/ml
(colony forming unit) in het staal van de geanalyseerde melk. De definitieve resultaten rapporteren van de
telling van de totale flora en de gramnegatieve bacillen. Voor het opsporen en het tellen van de
Staphylococcus aureus, groep B streptokokken en Bacillus sp., zijn de resultaten beschikbaar of moeten
er opnieuw isolaties worden uitgevoerd om de identificatie van deze pathogene bacteriën te identificeren.
Indien nodig, opnieuw incuberen gedurende 18 - 24 uur voor de schalen waarover twijfel bestaat of
waarvoor opnieuw geïsoleerd werd. De schalen voor een tweede maal lezen en definitief alle resultaten
rapporteren.
De telling van de gekweekte kolonies op BA stemt overeen met de totale aerobe flora. Als er geen BA
geënt werd voor de telling van de totale flora, maar de 2 minimum aanbevolen bodems, de tellingen optellen
van de kolonies op de CNA en de MAC.
Op de MAC vertegenwoordigt de telling van de kolonies de gramnegatieve bacillen met inbegrip van de
enterobacteriën (bijvoorbeeld de Escherichia coli, Klebsiella species, Enterobacter species, Proteus
species, Salmonella species) en de niet-fermenterende gramnegatieve bacillen (bijvoorbeeld de
Pseudomonas species, Acinetobacter species).
Op CNA vertegenwoordigt de telling van alle kolonies de aerobe grampositieve flora.
Op CNA of SA of BA tellen en bevestigen van de identificatie van de kolonies die lijken op de
Staphylococcus aureus.
Op BA en CNA de identificatie opsporen en bevestigen van elke kolonie die lijkt op Bacillus sp.
OP GBS of GRAN (of CNA of BA) tellen en bevestigen van de identificatie van de kolonies die lijken op de
Streptococcus agalactiae (= groep B streptokok).

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

− 46 −

Opmerking: Elke identificatie van andere pathogene bacteriën die niet specifiek worden opgespoord, zoals
bijvoorbeeld de Listeria monocytogenes, moet gerapporteerd worden ongeacht de concentratie.

POSTANALYTISCHE OVERWEGINGEN
6.

UITDRUKKING VAN DE RESULTATEN

Het analyseverslag moet het resultaat van elk van de volgende opsporingen bevatten:
Voor de totale aerobe flora
o Indien geen groei, "minder dan 100 cfu/ml melk" rapporteren
o Indien positieve kweek, het aantal cfu/ml melk berekenen en rapporteren
Voor de gramnegatieve bacteriën
o Indien geen kolonies van gramnegatieve bacillen, "minder dan 100 cfu/ml melk" rapporteren
o Indien positieve detectie, het aantal cfu/ml melk berekenen en rapporteren
Voor elk van de volgende opgespoorde bacteriën Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae
(groep B streptokok) en Bacillus species
o Indien geen kolonies van deze respectievelijke soorten, "minder dan 100 cfu/ml melk"
rapporteren
o Indien positieve detectie, het aantal cfu/ml melk berekenen en rapporteren

7.

INTERPRETATIE – BACTERIOLOGISCHE AANVAARDBAARHEIDSCRITERIA

Tabel om de resultaten te interpreteren van de detecties en de tellingen van de totale aerobe flora en de
verschillende soorten mogelijk pathogene bacteriën. De resultaten moeten voldoen aan de bacteriologische
aanvaardbaarheidscriteria voor de melk van de eigen moeder.

