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Samenvatting aanbevelingen: 

- De gemiddelde eiwitbehoefte (voldoende voor 50% van de populatie) van gezonde a 

terme neonaten daalt in de eerste 6 maanden van 1,4 g/kg per dag naar 1,0 g/kg per 

dag. 

- De aanbevolen hoeveelheid eiwitten (voldoende voor 97,5% van de populatie) voor 

gezonde a terme neonaten daalt in de eerste 6 maanden van 1,8 g/kg per dag naar 1,2 

g/kg per dag. 

- Bij kritiek zieke (septische of postoperatieve) a terme neonaten, kan overwogen 

worden om in de acuut zieke fase geen of fors lagere hoeveelheden parenterale 

aminozuren en vetten te geven, met daarnaast een aangepaste dosering intraveneuze 

glucose en normale hoeveelheden micronutriënten. 

- A terme neonaten dienen ná de kritiek zieke fase parenteraal 1,5 (tot maximaal 2,5) g 

aminozuren/kg per dag te krijgen. 

- A terme neonaten dienen na ziekte voor eventuele inhaalgroei enteraal 2,0 tot 

maximaal 3,0 g eiwitten/kg per dag te krijgen. 

- Premature neonaten < 32 weken dienen direct na geboorte parenteraal 1,5 tot 2,5 g 

aminozuren/kg per dag te krijgen. 

- Premature neonaten < 32 weken dienen vanaf dag 2 parenteraal 2,5 tot 3,5 g 

aminozuren/kg per dag te krijgen. 

- Premature neonaten < 32 weken dienen enteraal maximaal 3,5 tot 4,5 g eiwitten/kg 

per dag te krijgen. 

- Voor premature neonaten geboren na 32 weken zijn er nauwelijks studies 

beschikbaar. 

- Bij uitbreiding van enterale voeding wordt de parenterale aminozuurtoediening 

evenredig verminderd, zodat de totale maximale eiwitintake niet wordt overschreden 

(som parenteraal en enteraal maximaal bij prematuren 4,5 g/kg/d en bij a termen 3,0 

g/kg/d).  

- Bij (premature) neonaten met aminozuren in de parenterale voeding dient gestreefd 

te worden naar een energie intake van 45 tot 55 kcal/kg per dag op dag 1, en ten 

minste 65 kcal/kg per dag nadien, tezamen met voldoende intake van micronutriënten 

(met name fosfaat). 

- Neonaten dienen parenterale aminozuuroplossingen te krijgen die ontworpen zijn 

voor jonge kinderen (deze bevatten meer essentiële aminozuren). 

 

 

 

 



Inleiding 

Eiwitten zijn een van de belangrijke structurele componenten van het lichaam en vervullen 

daarnaast talloze afweer-, transport-, enzym-, hormoon- en receptorfuncties. Eiwitten zijn 

polymeren bestaande uit aminozuren, wat stikstof bevattende moleculen zijn. Er zijn 20 

verschillende aminozuren die ingebouwd kunnen worden. De volgorde van aminozuren in een 

eiwit volgt uit transcriptie en translatie van respectievelijk DNA en RNA. De lengte van een 

eiwit kan variëren van twee (dipeptide) tot duizenden aminozuren achtereen (figuur 1). De 

meeste aminozuren hebben echter ook individuele (signaal) functies. Zo is arginine een 

precursor van stikstofoxide (NO), glutamaat een neurotransmitter, methionine een 

methyldonor voor DNA-methylatie en is tyrosine een precursor voor bijvoorbeeld dopamine 

(1). Daarnaast kunnen aminozuren ook bijdragen aan de energie voorziening indien zij 

geoxideerd worden waarbij zij 4 kcal per gram leveren. 

 

 

 
Figuur 1: De primaire eiwitstructuur is een keten van aminozuren. Alle aminozuren bevatten 

dezelfde amino- en carboxylgroep rond het centrale ‘alpha’ koolstof atoom en verschillen 

slechts in de restgroep (R). 

