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PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8734 
 

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 CMV-
besmetting 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). 
 
 
Keywords and MeSH descriptor terms1 

 
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. 

MeSH 
terms* 

 Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Recommenda
tions 

 Recommendations Aanbevelingen Recommandations Empfehlungen  

Human milk  Human milk Moedermelk Lait maternel Muttermilch 

Milk banks  Milk banks Moedermelkbanken Banques de lait 
maternel  

Muttermilch-Banken 

Neonatal 
intensive care 

 Neonatal intensive 
care 

Intensieve 
neonatale dienst 

Service intensif 
néonatal 

Neonatale 
Intensivstation 

Preterm  Preterm Prematuur Prémature Frühgeborenes 

Cytomegalovi
rus 

 Cytomegalovirus Cytomegalovirus Cytomégalovirus Zytomegalievirus 

Pasteurization  Pasteurisation Pasteurisatie Pasteurisation Pasteurisation 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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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 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
3 http://www.cochrane.org/ 
4 http://www.cdc.gov/cmv/clinical/features.html 
5 http://www.nice.org.uk 
6 http://www.sodersjukhuset.se/Documents/sachsska/Milknet%20riktlinjer%202011.pdf 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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IV UITWERKING EN ARGUMENTATIE 

Lijst van afkortingen 
 
AAP  American Academy of Pediatrics - Amerikaanse Vereniging voor Pediaters 
AFSSA Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 
ANSES Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’Environnement et du 

travail 
BA   Bloedagar 
BFHI  Baby Friendly Hospital Initiative -  Babyvriendelijk Ziekenhuisinitiatief 
BSSL  Bile salt stimulated lipase 
CDC  Centers for Disease Control 
cfu  colony forming unit - kolonievormende eenheid   
CMV  Cytomegalovirus 
DM  Donor milk - melk van een donormoeder 
GG  Geboortegewicht 
HACCP Hazard Analysis Critical Control Points - Gevarenanalyse en  
  Kritische Controlepunten 
HGR  Hoge Gezondheidsraad 
HIV  Human Immunodeficiency Virus - Virus van het verworven     
  immunodeficiëntiesyndroom 
HMF  Human Milk Fortifier    
HTLV  Human T-lymphotropic virus - humaan T-lymfotropisch virus 
IgA  Immunoglobuline A 
IQ  intellegentiequotiënt 
K-ABC  Kaufman Assessment Battery for Children 
MM  Moedermelk 
MRI  Magnetic resonance imaging - beeldvorming door magnetische resonantie 
NEC    Necrotiserende enterocolitis  
NIC   Neonatal intensive care - neonatale intensieve zorgen 
NICE  National Institute for Health and Care Excellence 
NICHD  National Institute of Child Health and Development 
OMM  Own mother’s milk - melk van de eigen moeder 
SIM  Simultaneous Processing scale 
US  Ultrasoon 
VGVV  Voeding en Gezondheid, Voedselveiligheid inbegrepen 
VZLGG Voeding voor zuigelingen met een laag geboortegewicht 
WA  Weken van amenorroe 
ZL  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 

https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed?term=Vervoort%20A%5BAuthor%5D&amp
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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 



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 10 − 

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 risico-
batenbalans 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 CMV-
infectie ten opzichte van de prematuren in de controlegroep. Uit deze studies naar de 
risicofactoren voor morbiditeit die in verband worden gebracht met een symptomatische CMV-
infectie, 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 CMV-
infectie. 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 CMV-
infectie, 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 CMV-
infectie. 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 vetzuur- 
en 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 Holder-
pasteurisatie 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 gecontra-
indiceerde 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 contra-
indicatie, 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 
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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 Secundair doel Antwoordtermijn 

Minstens 
aanbevolen 
  

Bloedagar + 
colistine en 
nalidixinezuur 
(BA-CNA) 

- Telling van grampositieve 
bacteriën  

- Opsporen van Staphylococcus 
aureus, groep B streptokok, en 
Bacillus sp 

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

- Telling van 
grampositieven: 

18 tot 48 u 
- Detectie en telling 
B streptokok en 
S.aureus : 

18 tot 72 u 

 MacConkey agar 
(MAC) 

- Telling van gramnegatieve 
bacteriën 

18 tot 24 u 

Sterk 
aanbevolen 

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

Opsporing en telling van groep B 
streptokokken en Staphylococcus 
aureus: 

 Betere gevoeligheid inzake 
detectie en telling 

 Kortere antwoordtermijn van 24 
u 

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

Chromogene of 
differentiële agar 
voor 
Staphylococcus 
aureus (SA) 

/ Detectie en telling 
S.aureus: 

18 - 24 u  

Aanbevolen Bloedagar (BA) Telling van de totale flora / 18 - 24 u 

 
ii. 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.  

 
  



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 27 − 

 
V REFERENTIES 

AAP - American Academy of Pediatrics. In: Pickering LK, Baker CJ, Kimberlin DW, Long SS, 
editors. Red Book. Report of the Committee on Infectious Diseases. 27th ed. Elk Grove Village, 
2006. p127. 
 
AAP - American academy of Pediatrics. Section on Breastfeeding. Breastfeeding and the use of 
human milk. Pediatrics 2012;129:e827-41. 
 
ADLF – Association des Lactarium de France. Proposition de recommandations d’utilisation du 
lait cru en néonatologie. ( sous presse) * 
 *Voor nadere informatie, zie de volgende publicatie: 

Picaud JC, Buffin R, Gremmo-Feger G, Rigo J, Putet G, Casper C.  Review concludes  
that specific recommendations are needed to harmonise the provision of fresh mother's 
milk to their preterm infants. Working group of the French Neonatal Society on fresh 
human milk use in preterm infants. Acta Paediatr. 2018 Feb 7. doi: 10.1111/apa.14259. 
[Epub ahead of print] Review. 

 
AFSSA – Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments. Recommandations d’hygiène 
pour la préparation et la conservation des biberons. 2015.  
Available from: URL: <http://www.afssa.fr/Documents/MIC-Ra-BIB.pdf> 
 
AFSSAPS – Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Règles de bonnes 
pratiques de collecte, de préparation, de qualification, de traitement, de conservation, de 
distribution et de délivrance sur prescription médicale du lait humain par les banque de laits. 
AFSSAPS; 2007. Available from: URL:  
<http://sdp.perinatfrance.org/ADLF/files/lactarium_guide_bonnes_pratiques_5_janvier_2008.pdf 
 
Ajusi JD, Onyango FE, Mutanda LN, Wamola. Bacteriology of unheated expressed breast milk 
stored at room temperature. East Afr Med J. 1989;66(6):381-7. 
 
Akinbi H, Meinzen-Derr J, Auer C, Ma Y, Pullum D, Kusano R et al.  Zimmerly K. Alterations in 
the host defense properties of human milk following prolonged storage or pasteurization. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr 2010;51:347-52. 
 
Anderson JW, Johnstone BM, Remley DT Breast-feeding and cognitive development: a meta-
analysis. Am J Clin Nutr 1999;70(4):525-35. 
 
Andersson Y, Sävman K, Bläckberg L, Hernell O. Pasteurization of mother's own milk reduces fat 
absorption and growth in preterm infants. Acta Paediatr 2007;96:1445-9. 
 
Arias-Camison JM. Late onset group B streptococcal infection from maternal expressed breast 
milk in a very low birth weight infant. J Perinatol 2003;23:691-92. 
 
