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Baby met 
borstvoeding moet 
meer vitamine K
Cholestase is een zeldzame aandoe-

ning die voorkomt bij ongeveer 1 op de 

20.000 zuigelingen. Een belangrijke 

oorzaak is biliaire atresie. Cholestase 

leidt tot verminderde vetabsorptie en 

verminderde opname van vitamine 

K. De aandoening komt vaak pas aan 

het licht door het optreden van bloe-

dingen, waarvan bijna de helft in de 

hersenen.

Ter preventie van bloedingen door 

vitamine K-tekort krijgen baby’s in Ne-

derland sinds 1990 meteen post partum 

1 mg vitamine K oraal toegediend. Om-

dat borstvoeding weinig vitamine K be-

vat, krijgen vrouwen die borstvoeding 

geven tevens het advies hun kind vanaf 

de achtste levensdag dagelijks vitamine 

K bij te geven. De dagelijkse dosering 

bedroeg aanvankelijk 25 microgr, maar 

werd in 2010 vanwege onvoldoende ef-

fectiviteit opgehoogd naar 150 microgr. 

Recentelijk werd bekeken of de hogere 

dagelijkse dosering tot verbetering 

heeft geleid.

De onderzoekers bekeken retrospec-

tief gegevens omtrent het optreden van 

bloedingen van borstgevoede kinderen 

met biliaire atresie onder het oude en 

het nieuwe Nederlandse regime. Daar-

naast werden gegevens van borstge-

voede Deense kinderen, die alleen bij de 

geboorte 2 mg vitamine K intramuscu-

lair krijgen, in de analyses betrokken.

In de 25-microgramgroep kregen 45 

van de 55 kinderen (82%) een bloeding 

en in de 150-microgramgroep 9 van de 

11 (82%). Van de Deense kinderen kreeg 

daarentegen slechts 1 van de 25 (4%) 

een bloeding (p < 0,001). Bij 40% van de 

25-microgramgroep was een intracra-

niële bloeding het eerste symptoom, 

versus 27% van de 150-microgramgroep 

(p = 0,43). Onder het Deense regime 

werden geen intracraniële bloedingen 

gezien (0%, p < 0,001). 

De resultaten wijzen erop dat het 

Nederlandse beleid inzake vitamine 

K-suppletie bij zuigelingen wederom 

op de schop moet. Naar aanleiding van 

het onderzoek heeft het ministerie van 

VWS inmiddels een adviesaanvraag bij 

de Gezondheidsraad neergelegd.
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Aardappels minder 
gezond dan gedacht?

Aardappels gelden als gezond en staan 

afgebeeld bij de Nederlandse ‘Schijf 

van vijf’ van het Voedingscentrum. 

Ook in Amerikaanse voedingsadviezen 

hebben ze een gezond imago en wor-

den ze geadviseerd in het DASH-dieet 

(dietary approaches to stop hypertension). 

De verdiensten van aardappels worden 

vooral toegeschreven aan hun hoge 

kaliumgehalte. Ze hebben evenwel 

ook een hoge glykemische index, wat 

nadelig is voor de bloeddruk. Ameri-

kaanse onderzoekers probeerden met 

gegevens van drie grote, langlopende 

cohortonderzoeken na te gaan hoe het 

daadwerkelijk zit.

De onderzoekers gebruikten gegevens 

van 62.175 vrouwen uit de Nurses’ 

Health Study, 88.475 vrouwen uit 

de Nurses’ Health Study II en 36.803 

mannen uit de Health Professionals 

Follow-up Study die bij aanvang van 

het onderzoek geen hypertensie had-

den. De cohorten werden periodiek 

ondervraagd over hun dieet, waaronder 

het gebruik van gebakken, gekookte of 

geprakte aardappels en de consumptie 

van patat en chips. Tevens werd op ge-

zette tijden geïnformeerd naar hun ge-

zondheid, waaronder het ontstaan van 

hypertensie die overigens wel door een 

professional vastgesteld moest zijn.

De gerapporteerde aardappelcon-

sumptie werd verdeeld in vier catego-

rieën: één keer of minder per maand; 

één tot drie keer per maand; één tot 

drie keer per week en minstens vier 

keer per week. Eerstgenoemde groep 

fungeerde als referentiegroep. 

Het relatieve risico om hyperten-

sie te ontwikkelen in de groep met de 

hoogste aardappelconsumptie bedroeg 

1,11 (95%-BI 0,96 tot 1,28; p = 0,05). Bij ge-

bruik van patat in een frequentie van 4 

of meer keer per week was het relatieve 

risico 1,17 (95%-BI 1,07 tot 1,27; p voor 

trend = 0,001). Voor chips werd geen 

significante relatie gevonden.

De onderzoekers concluderen dat 

een hoge aardappelconsumptie geas-

socieerd is met een grotere kans op 

hypertensie, zodat de Amerikaanse 

voedingsadviezen op de schop moeten. 

Het begeleidende editorial tilt er even-

wel minder zwaar aan. Zo zou patat-

consumptie een proxy kunnen zijn van 

een hoge natriuminname en inname 

van verzadigd vet. Meer in het alge-

meen pleit het editorial voor onderzoek 

naar de effecten van voedingspatronen 

in plaats van effecten van afzonderlijke 

voedingsmiddelen. ▪
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