 

 

Eiwitten 

Bijna alle eiwitten in het lichaam ondergaan een continu proces van synthese en afbraak tot 

losse aminozuren om beschadigde of defecte eiwitten te vervangen. De levensduur (of 

turnover) van een eiwit varieert van minuten (enzymen) tot weken of maanden (spieren) of 

praktisch nooit (neuronen en ooglens). De totale hoeveelheid eiwit die per dag wordt 

afgebroken en weer aangemaakt is enkele malen hoger dan de hoeveelheid eiwit die dagelijks 

met de voeding binnenkomt (2). De gemiddelde eiwit turnover verloopt bij premature 

pasgeborenen, net als bij de foetus, sneller dan bij a terme pasgeborenen en veel sneller dan 

bij volwassenen (3). Het netto verschil tussen eiwitafbraak en -opbouw, maakt of een individu 

katabool of anabool is, zoals bij respectievelijk cachexie of groei.  

Dit proces van eiwitturnover is niet volledig efficiënt, aangezien sommige aminozuren niet 

herbruikbaar zijn en er voor andere individuele (tijdelijk) overtallige aminozuren geen 



opslagplek bestaat, zoals wel voor bijvoorbeeld glucose of vetzuren in de vorm van glycogeen 

of vet. Deze niet-bruikbare aminozuren worden geoxideerd tot CO2 en ammoniak. Twee 

moleculen ammoniak worden vervolgens in de lever via de ureumzuurcyclus omgezet in een 

molecuul ureum, wat vervolgens wordt uitgescheden via de urine. Ook gaan er eiwitten en 

aminozuren verloren via de ontlasting (o.a. bacteriën), de huid en een eventueel onrijpe 

glomerulusfunctie. Het verlies van stikstof bij een eiwitvrij dieet noemt men het obligate 

stikstofverlies. Stikstofverlies moet worden aangevuld via eiwitten/aminozuren in de voeding 

(onderhoudsbehoefte). Dit verlies bedraagt bij a terme pasgeborenen ongeveer 0,6 g/kg per 

dag en bij prematuren 1,0 g/kg per dag (4). Daarnaast is bij kinderen extra eiwit noodzakelijk 

voor groei. De eiwitbehoefte van gezonde kinderen is de som van onderhoudsbehoefte en 

behoefte voor groei. Bij ziekte neemt de eiwitturnover en inefficiëntie hiervan toe door 

verhoogde beschadiging en verbruik van bijvoorbeeld cellen, celorganellen, en enzymen. Bij 

ziekte kunnen daarnaast verhoogde verliezen ontstaan door bijvoorbeeld diarree, renale 

problemen (verhoogde filtratie en/of verminderde terugresorptie), of via drains en open 

wonden. Deze extra verliezen moeten via de voeding worden aangevuld. 

Zoals beschreven kunnen aminozuren dienen voor eiwitsynthese, synthese van andere 

componenten (zoals nucleotiden, catecholamines, of neurotransmitters), en als energiebron. 

Eiwitsynthese kost veel energie. Dat betekent dat er pas stikstofretentie (en dus aangroei van 

eiwit) optreedt als naast aminozuren ook voldoende energie wordt gesuppleerd in de vorm 

van vetten en koolhydraten. Is er onvoldoende energie beschikbaar, dan zullen de aminozuur 

concentraties stijgen en worden de aminozuren geoxideerd voor energie generatie, leidend 

tot vorming van ammoniak en vervolgens ureum. Om ongewenste oxidatie te voorkomen, 

wordt derhalve geadviseerd om 30 tot 40 kcal aan energie te suppleren per gram 

toegediende eiwitten (5).  

 

Aminozuren  

De verschillende aminozuren worden onderverdeeld in essentiële, niet-essentiële en semi-

essentiële aminozuren (tabel 1). Essentiële aminozuren kunnen niet door het lichaam 

aangemaakt worden, maar dienen via de voeding opgenomen te worden. Niet-essentiële 

aminozuren kunnen wel gesynthetiseerd worden uit andere aminozuren of glucose. Semi-

essentiële of conditioneel essentiële aminozuren kunnen in theorie gesynthetiseerd worden, 

maar hun synthese is gelimiteerd in bepaalde omstandigheden. Dit kan komen door het 

tekortschieten van onrijpe enzymsystemen bij  

(premature) neonaten of doordat bij ziekte de behoefte dusdanig is gestegen dat de eigen 

enzymwerking onvoldoende is om in de totale behoefte te voldoen (6).  