Arslanoglu S, Bertino E, Tonetto P, De Nisi G, Amb¡uzzi A, Biasini A et al. Guidelines for the 
establishment and operation of a donor human milk bank. J Matern Fetal Neonatal Med 
2010;23:1-20. 
 

http://www.afssa.fr/Documents/MIC-Ra-BIB.pdf
http://sdp.perinatfrance.org/ADLF/files/lactarium_guide_bonnes_pratiques_5_janvier_2008.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anderson%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10500022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnstone%20BM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10500022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Remley%20DT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10500022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10500022


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 28 − 

Arslanoglu S, Moro GE, Bellù R, Turoli D, De Nisi G, Tonetto P et al. Presence of human milk 
bank is associated with elevated rate of exclusive breastfeeding in VLBW infants. J Perinat Med 
2013;41:129-31.  
 
Atkinson SA, Anderson GH, Bryan MH. Human milk: comparison of the nitrogen composition in 
milk from mothers of premature and full-term infants. Am J Clin Nutr 1980;33:811-5. 
 
Baack ML, Norris AW, Yao J, Colaizy T. Long-chain polyunsaturated fatty acid levels in US donor 
human milk: meeting the needs of premature infants? J Perinatol 2012;32:598-603. 
  
Ballard O, Morrow AL. Human milk composition: nutrients and bioactive factors. Pediatr Clin North 
Am 2013;60:49-74. 
 
Barbas KH. Mother's milk technicians: a new standard of care. J Hum Lact 2013;29:323-7. 
 
Behari P, Englund J, Alcasid G, Garcia-Houchins S, Weber SG. Transmission of methicillin-
resistant Staphylococcus aureus to preterm infants through breast milk. Infect Control Hosp 
Epidemiol 2004;25:778-80. 
 
Bertino E, Giribaldi M, Baro C, Giancotti V, Pazzi M, Peila C et al. Effect of prolonged refrigeration 
on the lipid profile, lipase activity, and oxidative status of human milk. J Pediatr Gastroenterol Nutr 
2013;56:390-6. 
 
Bertino E, Giuliani F, Baricco M, Di Nicola P, Peila C, Vassia C et al. Benefits of donor milk in the 
feeding of preterm infants. Early Hum Dev 2013;89:S3-6. 
 
Bevot A, Hamprecht K, Krägeloh-Mann I, Brosch S, Goelz R, Vollmer B. Long-term outcome in 
preterm children with human cytomegalovirus infection transmitted via breast milk. Acta Paediatr 
2012;101:e167–72. 
 
Bode L, McGuire M, Rodriguez JM, Geddes DT, Hassiotou F, Hartmann PE et al. It’s alive: 
microbes and cells in human milk and their potential benefits to mother and infant. Adv Nutr 
2014;5:571-3. 
 
Boo NY, Nordiah AJ, Alfizah H, Nor-Rohaini AH, Lim VKE. Contamination of breast milk obtained 
by manual expression and breast pumps in mothers of very low birthweight infants. J Hospit Infect 
2001;49:274-81. 
 
Botsford KB, Weinstein RA, Boyer KM, Nathan C, Carman M, Paton JB. Gramm-negative bacilli 
in human milk feedings ; quantitation and clinical consequences for premature infants. J Pediatr 
1986;109:707-10.  
 
Boyd CA, Quigley MA, Brocklehurst P. Donor breast milk versus infant formula for preterm infants: 
systematic review and meta-analysis. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2007;92:F169-75.  
 
Bradshaw JH, Moore PPC. Perinatal cytomegalovirus infection associated with lung cysts. J 
Paediatr Child Health 2003;39:563–6.  
 
Brown NM, Arbon J, Redpath C. Contamination of milk bank samples with Pseudomonas 
aeruginosa during pasteurisation by penetration of organisms through the screw lid during 
cooling. J Hosp Infect  2000;46:321-22. 



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 29 − 

   
Brownell EA, Lussier MM, Herson VC, Hagadorn JI, Marinelli KA. Donor human milk bank data 
collection in north america: an assessment of current status andfuture needs. J Hum Lact 
2014;30:47-53. 
 
Buxmann H, Miljak A, Fischer D, Rabenau HF, Doerr HW, Schloesser RL. Incidence and clinical 
outcome of cytomegalovirus transmission via breast milk in preterm infants </=31 weeks. Acta 
Paediatr 2009;98:270-6. 
 
Buxmann H, Falk M, Goelz R, Hamprecht K, Poets CF, Schloesser RL. Feeding of very low birth 
weight infants born to HCMV-seropositive mothers in Germany, Austria and Switzerland. Acta 
Paediatr 2010;99:1819-23. 
 
Byrne P, Miller C, Justus K. Neonatal group B streptococcal infection related to breastmilk. 
Breastfeeding Med 2006;1:263–70. 
 
Campos LF, Repka JC, Falcão MC. Effects of human milk fortifier with iron on the bacteriostatic 
properties of breast milk. Pediatr 2013;89:394-9. 
 
Capretti M, Lanari M, Lazzarotto T, Gabrielli L, Pignatelli S, Corvaglia L et al. Very Low Birth 
Weight Infants Born to Cytomegalovirus-Seropositive Mothers Fed with Their Mother’s Milk: A 
Prospective Stud. J Pediatr 2009;154:842-8. 
  
Chan GM. Effects of powdered human milk fortifiers on the antibacterial actions of human milk. J 
Perinatol 2003;23:620-3. 
 
Chang JC, Chen CH, Fang LJ, Tsai CR, Chang YC, Wang TM. Influence of prolonged storage 
process, pasteurization, and heat treatment on biologically-active human milk proteins. Pediatr 
Neonatol 2013;54:360-6. 
 
Cheong JLY, Cowan FM, Modi N. Gastrointestinal manifestations of postnatal cytomegalovirus 
infection in infants admitted to a neonatal intensive care unit over a five year period. Arch Dis 
Child Fetal Neonatal Ed 2004;89:F367-9. 
 
Chiavarini M, Bragetti P, Sensini A, Cenci E, Castronari R, Rossi MJ et al. Breastfeeding and 
transmission of cytomegalovirus to preterm infants. Case report and kinetic of CMV DNA in breast 
milk. Ital J Pediatr 2011;37:6. 
 
Christen L, Lai CT, Hartmann B, Hartmann PE, Geddes DT. The effect of UV-C pasteurization on 
bacteriostatic properties and immunological proteins of donor human milk. PLoS One 
2013;8:e85867. 
 
Cilieborg MS, Boye M, Sangild PT. Bacterial colonization and gut development in preterm 
neonates. Early Hum Dev 2012;88:S41-9. 
  
Cooke RJ, Griffin IJ, McCormick K, Wells JC, Smith JS, Robinson SJ et al. Feeding preterm 
infants after hospital discharge: effect of dietary manipulation on nutrient intake and growth. 
Pediatr Res 1998;43:355-60. 
 
Cooper AR, Barnett D, Gentles E, Cairns L, Simpson JH. Macronutrient content of donor human 
breast milk. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2013;98:F539-41. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19021592
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19021592
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20670309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20670309
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed/14647156


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 30 − 

 
Corpeleijn WE, Kouwenhoven SM, Paap MC, van Vliet I, Scheerder I, Muizer Y et al. Intake of 
own mother's milk during the first days of life is associated with decreased morbidity and mortality 
in very low birth weight infants during the first 60 days of life. Neonatology 2012;102:276-81. 
 
Corpeleijn WE, Vermeulen MJ, van den Akker CH, van Goudoever JB. Feeding very-low-birth-
weight infants: our aspirations versus the reality in practice. Annals of Nutrition & Metabolism An 
2011;58:20-9. 
 
Corpeleijn WE, Vermeulen MJ, van Vliet I, Kruger C, van Goudoever JB Human milk banking-
facts and issues to resolve Nutrients 2010;2:762-9. 
  
Cossey V, Vanhole C, Eerdekens A, Rayyan M, Fieuws S, Schuermans A. Pasteurization of 
mother's own milk for preterm infants does not reduce the incidence of late-onset sepsis. 
Neonatology 2013;103:170-6. 
 
