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Borstvoeding en BMI

Kinderen die langer borstvoeding genie-

ten hebben in het algemeen rond het 

eerste levensjaar een lagere BMI. Hoe die 

BMI zich daarna ontwikkelt in relatie tot 

borstvoeding versus geen borstvoeding 

werd bekeken met behulp van gegevens 

uit de Nederlandse PIAMA-studie. In dit 

longitudinale onderzoek naar Preventie en 

Incidentie van Astma en Mijt Allergie vervolg-

den onderzoekers 2347 Nederlandse kin-

deren tussen de 1 en 7 jaar. Men zette de 

duur van de borstvoeding uit tegen lengte 

en gewicht op verschillende leeftijden na 

correctie voor mogelijke confounders als 

sekse, geboortegewicht en karakteristie-

ken van de moeder.

Uit dit cohort gaven na 16 weken nog 851 

moeders (ruim eenderde) borstvoeding. 

Deze moeders waren hoger opgeleid en 

kregen kinderen met een hoger geboor-

tegewicht. Op éénjarige leeftijd hadden 

deze kinderen een lagere BMI (gemiddeld 

0,20 kg/m2 95%-BI –0,37 - –0,03) maar ook 

een lager gewicht en geringere lengte. 

Kinderen die korter dan 16 weken borst-

voeding kregen vertoonden deze associ-

atie niet.

Na het eerste levensjaar werd het verschil 

minder duidelijk. Op zevenjarige leeftijd 

was de prevalentie van overgewicht bij de 

kinderen met meer dan 16 weken borst-

voeding lager dan bij de kinderen die geen 

of korter dan 16 weken borstvoeding kre-

gen. Ook bleken kinderen met een hoge-

re BMI op éénjarige leeftijd een hogere 

BMI op zevenjarige leeftijd te hebben. De 

associatie tussen duur van de borstvoe-

ding en ontwikkeling van BMI was echter 

niet significant. Het tegenovergestelde 

lijkt het geval; de relatie tussen borstvoe-

ding en overgewicht wordt al in het eerste 

jaar vastgelegd. (WS)

Scholtens S, et al. Breastfeeding, weight gain in 

infancy, and overweight at seven years of age. Am J 

Epidemiol 2007;165:919-26.
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Prednisolon bij jicht even effectief als 
naproxen
Janssens et al. vergeleken het effect van 

oraal prednisolon versus naproxen bij 

de behandeling van acute jicht in een 

dubbelblind gerandomiseerd onderzoek. 

Patiënten van wie de huisarts vermoedde 

dat ze acute jicht hadden werden inge-

stuurd naar het onderzoekscentrum en 

binnen één dag gezien. Zij werden toe-

gewezen aan óf vijf dagen prednisolon 

35 mg 1dd en placebo naproxen 2dd, óf 

naproxen 500 mg 2dd en een placebo 

capsule prednisolon (double dummy 

design). Bij aangetoonde uraatkristallen 

in de synoviale vloeistof werden zij inge-

sloten. De primaire uitkomstmaat was de 

pijnscore op een visueel analoge schaal 

van 0 tot 100 mm. Andere uitkomstmaten 

waren algemeen functioneren en beper-

kingen bij lopen. Tot en met dag 4 werden 

deze punten gescoord in een dagboek. Na 

drie weken werd nogmaals via een telefo-

nische enquête gescoord.

In de omgeving van Nijmegen leverden 

93 huisartsen 381 patiënten, 216 (57%) 

werden ingesloten. Daarvan maakten 118 

patiënten de trial af zodat er 2 groepen 

van 59 patiënten overbleven. In beide 

groepen zaten overwegend mannen 

(89%), de gemiddelde leeftijd was 57 jaar 

en metatarsophalangeale I was het meest 

aangedane gewricht.

Over de hele observatieperiode werd een 

licht niet-significant voordeel ten gunste 

van naproxen gezien. Op dag 4 bedroeg 

de pijnreductie; 44,7 mm voor predniso-

lon en 46,0 mm voor naproxen (95%-BI 

-9,8-7,1), score op algemeen functio-

neren; 42,1 mm tegen 42,4 mm (95%-BI 

-10,5-9,9) en score op lopen; 53,5 mm res-

pectievelijk 54,4 mm (95%-BI -10,5-8,8). 

Na 3 weken waren in beide groepen alle 

klachten en symptomen opgelost. Oraal 

prednisolon is dus even effectief als 

naproxen, en daarmee een goed alterna-

tief in de behandeling van jicht bij risico-

patiënten voor naproxen. (WS)

Janssens HJEM, et al. Use of oral prednisolone 

or naproxen for the treatment of gout arthritis: a 

double-blind, randomised equivalence trial. Lancet 

2008;371:1854-60.
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