Als de hoeveelheid van één of meerdere (semi-)essentiële aminozuren in een voedingsdieet 

relatief laag is, kan er een tekort aan dit aminozuur ontstaan. De overige aminozuren kunnen 

door het ontbreken van het limiterende aminozuur niet gebruikt worden voor eiwitsynthese 

en worden vervolgens afgebroken (geoxideerd). Bij een suboptimale balans van essentiële 

aminozuren spreekt men van een voeding met lage eiwitkwaliteit.  

 



Tabel 1: Essentiële, semi-essentiële en niet-essentiële aminozuren 

Essentiële aminozuren Semi-essentiële aminozuren Niet-essentiële aminozuren 

Histidine Arginine Alanine 

Isoleucine Cysteïne Asparagine 

Leucine Glutamine Asparaginezuur (aspartaat) 

Lysine Glycine Glutaminezuur (glutamaat) 

Methionine Proline Serine 

Phenylalanine  Tyrosine  

Threonine   

Tryptofaan   

Valine   

 

 

Parenterale voeding 

Sinds de jaren ‘80 van vorige eeuw worden er voor parenterale voeding geen eiwit 

hydrolysaten maar kristallijne aminozuuroplossingen gebruikt. Hierbij zijn de grootste 

metabole verstoringen (ernstige acidose en hyperammoniëmie) nauwelijks meer gekend.  

Sinds de jaren ‘90 zijn er daarnaast speciale aminozuuroplossingen beschikbaar voor 

prematuren en jonge kinderen (tot minimaal 2-jarige leeftijd), zoals Primene® (Baxter), 

TrophAmine® (B.Braun), of Vaminolact® (Fresenius Kabi). Deze aminozuuroplossingen hebben 

hogere concentraties van de essentiële aminozuren met als doel plasma 

aminozuurconcentraties te bereiken zoals gevonden in navelstrengbloed of borstgevoede 

zuigelingen. De samenstelling van de diverse commerciële aminozuuroplossingen verschilt 

echter significant van elkaar. Het is niet onderzocht welke oplossing of samenstelling een 

betere groei of uitkomst geeft. In alle oplossingen is de concentratie van tyrosine en cysteïne 

laag door lage oplosbaarheid en instabiliteit.  

 

Enterale voeding 

Na ingestie van voeding worden eiwitten in de dunne darm afgebroken tot oligo-, tri-, en 

dipeptiden of losse aminozuren en via peptide- of aminozuurtransporters opgenomen in de 

enterocyt alwaar de peptiden verder gesplitst worden (7). De aminozuren worden deels door 

de enterocyt zelf gebruikt voor eiwitsynthese, maar het grootste deel wordt uitgescheden in 

de portale circulatie. De lever neemt weer een deel van deze aminozuren op voor eigen 

gebruik en de overgebleven aminozuren komen in de systeemcirculatie en kunnen worden 

opgenomen en gebruikt door de perifere weefsels.  

 

Eiwitbehoefte bij gezonde a terme neonaten 

Algemeen wordt eiwitbehoefte gedefinieerd als de minimale inname van eiwit van hoge 

kwaliteit, die het obligate stikstofverlies van het lichaam compenseert en waarbij de normale 

lichaamssamenstelling in stand blijft, uitgaande van een adequate energie inname en normale 

fysieke activiteit. Bij kinderen, zwangeren, of vrouwen die borstvoeding geven, moet hierbij 



de extra eiwitbehoefte opgeteld worden, die nodig is voor normale groei van weefsels of de 

productie van moedermelk (8).  