Cristofalo EA, Schanler RJ, Blanco CL, Sullivan S, Trawoeger R, Kiechl-Kohlendorfer U et al.   
Randomized trial of exclusive human milk versus preterm formula diets in extremely premature 
infants. J Pediatr 2013;163:1592-95. 
 
Czank C, Prime DK, Hartmann B, Simmer K, Hartmann PE. Retention of the immunological 
proteins of pasteurized human milk in relation to pasteurizer design and practice. Pediatr Res 
2009;66:374-9. 
 
Dahaban NM, Romli MF, Roslan NR, Kong SS, Cheah FC. Bacteria in expressed breastmilk from 
mothers of premature infants and maternal hygienic status. Breastfeed Med 2013;8:422-3. 
 
de Halleux V, Close A, Stalport S, Studzinski F, Habibi F, Rigo J. Advantages of individualized 
fortification of human milk for preterm infants. Arch Pediatr 2007;14:S5-10. 
 
de Halleux V, Rigo J. Variability in human milk composition: benefit of individualized fortification 
in very-low-birth-weight infants. Am J Clin Nutr 2013;98:529S-35S. 
 
de Silva A, Jones P, Spencer S. Does human milk reduce infection rates in preterm infants? A 
systematic review. Arch Dis Child Fetal Neonatal 2004; 89(6):F50913. 
 
Dinger J, Muller D, Pargac N, Schwarze R. Breast milk transmission of group B streptococcal 
infection. Pediatr Infect Dis J 2002;21:567-8. 
 
Donowitz LG, Marsik FJ, Fisher KA, Wenzel RP. Contaminated breast milk: A source of Klebsiella 
bacteremia in a newborn intensive care unit. Rev Infect Dis 1981;3:716-20. 
 
Dorn M, Lidzba K, Bevot A, Goelz R, Hauser TK, Wilke M. Long-term neurobiological 
consequences of early postnatal hCMV-infection in former preterms: a functional MRI study. Hum 
Brain Mapp 2014;35:2594-606. 
 
Dworsky M, Stagno S, Pass RF, Cassady G, Alford C. Persistence of cytomegalovirus in human 
milk after storage. J Pediatr 1982;101:440-3. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Corpeleijn%20WE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24084373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kouwenhoven%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24084373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Paap%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24084373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20Vliet%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24084373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scheerder%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24084373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Muizer%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24084373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22922675
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22922675
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22922675
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Corpeleijn%20WE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24084373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vermeulen%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24084373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20den%20Akker%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24084373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20Goudoever%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24084373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Corpeleijn%20WE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24084373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vermeulen%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24084373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20Vliet%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24084373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kruger%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24084373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20Goudoever%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24084373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Dahaban%20NM%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=23398139
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Romli%20MF%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=23398139
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Roslan%20NR%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=23398139
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Kong%20SS%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=23398139
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Cheah%20FC%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=23398139
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Cheah%20FC%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=23398139


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 31 − 

Ehrenkranz RA, Dusick AM, Vohr BR, Wright LL, Wrage LA, Poole WK. Growth in the neonatal 
intensive care unit influences neurodevelopmental and growth outcomes of extremely low birth 
weight infants. Pediatrics 2006;117:1253-61. 
 
Eidelman A. Even When Feeding Breastmilk There Are No Free Lunches. Breastfeeding 
Medicine. 2015;10(2):75-6. 
 
Elisia I, Kitts D. Quantification of hexanal as an index of lipid oxidation in human milk and 
association with antioxidant components. J Clin Biochem Nutr 2011;49:147–52. 
 
El-Mohandes AE, Schatz V, Keiser JF, Jackson BJ. Bacterial contaminants of collected and 
frozen human milk used in an intensive care nursery. Am J Infect Control 1993;21:226-30. 
 
El-Mohandes AE, Picard MB, Simmens SJ, Keiser JF. Use of human milk in the intensive care 
nursery decreases the incidence of nosocomial sepsis. J Perinatol 1997;17:130-4. 
 
ESPGHAN Committee on Nutrition, Aggett PJ, Agostoni C, Axelsson I, De Curtis M, Goulet O, 
Hernell O et al. Feeding preterm infants after hospital discharge: a commentary by the ESPGHAN 
Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2006;42(5):596-603. 
 
ESPGHAN Committee on Nutrition, Arslanoglu S, Corpeleijn W, Moro G, Braegger C, Campoy 
C, et al. Donor human milk for preterm infants: current evidence and research directions.  J Pediatr 
Gastroenterol Nutr 2013;57:535-42. 
 
Eteng MU, Ebong PE, Eyong EU, Ettarh RR. Storage beyond three hours at ambient temperature 
alters the biochemical and nutritional qualities of breast milk. Afr J Reproduct Health 2001;5:130-
4.  
 
Fischer C, Meylan P, Bickle Graz M, Gudinchet F, Vaudaux B, Berger C et al. Severe postnatally 
acquired cytomegalovirus infection presenting with colitis, pneumonitis and sepsis-like syndrome 
in an extremely low birthweight infant. Neonatology 2010;97:339–45.  
 
Friis H, Andersen HK. Rate of inactivation of cytomegalovirus in raw banked milk during storage at 
-20 degrees C and pasteurisation. Br Med J 1982;285:1604-5. 
 
Frischknecht K, Wälchli C, Annen C, Fuhrer T, Gianoli P, Stocker M. Recommandations pour 
l’organisation et le fonctionnement d’une banque de lait en Suisse. Paediatrica 2010;21:24-8. 
 
García-Lara NR, Vieco DE, De la Cruz-Bértolo J, Lora-Pablos D, Velasco NU, Pallás-Alonso CR. 
Effect of holder pasteurization and frozen storage on macronutrients and energy content of breast 
milk. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2013;57:377-82. 
 
Garg AK, Pejaver RK, al Hifzi I. Safety of expressed breast milk. J Inf Diseases 1995;31:247-8.  
 
Garza C, Johnson CA, Harrist R, Nichols BL.  Effects of methods of collection and storage on 
nutrients in human milk. Early Hum Dev 1982;6:295-303. 
 
Gastelum DT, Dassey D, Mascola L, Yasuda LM. Transmission of community associated 
methicillin resistant Staphylococcus aureus from breast milk in the neonatal intensive care unit. 
Paediatr Infect Dis J 2005;24:1122–24. 
 

https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Garg%20AK%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=8586849
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Pejaver%20RK%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=8586849
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=al%20Hifzi%20I%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=8586849


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 32 − 

Giuliani F, Prandi G, Coscia A, Cresi F, Di Nicola P, Raia M et al. Donor human milk versus 
mother's own milk in preterm VLBWIs: a case control study. J Biol Regul Homeost Agents 
2012;26:19-24. 
 
Godambe S, Shah P, Shah V. Breast milk as a source of late onset neonatal sepsis. Pediatr Infect 
Dis 2005;24:381–82. 
 
Goelz R, Meisner C, Bevot A, Hamprecht K, Kraegeloh-Mann I, Poets CF. Long-term cognitive 
and neurological outcome of preterm infants with postnatally acquired CMV infection through 
breast milk. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2013;98:F430-3. 
 
Good M, Sodhi CP, Egan CE, Afrazi A, Jia H, Yamaguchi Y et al. Breast milk protects against the 
development of necrotizing enterocolitis through inhibition of Toll-like receptor 4 in the intestinal 
epithelium via activation of the epidermal growth factor receptor. Mucosal Immunology 2015. 
 
Gras-Le Guen C, Lepelletier D, Debillon T, Gournay V, Espaze E, Roze JC. Contamination of a 
milk bank pasteuriser causing a Pseudomonas aeruginosa outbreak in a neonatal intensive care 
unit. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2003;88:F434-5. 
 