Aanvaardbaarheidsniveau
per type bacterie

cfu/ml
geteld in
de rauwe
melk

cfu geteld per bodem geënt met 10 microliter rauwe melk
BA
CNA
GBS /GRAN
MAC
SA

(aanbevolen
bodem)

<= 104
<= 105
> 105

<= 100
<= 1000
> 1000

(aanbevolen
bodem)

(aanbevolen
bodem)

(aanbevolen
bodem)

(optionele bodem)

Totale aerobe flora*
Aanvaardbaar rauw
Aanvaardbaar na pasteurisatie
Te elimineren

(CNA + MAC) <= 100
(CNA + MAC) <= 1000
(CNA + MAC) > 1000

Gramnegatieve bacillen
Aanvaardbaar rauw
Aanvaardbaar na pasteurisatie
Te elimineren

<= 102
<= 104
> 104

<= 1
<= 100
> 100

Staphylococcus aureus
<= 102
<= 104
> 104
Streptococcus agalactiae (= groep B streptokok )
Aanvaardbaar rauw
< 102
Aanvaardbaar na pasteurisatie
<= 104
Te elimineren
> 104
Bacillus sp.
Aanvaardbaar rauw
<= 103
<= 10
Te elimineren
> 103
> 10
Aanvaardbaar rauw
Aanvaardbaar na pasteurisatie
Te elimineren
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<= 1
<= 100
< 100
0
<= 100
> 100

Geïdentificeerde niet-sporenvormende pathogene soort, niet specifiek opgespoord (bv. Listeria
monocytogenes)
Aanvaardbaar rauw
Geen
0
Aanvaardbaar na pasteurisatie
<= 104
<= 100
Te elimineren
> 104
> 100

* voorgestelde bacteriologische aanbevelingen die door de praktijk dienen bevestigd te worden
Voor de consumptie van rauwe melk van de eigen moeder,
Toereikende kwaliteit: wanneer ALLE waargenomen waarden die wijzen op een besmetting met de totale
aerobe flora en met specifiek opgespoorde, mogelijk pathogene bacteriën, lager dan of gelijk liggen met de
aanvaardbare grenswaarden voor de consumptie van rauwe melk van de eigen moeder.
Ontoereikende kwaliteit: wanneer een of meerdere waargenomen waarden die wijzen op een besmetting
met de totale aerobe flora en/of met specifiek opgespoorde, mogelijk pathogene bacteriën, hoger liggen
dan de aanvaardbare grenswaarden voor de consumptie van rauwe melk van de eigen moeder.
Voor de consumptie van gepasteuriseerde melk van de eigen moeder,
Toereikende kwaliteit: wanneer ALLE waargenomen waarden die wijzen op een besmetting met de totale
aerobe flora en met specifiek opgespoorde, mogelijk pathogene bacteriën, lager dan of gelijk liggen met de
grenswaarden die de toediening van de melk toelaten na het pasteuriseren van de rauwe melk van de
eigen moeder.
Ontoereikende kwaliteit: wanneer een of meerdere waargenomen waarden die wijzen op een besmetting
met de totale aerobe flora en met specifiek opgespoorde, mogelijk pathogene bacteriën, hoger liggen dan
de grenswaarden die de toediening van de melk toelaten na het pasteuriseren van de rauwe melk van de
eigen moeder.
Aanbevolen opvolging indien de uitslag van de analyses van de bacteriologische controle
ontoereikend is
 corrigerende acties ondernemen om de hygiënische omstandigheden te verbeteren bij de
inzameling, de bewaring en het vervoer zodat het opnieuw optreden van een onaanvaardbare
bacteriële besmetting vermeden wordt;
 het geven van de rauwe melk opschorten (met inbegrip van het inzamelen ter plaatse) totdat de
niveaus voldoen aan de microbiologische aanvaardbaarheidscriteria;
 de melk pasteuriseren of weggooien naargelang de besmettingsgraad;
 bacteriologische controles uitvoeren om rauwe melk opnieuw te kunnen toedienen nadat aan de
aanvaardbaarheidscriteria voldaan wordt.

8.

VERWACHTE RESPONSTERMIJN



Eindresultaat voor de totale aerobe flora en voor de gramnegatieve bacillen: 18 - 24 uur na
ontvangst.
Eindresultaat voor Staphylococcus aureus, groep B streptokokken en Bacillus cereus: 18 48 uur na ontvangst.
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