Voor gezonde zuigelingen jonger dan zes maanden, zou een andere veronderstelling kunnen 

zijn, om de eiwitbehoefte in principe gelijk te stellen aan de eiwitinname die door 

borstvoeding wordt verkregen (8, 9). De concentratie eiwit in moedermelk wisselt echter per 

dag, tijdstip van de dag, en tussen voor- en achtermelk. Daarnaast wisselt het gedronken 

volume sterk en is deze hoeveelheid lastig nauwkeurig te meten. Dit maakt dat berekeningen 

vanuit moedermelk een zekere foutmarge kennen (10). Derhalve wordt de behoefte voor 

jonge zuigelingen ook volgens de hierboven genoemde factoriële manier berekend (8). 

 

De gemiddelde eiwitbehoefte (voldoende voor 50% van de populatie) van gezonde a terme 

neonaten daalt in de eerste 6 maanden van 1,4 g/kg per dag naar 1,0 g/kg per dag (8, 11, 12). 

De aanbevolen hoeveelheid eiwitten (voldoende voor 97,5% van de populatie) voor gezonde 

a terme neonaten daalt in de eerste 6 maanden van 1,8 g/kg per dag naar 1,2 g/kg per dag (8, 

11, 12). Praktisch gezien zijn de aanbevolen hoeveelheden de richtlijn die in de kliniek 

aangehouden dient te worden, aangezien anders bijna 50% van alle kinderen te weinig 

eiwitten zou krijgen. Alleen voor energie-inname, wordt de gemiddelde behoefte 

aangehouden in verband met een te groot risico op obesitas. De behoeftes van de individuele 

aminozuren zijn eveneens bekend; hiervoor wordt verwezen naar het WHO rapport (8). 

Wat betreft obesitas is het belangrijk te weten dat kunstvoeding hogere hoeveelheden 

eiwitten bevat dan moedermelk. Historisch gezien is hiervoor gekozen vanuit de gedachte dat 

‘meer’ beter zou zijn, de eiwitsamenstelling van kunstvoeding mogelijk suboptimaal is, en ter 

voorkoming van ondervoeding omdat kunstgevoede zuigelingen minder invloed hebben op 

het volume dat zij drinken (13, 14). De laatste jaren is het eiwitgehalte van standaard 

zuigelingenvoeding echter deels verlaagd aangezien het duidelijk wordt dat een hoge 

eiwitinname gedurende de zuigelingen- en peuter-leeftijd de kans op obesitas later fors doet 

toenemen (15-18). Deze op het eerste oog tegenstrijdige oorzaak wordt veroorzaakt doordat 

eiwitten eveneens de IGF-1 as stimuleren, insuline secretie doen toenemen, en β-oxidatie van 

vetzuren remmen (19, 20). 

 

Eiwitbehoefte bij zieke a terme neonaten 

Over de eiwitbehoefte tijdens ziekte bij a terme neonaten is slechts weinig onderzoek gedaan.  

Recent zijn er echter aanwijzingen verschenen dat zowel bij kritiek zieke volwassenen als ook 

neonaten en kinderen het toedienen van parenterale voeding in de vroege acute fase een 

toename laat zien op het ontstaan van nosocomiale infecties (21, 22). Met name aminozuren 

zouden hier debet aan zijn (23, 24). Een verklaring hiervoor is dat een geforceerde toevloed 

van metabolieten tijdens parenterale voeding, het natuurlijke proces van autofagie tijdens 

inflammatie verstoort (25, 26). Ondanks dat bovenstaand concept een omslag is ten opzichte 

van eerdere ideeën en nog niet in een tweede studie is bevestigd bij neonaten, is het moeilijk 

de gunstige effecten van een veel restrictiever parenterale voedingsbeleid volledig te 

negeren. Derhalve kan overwogen worden om bij ernstig zieke of postoperatieve a terme 



neonaten, in de acuut zieke fase (maximaal 1 week) geen parenterale eiwitten en vetten te 

geven, maar slechts een lage hoeveelheid glucose (2.5-5.0 mg/kg/min, mede o.g.v. bloed 

concentraties (27)) en wel vitamines en mineralen te suppleren (in lichtbeschermde 

infusiespuiten en -lijnen). Voor verdere onderbouwing wanneer en hoeveel aminozuren te 

suppleren tijdens de kritiek zieke fase wordt verwezen naar het werkboek Voeding bij 

kinderen in het hoofdstuk Parenterale Voeding en PICU. 