Groer M, Duffy A, Morse S, Kane B, Zaritt J, Roberts S  et al. Cytokines, Chemokines, and Growth 
Factors in Banked Human Donor Milk for Preterm Infants. J  Hum Lact 2014;30:317-23. 
 
Grøvslien AH, Grønn M. Donor milk banking and breastfeeding in Norway. J Hum Lact 
2009;25:206-10. 
 
Gueimonde M, Laitinen K, Salminen S, Isolauri E. Breast milk: a source of bifidobacteria for infant 
gut development and maturation? Neonatology 2007;92:64-6.  
 
Gunkel J, Wolfs TF, de Vries LS, Nijman J Predictors of severity for postnatal cytomegalovirus 
infection in preterm infants and implications for treatment. Expert Rev Anti Infect Ther 2014; 
12:1345-55. 
 
Hair AB, Blanco CL, Moreira AG, Hawthorne KM, Lee ML, Rechtman DJ et al. Randomized Trial 
of Human Milk Cream as a Supplement to Standard Fortification of an Exclusive Human Milk-
Based Diet in Infants 750-1250 g Birth Weight. J Pediatr 2014. 
 
Hair AB, Hawthorne KM, Chetta KE, Abrams SA. Human milk feeding supports adequate growth 
in infants ≤ 1250 grams birth weight. BMC Res Notes 2013;6:459. 
 
Hamele M, Flanagan R, Loomis CA, Stevens T, Fairchok MP. Severe morbidity and mortality with 
breast milk associated cytomegalovirus infection. Pediatr Infect Dis J 2010;29:84-6. 
 
Hamosh M, Ellis LA, Pollock DR, Henderson TR, Hamosh P. Breastfeeding and the working 
mother : effect of time and temperature of short-term storage on proteolysis, lipolysis and bacterial 
growth in milk. Pediatrics 1996;97:432-8. 
 
Hamprecht K, Maschmann J, Vochem M, Dietz K, Speer CP, Jahn G. Epidemiology of 
transmission of cytomegalovirus from mother to preterm infant by breastfeeding. Lancet 
2001;357:513-8. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25277116
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25277116
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25130571
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25130571
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25130571
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24220185
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24220185
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19884873
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19884873
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/11229670
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/11229670


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 33 − 

Hamprecht K, Maschmann J, Müller D, Dietz K, Besenthal I, Goelz R et al. Cytomegalovirus 
(CMV) inactivation in breast milk: reassessment of pasteurization and freeze-thawing. Pediatr 
Res 2004;56:529-35. 
 
Hamprecht K, Maschmann J, Jahn G, Poets CF, Goelz R. Cytomegalovirus transmission to 
preterm infants during lactation. J Clin Virol 2008;41:198-205. 
 
Hancox JG, Shetty AK, Sangueza OP, Yosipovitch G. Perineal ulcers in an infant: an unusual 
presentation of postnatal cytomegalovirus infection. J Am Acad Dermatol 2006;54:536–9.  
 
Hartmann BT, Pang WW, Keil AD, Hartmann PE, Simmer K. NICU - Australian Neonatal Clinical 
Care Unit. Best practice guidelines for the operation of a donor human milk bank in an Australian 
NICU. Early Hum Dev 2007;83:667-73.  
 
Hayashi S, Kimura H, Oshiro M, Kato Y, Yasuda A, Suzuki C et al.  Transmission of CMV via 
breast milk in extremely premature infants. J Perinatol 2011:31:440-45. 
 
Heikkilä MP, Saris PE. Inhibition of Staphylococcus aureus by the commensal bacteria of human 
milk. J Appl Microbiol 2003;95:471-8. 
 
Henriksen C, Westerberg AC, Rønnestad A, Nakstad B, Veierød MB, Drevon CA et al. Growth 
and nutrient intake among very-low-birth-weight infants fed fortified human milk during 
hospitalisation. Br J Nutr 2009;102:1179-86. 
 
Herrmann K, Carroll K. An exclusively human milk diet reduces necrotizing enterocolitis. 
Breastfeed Med 2014;9:184-90. 
 
HGR – Hoge Gezondheidsraad. De problematiek van het cytomegalovirus bij de zwangere vrouw. 
Brussel, 2015, p17. 
 
HMBNA  - Human Milk Banking Association of North  America. 2011.  
Available from: URL: <https://www.hmbana.org/publications> 
 
Hsu ML, Cheng SN, Huang CF, Jan CI, Fan HC, Wang CC et al. Perinatal cytomegalovirus 
infection complicated with pneumonitis and adrenalitis in a premature infant. J Microbiol Immunol 
Infect Wei Mian Yu Gan Ran Za Zhi 2001;34:297–300.  
 
Hsu YC, Chen CH, Lin MC, Tsai CR, Liang JT, Wang TM. Changes in Preterm Breast Milk Nutrient 
Content in the First Month. Pediatr Neonatol 2014;pii:S1875-9572:00040-0. 
 
Hurst NM, Myatt A, Schanler RJ. Growth and development of a hospital-based lactation program 
and mother’s own milk bank. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 1998;27:503–10. 
 
Hylander MA, Strobino DM, Dhanireddy R. Human milk feedings and infection among very low 
birth weight infants. Pediatrics 1998;102:E38. 
 
Manicklal S. et al. The "silent" global burden of congenital cytomegalovirus. Clin Microbiol Rev. 
2013 Jan;26(1):86-102. 
 
 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/18243784
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/18243784
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12911694
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12911694
file:///E:/AppData/Local/Temp/%3chttps:/www.hmbana.org/publications
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Hylander%20MA%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=9724686


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 34 − 

Moriuchi H, Masuzaki H, Doi H, Katamine S. Mother-to-child transmission of Human T-cell 
Lymphotropic Virus Type 1 . Pediatr Infect Dis J. 2013;32(2):175-7. 
 
Jain N, Mathur NB, Sharma VK, Dwarkadas AM. Cellular composition including lymphocyte subsets 
in preterm and full term human colostrum and milk. Acta Paediatr Scand 1991;80:395-9. 
 
Jawa G, Hussain Z, da Silva O. Recurrent late-onset group B Streptococcus sepsis in a preterm 
infant acquired by expressed breastmilk transmission: a case  report. Breastfeed Med 2013;8:134-
6. 
 
Jeurink PV, van Bergenhenegouwen J, Jiménez E, Knippels LM, Fernández L, Garssen J et al. 
Human milk: a source of more life than we imagine. Benef Microbes 2013;4:17-30. 
 
Jocson MA, Mason EO, Schanler RJ. The Effects of Nutrient Fortification and Varying storage 
Conditions on Host Defense Properties of Human Milk. Pediatrics 1997;100:240–3. 
 
Josephson CD, Caliendo AM, Easley KA, Knezevic A, Shenvi N, Hinkes MT et al. Blood 
transfusion and breast milk transmission of cytomegalovirus in very low-birth-weight infants : a 
prospective cohort study. JAMA Pediatr 2014;168:1054-62. 
 
Kashyap S, Schulze KF, Forsyth M, Dell RB, Ramakrishnan R, Heird WC. Growth, nutrient 
retention, and metabolic response of low-birth-weight infants fed supplemented and 
unsupplemented preterm human milk. Am J Clin Nutr 1990;52:254-62. 
 
Kawada M, Okuzumi K, Hitomi S, Sugishita C. Transmission of staphylococcus aureus between 
healthy, lactating mothers and their infants by breastfeeding. J Hum Lact 2003;19:411-17. 
 
Kaye S, Miles D, Antoine P, Burny W, Ojuola B, Kaye P et al. Virological and immunological 
correlates of mother-to-child transmission of cytomegalovirus in The Gambia. J Infect Dis 
2008;197:1307-14. 
 
Kessler U, Pöschl J, Fickenscher H, Linderkamp O. A haemophagocytic lymphohistiocytosis 
(HLH)-like picture following breastmilk transmitted cytomegalovirus infection in a preterm infant. 
Scand J Infect Dis 2007;39:173–6. 
 
Kotiw M, Zhang GW, Daggard G, Reiss-Levy E, Tapsall JW, Numa A. Late-onset and recurrent 
neonatal group B streptococcal disease associated with breast-milk transmission. Pediatr Dev 
Pathol 2003;6:251-6. 
 
Kurath S, Halwachs-Baumann G, Müller W, Resch B. Transmission of cytomegalovirus via breast 
milk to the prematurely born infant: a systematic review. Clin Microbiol Infect 2010;16:1172–8. 
 
Kurath S, Resch B. Cytomegalovirus and transmission via breast milk: how to support breast milk 
to premature infants and prevent severe infection? Pediatr Infect Dis J 2010;29):680-1. 
 
Kuschel CA, Harding JE. Multicomponent fortified human milk for promoting growth in preterm 
infants. Cochrane Database Syst Rev 2004;CD000343. 
 
Lanzieri TM, Dollard SC, Josephson CD, Schmid DS, Bialek SR. Breast milk-acquired 
cytomegalovirus infection and disease in VLBW and premature infants. Pediatrics 
2013;131:e1937-45. 

https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Jim%25C3%25A9nez%20E%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=23271066
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Knippels%20LM%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=23271066
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Fern%25C3%25A1ndez%20L%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=23271066
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Garssen%20J%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=23271066
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25243446
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25243446
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25243446
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Lanzieri%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23713111
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Dollard%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23713111
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Josephson%20CD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23713111
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Schmid%20DS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23713111
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Bialek%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23713111
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/23713111


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 35 − 

 
Lapillonne A, O'Connor DL, Wang D, Rigo J. Nutritional recommendations for the late-preterm 
infant and the preterm infant after hospital discharge. J Pediatr 2013;162:S90-100. 
 
Latal-Hajnal B, von Siebenthal K, Kovari H, Bucher HU, Largo RH. Postnatal growth in VLBW 
infants: significant association with neurodevelopmental outcome. J Pediatr 2003;143:163-70. 
 
Law BJ, Urias BA, Lertzman J, Robson D, Romance L. Is ingestion of milk-associated bacteria by 
premature infants fed raw human milk controlled by routine bacteriologic screening? J Clin 
Microbiol 1989;27:1560-6. 
 
Lawrence RA. Storage of human milk and the influence of procedures on immunological 
components of human milk. Acta Paediatr Suppl 1999;88:14-8. 
 
Lombardi G, Garofoli F, Manzoni P, Stronati M. Breast milk-acquired cytomegalovirus infection in 
very low birth weight infants. J Matern-Fetal Neonatal Med 2012;25:57–62. 
 
Lucas A, Cole T. Breast milk and neonatal necrotising enterocolitis. Lancet 1990;336:1519–23. 
 
Lucas A, Morley R, Cole TJ, Lister G, Leeson-Payne C. Breast milk and subsequent intelligence 
quotient in children born preterm. Lancet. 1992a;339(8788):261-4. 
 
Lucas A, King F, Bishop NB. Post discharge formula consumption in infants born preterm. Arch Dis 
Child 1992b;67:691-2.  
 
Lucas A, Morley R, Cole TJ. Randomised trial of early diet in preterm babies and later intelligence 
quotient. BMJ 1998;317(7171):1481-7. 
 
Manzoni P, Stolfi I, Pedicino R, Vagnarelli F, Mosca F, Pugni L et al. Italian Task Force for the 
Study and Prevention of Neonatal Fungal Infections, Italian Society of Neonatology. Human milk 
feeding prevents retinopathy of prematurity (ROP) in preterm VLBW neonates. Early Hum Dev. 
2013;89 Suppl 1:S64-8. 
 
Marinelli KA, Lussier MM, Brownell E, Herson VC, Hagadorn JI. The Effect of a Donor Milk Policy 
on the Diet of Very Low Birth Weight Infants. J Hum Lact. 2014;30:310-16. 
 
Maschmann J, Hamprecht K, Dietz K, Jahn G, Speer CP. Cytomegalovirus infection of extremely 
low-birth weight infants via breast milk. Clin Infect Dis 2001;33:1998-2003. 
 
Mathur NB, Dwarkadas AM, Sharma VK, Saha K, Jain N. Anti-infective factors in preterm human 
colostrum. Acta Paediatr Scand 1990;79:1039-44. 
 
Mehall JR, Kite CA, Saltzman DA, Wallett T, Jackson RJ, Smith SD. Prospective study of the 
incidence and complications of bacterial contamination of enteral feeding in neonates. J Pediatr 
Surgery 2002;37:1177-82. 
 
Mehler K, Oberthuer A, Lang-Roth R, Kribs A. High rate of symptomatic cytomegalovirus infection 
in extremely low gestational age preterm infants of 22-24 weeks' gestation after transmission via 
breast milk. Neonatology 2014;105:27-32. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23445854
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23445854
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lucas%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9831573
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morley%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9831573
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cole%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9831573
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9831573
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Saltzman%20DA%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=12149697
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Wallett%20T%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=12149697
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Jackson%20RJ%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=12149697
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Smith%20SD%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=12149697


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 36 − 

Mehta NR, Hamosh M, Bitman J, Wood DL. Adherence of medium-chain fatty acids to feeding 
tubes during gavage feeding of human milk fortified with medium-chain triglycerides. J Pediatr 
1988;112:474-6. 
 
Meier P, Wilks S. The bacteria in expressed mothers' milk. MCN Am J Matern Child Nurs 
1987;12:420-3. 
  
Meinzen-Derr J, Poindexter B, Wrage L, Morrow AL, Stoll B, Donovan EF. Role of human milk in 
extremely low birth weight infants' risk of necrotizing enterocolitis or death. J Perinatol 2009;29:57-
62. 
 
Miranda M, Gormaz M, Romero FJ, Silvestre D. Stability of the antioxidant capacity and pH of 
human milk refrigerated for 72 hours: longitudinal study. Nutr Hosp 2011;26:722-8. 
 
Montjaux-Régis N, Cristini C, Arnaud C, Glorieux I, Vanpee M, Casper C. Improved growth of 
preterm infants receiving mother's own raw milk compared with pasteurized donor milk. Acta 
Paediatr 2011;100:1548-54. 
 
Morgan JN, Toledo RT, Eitenmiller RR. Thermal destruction of immunoglobulin A, lactoferrin, 
thiamin, and folic acid in human milk. J Food Sci 1986;51:348. 
 
Moriuchi H, Masuzaki H, Doi H, Katamine S. Mother-to-child transmission of Human T-cell 
Lymphotropic Virus Type 1 . Pediatr Infect Dis J. 2013;32(2):175-7. 
 
Mussi-Pinhata MM, Pinto PC, Yamamoto AY, Berencsi K, de Souza CB, Andrea M et al. Placental 
transfer of naturally acquired, maternal cytomegalovirus antibodies in term and preterm neonates. 
J Med Virol 2003;69:232–9. 
 
Narayanan I, Prakash K, Murthy NS, Gujral VV. Randomised contolled trial of effect of raw and 
holder pasteurised human milk and of formula supplements on incidence of neonatal infection. 
Lancet 1984;2:1111-3. 
 
Neuberger P, Hamprecht K, Vochem M, Maschmann J, Speer CP, Jahn G et al. Case-control 
study of symptoms and neonatal outcome of human milk-transmitted cytomegalovirus infection in 
premature infants. J Pediatr 2006;148:326–31. 
 
NICE - National Institute for health and Clinical Excellence. Donor breast milk banks. The 
operation of donor breast milk bank services. 2010. Available from: 
URL:<www.nice.org.uk> 
 
Nijman J, Gunkel J, de Vries LS, van Kooij BJ, van Haastert IC, Benders MJ et al. Reduced 
occipital fractional anisotropy on cerebral diffusion tensor imaging in preterm infants with 
postnatally acquired cytomegalovirus infection. Neonatology 2013;104:143-50. 
 
Nijman J, van Loon AM, Krediet TG, Verboon-Maciolek MA. Maternal and neonatal  anti-
cytomegalovirus IgG level and risk of postnatal cytomegalovirus transmission in preterm infants. 
J Med Virol 2013;85:689-95. 
 
O'Connor DL, Khan S, Weishuhn K, Vaughan J, Jefferies A, Campbell DM et al. Postdischarge 
Feeding Study Group. Growth and nutrient intakes of human milk-fed preterm infants provided with 
extra-energy and nutrients after hospital discharge. Pediatrics 2008;121:766-76. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22470016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22470016
http://www.nice.org.uk/


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 37 − 

 
O’Connor DL, Ewaschuk JB, Unger S. Human milk pasteurization: benefits and risks. Curr Opin 
Clin Nutr Metab Care 2015;18:269-75. 
 
Ogundele MO. Techniques for the storage of human breast milk: implications for anti-microbial 
functions and safety of stored milk. Eur J Pediatr 2000;159:793-7. 
 
Okamoto T, Shirai M, Kokubo M, Takahashi S, Kajino M, Takase M, Sakata H, Oki J. Human milk 
reduces the risk of retinal detachment in extremely low-birthweight infants. Pediatr Int. 
2007;49(6):894-7. 
 
Okulu E, Akin IM, Atasay B, Çiftçi E, Arsan S, Türmen T. Severe postnatal cytomegalovirus 
infection with multisystem involvement in an extremely low birth weight infant. J Perinatol 
2012;32:72–4. 
 
Olver WJ, Bond DW, Boswell TC, Watkin SL. Neonatal group B streptococcal disease associated 
with infected breast milk. Arch Dis Child Fet Neonat Ed 2000;83:F48-9. 
 
Omarsdottir S, Casper C, Akerman A, Polberger S, Vanpée M. Breastmilk handling routines for 
preterm infants in Sweden: a national cross-sectional study. Breastfeed Med 2008;3:165-70. 
 
Omarsdottir S, Casper C, Navér L, Legnevall L, Gustafsson F, Grillner L et al. CMV Infection and 
Neonatal Outcome in Extremely Preterm Infants after Freezing of Maternal Milk. In press. 
 
Pardou, E. Serruys, F. Mascart-Lemones, Dramaix M, Vis HL. Human Milk Banking : influence of 
storage process and of bacterial contamination on some milk constituants. Biol Neonat 
1994;65:302-309. 
 
Parker MG, Barrero-Castillero A, Corwin BK, Kavanagh PL, Belfort MB, Wang CJ. Pasteurized 
human donor milk use among US level 3 neonatal intensive care units. J Hum Lact 2013;29:381-9. 
 
Paryani SG, Yeager AS, Hosford-Dunn H, Johnson SJ, Malachowski N, Ariagno RL et al. 
Sequelae of acquired cytomegalovirus infection in premature and sick term infants. J Pediatr 
1985;107:451–6. 
 
Patel AL, Johnson TJ, Engstrom JL, Fogg LF, Jegier BJ, Bigger HR et al. Impact of early human 
milk on sepsis and health-care costs in very low birth weight infants. J Perinatol 2013;33:514-9. 
 
Pieltain C, De Curtis M, Gérard P, Rigo J. Weight gain composition in preterm infants with dual 
energy X-ray absorptiometry. Pediatr Res 2001;49(1):120-4. 
 
Pittard WB, Anderson DM, Cerutti ER, Boxerbaum B. Bacteriostatic qualities of human milk. J 
Pediatr 1985;107:240-3. 
 
Quigley M, McGuire W. Formula versus donor breast milk for feeding preterm or low birth weight 
infants. Cochrane Database Syst Rev 2014;4:CD002971. 
 
Qutaishat SS, Stemper ME, Spencer SK, Borchardt MA, Opitz JC, Monson TA et al. Transmission 
of Salmonella enterica serotype typhimurium DT104 to infants through mother's breast milk. 
Pediatrics 2003;111:1442-6. 
 

https://mail.ulg.ac.be/pubmed/18778211
https://mail.ulg.ac.be/pubmed/18778211
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Parker%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25313944
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kavanagh%20PL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25313944
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Belfort%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25313944
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25313944
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23764482
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23764482
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
file://health.fgov.be/shares/CSS/CSH/AVIS_ADVIES/P01%20Formulation%20Adviesverlening%20(Dossiers)%20(WS)/akw/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/pubmed%3fterm=Qutaishat%20SS%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=12777569
file://health.fgov.be/shares/CSS/CSH/AVIS_ADVIES/P01%20Formulation%20Adviesverlening%20(Dossiers)%20(WS)/akw/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/pubmed%3fterm=Borchardt%20MA%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=12777569
file://health.fgov.be/shares/CSS/CSH/AVIS_ADVIES/P01%20Formulation%20Adviesverlening%20(Dossiers)%20(WS)/akw/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/pubmed%3fterm=Opitz%20JC%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=12777569
file://health.fgov.be/shares/CSS/CSH/AVIS_ADVIES/P01%20Formulation%20Adviesverlening%20(Dossiers)%20(WS)/akw/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/pubmed%3fterm=Monson%20TA%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=12777569


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 38 − 

Revathi G, Mahajan R, Faridi MMA, Kumur A, Talwar V. Transmission of lethal salmonella 
senftenberg from mother’s breast milk to her baby. Ann Trop Paediatr 1995;15:159-61. 
 
Revello MG, Zavattoni M, Furione M, Lilleri D, Gorini G, Gerna G. Diagnosis and outcome of 
preconceptional and periconceptional primary human cytomegalovirus infections. J Infect Dis 
2002;186:553-7. 
 
Rochow N, Fusch G, Choi A, Chessell L, Elliott L, McDonald K et al. Target fortification of breast 
milk with fat, protein, and carbohydrates for preterm infants. J Pediatr 2013;163:1001-7. 
 
Rodriguez NA, Miracle DJ, Meier PP. Sharing the science on human milk feedings with mothers 
of very-low-birth-weight infants. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2005;34:109-19. 
 
Rollo DE, Radmacher PG, Turcu RM, Myers SR, Adamkin DH. Stability of lactoferrin in stored 
human milk. J Perinatol 2014;34:284-6. 
 
Rønnestad A, Abrahamsen TG, Medbø S, Reigstad H, Lossius K, Kaaresen PI et al. Late-onset 
septicemia in a Norwegian national cohort of extremely premature infants receiving very early full 
human milk feeding. Pediatrics 2005;115:e269-76. 
 
Rozé JC, Darmaun D, Boquien CY, Flamant C, Picaud JC, Savagner C et al. The apparent 
breastfeeding paradox in very preterm infants: relationship between breast feeding, early weight 
gain and neurodevelopment based on results from two cohorts, EPIPAGE and LIFT. BMJ Open 
2012;2:e000834. 
 
Rozolen CD, Goulart AL, Kopelman BI. Is breast milk collected at home suitable for raw 
consumption by neonates in Brazilian public neonatal intensive care units? J Hum Lact 
2006;22:418-25. 
 
Salcedo J, Gormaz M, López-Mendoza MC, Nogarotto E, Silvestre D. Human Milk Bactericidal 
Properties: Effect of Lyophilization and Relation to Maternal Factors And Milk Components. J 
Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014. 
 
Santiago MS, Codipilly CN, Potak DC, Schanler RJ. Effect of human milk fortifiers on bacterial 
growth in human milk. J Perinatol 2005;25:647-9. 
 
Sawyer MH, Edwards DK, Spector SA. Cytomegalovirus infection and bronchopulmonary 
dysplasia in premature infants. Am J Dis Child 1987;141:303-5. 
 
Schanler RJ, Shulman RJ, Lau C. Feeding strategies for premature infants: beneficial outcomes 
of feeding fortified human milk versus preterm formula. Pediatrics 1999;103:1150-7. 
 
Schanler RJ, Fraley JK, Lau C, Hurst NM, Horvath L, Rossmann SN. Breastmilk cultures and 
infection in extremely premature infants. J Perinatol 2011;31:335-8. 
 
Schmidt E. Effects of varying degrees of heat treatment on milk protein and its nutritional 
consequences. Acta Paediatr Scand Suppl 1982;296:41-3. 
 
Senterre T, Rigo J. Reduction in postnatal cumulative nutritional deficit and improvement of 
growth in extremely preterm infants. Acta Paediatr 2012;101:e64-70. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rochow%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23769498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fusch%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23769498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Choi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23769498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chessell%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23769498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Elliott%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23769498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McDonald%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23769498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23769498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23769498
https://mail.ulg.ac.be/pubmed/15687416
https://mail.ulg.ac.be/pubmed/15687416
https://mail.ulg.ac.be/pubmed/15687416
https://mail.ulg.ac.be/pubmed/17062787
https://mail.ulg.ac.be/pubmed/17062787
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25406523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25406523
file:///C:/Users/usm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/akw/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/pubmed%3fterm=Lau%20C%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=21350430
file:///C:/Users/usm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/akw/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/pubmed%3fterm=Hurst%20NM%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=21350430
file:///C:/Users/usm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/akw/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/pubmed%3fterm=Horvath%20L%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=21350430
file:///C:/Users/usm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/akw/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/pubmed%3fterm=Rossmann%20SN%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=21350430
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21854447
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21854447


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 39 − 

Senterre T, Rigo J. Optimizing early nutritional support based on recent recommendations in 
VLBW infants and postnatal growth restriction. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2011;53:536-42. 
 
Silvestre D, López MC, March L, Plaza A, Martínez-Costa C. Bactericidal activity of human milk: 
stability during storage. Br J Biomed Sci 2006;63:59-62. 
 
Silvestre D, Ruiz P, Martínez-Costa C, Plaza A, López MC. Effect of pasteurization on the 
bactericidal capacity of human milk. J Hum Lact 2008;24:371-6. 
 
Silvestre D, Fraga M, Gormaz M, Torres E, Vento M. Comparison of mid-infrared transmission 
spectroscopy with biochemical methods for the determination of macronutrients in human milk. 
Matern Child Nutr 2014;10:373-82. 
 
Slutzah M, Codipilly CN, Potak D, Clark RM, Schanler RJ. Refrigerator storage of expressed 
human milk in the neonatal intensive care unit.J Pediatr 2010;156:26-8. 
 
Smilowitz JT, Gho DS, Mirmiran M, German JB, Underwood MA. Rapid measurement of human 
milk macronutrients in the neonatal intensive care unit: accuracy and precision of fourier transform 
mid-infrared spectroscopy. J Hum Lact 2014;30:180-9. 
 
Sousa SG, Delgadillo I, Saraiva JA. Effect of thermal pasteurisation and high-pressure processing 
on immunoglobulin content and lysozyme and lactoperoxidase activity in human colostrum. Food 
Chem 2014;151:79-85. 
 
Spiegler J, Preuß M, Gebauer C, Bendiks M, Herting E, Göpel W; German Neonatal Network 
(GNN); German Neonatal Network GNN. Does Breastmilk Influence the Development 
of Bronchopulmonary Dysplasia? J Pediatr 2016;169:76-80.e4.  
 
Stephens BE, Walden RV, Gargus RA, Tucker R, McKinley L, Mance M et al. First-week protein 
and energy intakes are associated with 18-month developmental outcomes in extremely low birth 
weight infants. Pediatrics 2009;123:1337–43. 
 
Stephens BE, Vohr BR. Protein intake and neurodevelopmental outcomes. Clin Perinatol 
2014;41:323-9. 
 
Stock K, Griesmaier E, Brunner B, Neubauer V, Kiechl-Kohlendorfer U, Trawöger R. 
Pasteurization of Breastmilk Decreases the Rate of Postnatally Acquired Cytomegalovirus 
Infections, But Shows a Nonsignificant Trend to an Increased Rate of Necrotizing Enterocolitis in 
Very Preterm Infants - A Preliminary Study. Breastfeeding Medicine 2015;2:113-7. 
 
Stocks RJ, Davies DP, Allen F, Sewell D. Loss of breast milk nutrients during tube feeding. Arch 
Dis Child 1985;60:164–6. 
 
Streblow DN, Dumortier J, Moses AV, Orloff SL, Nelson JA. Mechanisms of cytomegalovirus-
accelerated vascular disease: induction of paracrine factors that promote angiogenesis and 
wound healing. Curr Top Microbiol Immunol 2008;325:397-415. 
 
Takci S, Gulmez D, Yigit S, Dogan O, Hascelik G. Container type and bactericidal activity of 
human milk during refrigerated storage. J Hum Lact 2013;29:406-11. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21701404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21701404
https://mail.ulg.ac.be/pubmed/16871996
https://mail.ulg.ac.be/pubmed/16871996
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18784324
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18784324
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22784213
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22784213
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Slutzah%20M%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=19783003
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Codipilly%20CN%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=19783003
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Potak%20D%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=19783003
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Clark%20RM%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=19783003
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Schanler%20RJ%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=19783003
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24423984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24423984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24423984
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26621048
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26621048
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24873835
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18637518
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18637518
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18637518


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 40 − 

Tengsupakul S, Birge ND, Bendel CM, Reed RC, Bloom BA, Hernandez N et al. Asymptomatic 
DNAemia heralds CMV-associated NEC: case report, review, and rationale for preemption. 
Pediatrics 2013;132:e1428-34. 
 
Tully MR, Jones F. Guidelines for the Establishment and Operation of a Donor Human Milk Bank. 
Raleigh, NC, Human Milk Banking Association of North America 2003.   
 
Tully DB, Jones F, Tully MR. Donor milk: what’s in it and what’s not. J Hum Lact 2001;17:152-5.  
 
UKAMB - UK Association for Milk Banking. Guidelines for the collection, storage and handling of 
breast milk for a mother’s own baby in hospital. London: UKAMB; 2001. 
 
Underwood MA. An 'all-human' diet decreases days of parenteral nutrition compared with formula 
in premature infants. Evid Based Med. 2014;19:142. 
 
Unger S, Gibbins S, Zupancic J, O'Connor DL. DoMINO: Donor milk for improved 
neurodevelopmental outcomes. BMC Pediatr 2014;14:123. 
 
Unger S, Stintzi A, Shah P, Mack D, O'Connor D. Gut microbiota of the very-low-birth-weight 
infant Pediatric Research 2015;77:205–13. 
 
Van der Strate BW, Harmsen MC, Schäfer P, Swart PJ, The TH, Jahn G et al. Viral load in breast 
milk correlates with transmission of human cytomegalovirus to preterm neonates, but lactoferrin 
concentrations do not. Clin Diagn Lab Immunol 2000;8:818-21. 
 
Van Gysel M, Cossey V, Fieuws S, Schuermans  A . Impact of pasteurization on the antibacterial 
properties of human milk. Eur J Pediatr 2012;171:1231–7. 
 
Van Zoeren-Grobben D, Schrijver J, Van Den Berg H, Berger HM. Human milk vitamin content 
after pasteurisation, storage or tube feeding. Arch Dis Child 1987;62:161-5. 
 
Vervoort A, Delsat L, Pieltain C, De Halleux V, Carpentier M, Rigo J. Evaluation of the 
bacteriologic quality of breast milk in a neonatology service in Belgium. Rev Med Liege 
2007;62:159-65. 
 
Vieira AA, Soares FV, Pimenta HP, Abranches AD, Moreira ME. Analysis of the influence of 
pasteurization, freezing/thawing, and offer processes on human milk’s macronutrient 
concentrations. Early Hum Dev 2011;87:577-80. 
 
Vohr BR, Poindexter BB, Dusick AM, McKinley LT, Higgins RD, Langer JC et al. National Institute 
of Child Health and Human Development National Research Network. Persistent beneficial 
effects of breast milk ingested in the neonatal intensive care unit on outcomes of extremely low 
birth weight infants at 30 months of age. Pediatrics 2007;120:e953-9. 
 
Vollmer B, Seibold-Weiger K, Schmitz-Salue C. Postnatally acquired cytomegalovirus infection 
via breast milk: effects on hearing and development in preterm infants. Pediatr Infect Dis J 
2004;23:322–7. 
 
Wadaa Y, Lönnerdal B. Bioactive peptides released from in vitro digestion of human milk with or 
without pasteurization. Pediatr res 2014 in press. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24591542
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24591542
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24884424
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24884424
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/11427433
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/11427433
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed/11427433
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Vervoort%20A%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=17511384
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Delsat%20L%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=17511384
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Pieltain%20C%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=17511384
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=De%20Halleux%20V%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=17511384
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Carpentier%20M%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=17511384
https://mail.ulg.ac.be/service/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Users/picaudje/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/pubmed%3fterm=Rigo%20J%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=17511384
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17908750
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17908750
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17908750


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 41 − 

Wardell JM, Hill CM, D’Souza SW. Effect of pasteurization and of freezing and thawing human 
milk on its triglyceride content. Acta Paediatr Scand 1981;70:467-71. 
 
Wardell JM, Wright AJ, Bardsley WG, D'Souza SW. Bile salt-stimulated lipase and esterase 
activity in human milk after collection, storage, and heating: nutritional implications. Pediatr Res 
1984;18:382-6. 
 
Widger J, O'Connell NH, Stack T. Breast milk causing neonatal sepsis and death. Clin Microbiol 
Infect 2010;16:1796-8. 
 
Williamson S, Finucane E, Ellis H, Gamsu HR. Effect of heat treatment of human milk on 
absorption of nitrogen, fat, sodium, calcium, and phosphorus by preterm infants. Arch Dis 
Child 1978;53:555-63. 
 
Wojcik KY, Rechtman DJ, Lee ML, Montoya A, Medo ET. Macronutrient analysis of a nationwide 
sample of donor breast milk. J Am Diet Assoc 2009;109:137-40. 
 
Yasuda A, Kimura H, Hayakawa M, Ohshiro M, Kato Y, Matsuura O et al. Evaluation of 
cytomegalovirus infections transmitted via breast milk in preterm infants with a real-time 
polymerase chain reaction assay. Pediatrics. 2003;111:1333-6. 
 
Ye A, Singh H, Taylor MW, Anema SG. Interactions of fat globule surface proteins during 
concentration of whole milk in a pilot-scale multiple-effect evaporator. J Dairy Res 2004;71:471–
9. 
 
Young L, Morgan J, McCormick FM, McGuire W. Nutrient-enriched formula versus standard term 
formula for preterm infants following hospital discharge. Cochrane Database Syst Rev 
2012;3:CD004696.  
 
Young L, Embleton ND, McCormick FM, McGuire W. Multinutrient fortification of  human breast milk 
for preterm infants following hospital discharge. Cochrane Database Syst Rev 2013;2:CD004866. 
 
Zachariassen G, Faerk J, Grytter C, Esberg BH, Hjelmborg J, Mortensen S et al. Nutrient 
enrichment of mother's milk and growth of very preterm infants after hospital discharge. Pediatrics 
2011;127:e995-e1003. 
 
Ziegler EE. Protein requirements of very low birth weight infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr 
2007;45:S170-4. 
 
Ziegler EE. Meeting the nutritional needs of the low-birth-weight infant. Ann Nutr Metab 2011;58:8-
18. 
 
Zwiauer K, Deutsch J, Goriup U. Pravention von Muttermilch-mediierten CMV-Infektionen bei 
Frühgeborenen. Monatsschr Kinderheilkd 2003;151:1346–47. 
 

 
 
 



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 42 − 

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 Voeding in de pediatrie ULB 
COSSEY Veerle Pediater, neonatoloog UZLeuven 
DAUBE Georges Microbiologie van de voeding ULg 
GOOSSENS Linde Neonatoloog UGent 
HENNEQUIN Yves Neonatoloog hôpital Erasme 
HUYGHEBAERT André Chemie, technologie van 

voedingswaren 
UGent 

JOHANSSON Anne-Britt Neonatolooge Hôpital Universitaire des 
enfants (Huderf) 

MATON Pierre Pediater Hôpital Saint Vincent de 
Rocourt 

MELIN Pierette Klinische microbiologie  ULg 
RIGO Jacques Pediatrische voeding, 

neonatoloog 
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 Chemische residuen en 

contaminanten 
WIV 

DE BACKER Guy Preventieve geneeskunde, 
volksgezondheid, epidemiologie 

UGent 

DE HENAUW Stefaan Public health nutrition UGent 
KOLANOWSKI Jaroslaw Fysiologie en fysiopathologie van de 

voeding; fysiopathologie van 
obesitas, van het metabool 
syndroom en van diabetes type 2 

UCL 

MELIN Pierette Medische microbiologie ULg 
PENNINCKX Michel Endocrinologie, toxicologie, 

biotechnologie 
ULB 

PUSSEMIER Luc Residuen en contaminanten, 
chemische risico’s 

CERVA 

RIGO Jacques Pediatrische voeding, neonatoloog ULg 
VAN DE WIELE TOM Microbiële technologie, 

contaminanten 
UGent 

 

http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/about-us/composition/index.htm?fodnlang=nl
http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/conflictsofinterests/index.htm?fodnlang=nl
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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. 
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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 

Type bacteriën 

cfu/ml telling in de rauwe melk* 

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.  

 

 
 
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). 
 

Figuur a: schema voor de kweek volgens de 
streepmethode 
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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       
(aanbevolen 

bodem) 

CNA     
(aanbevolen 

bodem) 

MAC  
(aanbevolen 

bodem) 

GBS /GRAN 
(aanbevolen 

bodem) 

SA  
(optionele bodem) 

Totale aerobe flora*       

Aanvaardbaar rauw <= 104 <= 100 (CNA + MAC) <= 100   
Aanvaardbaar na pasteurisatie <= 105 <= 1000   (CNA + MAC) <= 1000   
Te elimineren > 105 > 1000 (CNA + MAC) > 1000   

Gramnegatieve bacillen 
Aanvaardbaar rauw <= 102    <= 1   
Aanvaardbaar na pasteurisatie <= 104    <= 100   
Te elimineren > 104    > 100   

Staphylococcus aureus 
Aanvaardbaar rauw <= 102   <= 1   <= 1 
Aanvaardbaar na pasteurisatie <= 104   <= 100   <= 100 
Te elimineren > 104   < 100   < 100 

Streptococcus agalactiae (= groep B streptokok ) 

Aanvaardbaar rauw < 102   0  0  
Aanvaardbaar na pasteurisatie <= 104   <= 100  <= 100  
Te elimineren > 104   > 100  > 100  

Bacillus sp.       
Aanvaardbaar rauw  <= 103 <= 10 <= 10    

Te elimineren > 103 > 10 > 10    
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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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