Tijdens de herstelfase na ziekte is vermoedelijk wel een hogere eiwit intake nodig. Parenteraal 

kan 1,5 tot 2,5 g aminozuren/kg per dag te worden gesuppleerd tijdens de herstelfase (28). 

Enteraal wordt 2,0 tot 3,0 g eiwitten/kg per dag geadviseerd (29). 

 

Eiwitbehoefte bij premature neonaten 

De foetus krijgt via de placenta een continue aanvoer van aminozuren, geschat op ongeveer 

3,5 à 4,0 g/kg per dag, waarvan tot de helft wordt geoxideerd. Een van de verschillen tussen 

foetus en neonaat is echter, dat de placenta de hoeveelheid individuele aminozuren die 

getransporteerd wordt, optimaliseert naar behoefte. Daarnaast neemt de placenta de 

afbraakproducten zoals ammoniak en ureum op uit de foetale circulatie. Toch tolereren ook 

de meest premature neonaten doorgaans dergelijke hoeveelheden eiwitten goed. 

Als uitgangspunt voor de eiwitbehoefte van premature neonaten wordt de hoeveelheid eiwit 

genomen die nodig is om een gelijke groei en lichaamssamenstelling te behouden zoals in 

utero bij gelijke postconceptionele leeftijd. Naast groei dienen ook de neurologische en 

metabole uitkomsten niet verstoord te worden door een onjuiste hoeveelheid voeding.  

Voor premature neonaten <32 weken wordt aanbevolen direct na de geboorte te starten met 

aminozuren om de continue aanvoer zoals deze ook intra-uterien bestond niet te 

onderbreken. Er zijn meerdere studies die aantonen dat 1,5 tot 2,5 g/kg per dag aan 

parenterale aminozuren direct na geboorte diverse positieve effecten hebben. Na één à twee 

dagen dient de parenterale hoeveelheid gemaximaliseerd te worden op 3,5 g/kg per dag (28). 

Van hogere parenterale innames zijn onvoldoende studies verricht (30-33) en nimmer 

voordelen beschreven. Eén van deze studies laat zelfs negatieve uitkomsten zien (30, 34) al 

was de studie opzet niet optimaal (4). Mogelijk was daarnaast de kwaliteit van de 

aminozuuroplossing suboptimaal, en werden er te weinig micronutriënten en energie 

gesuppleerd, waardoor er toxische aminozuurstapeling en hyperammoniëmie kon ontstaan.  

Enteraal lijken hogere hoeveelheden eiwitten goed getolereerd te worden en veilig te zijn. 

Enteraal zijn de aanbevelingen tussen de 3,5 en 4,5 g/kg per dag bij premature neonaten <32 

weken bij geboorte (35). Hiermee kan doorgaans een groei bereikt worden die gelijk is aan de 

intra-uteriene groeicurves of deze benadert (36-39). Bij uitbreiding van de enterale voeding 

kan de parenterale aminozuurtoediening evenredig worden verminderd, zodat de totale 

eiwitintake (som parenteraal en enteraal) de 4,5 g/kg per dag niet overschrijdt. 

Moedermelk bevat echter onvoldoende eiwitten om aan de aanbevelingen te voldoen. Bij 

preterme moedermelk daalt eveneens de eiwitconcentratie binnen enkele weken naar 

waarden zoals gezien bij moeders van a terme neonaten (van 1,6 naar 1,1 g/100 mL) (9, 40). 

Bekend is dat donormelk nog minder eiwit bevat (0,9 g/100 mL) dan preterme moedermelk, 



doordat donormelk meestal afkomstig is van moeders enkele maanden na de bevalling. 

Tevens gaan door het productie- en bereidingsproces diverse voedingsstoffen waaronder 

eiwitten en vetten verloren (40, 41). Derhalve dient moedermelk voor prematuren (geboren 

<34 weken) altijd verrijkt te worden met macro- en micronutriënten (zie ook hoofdstuk over 

moedermelk).  

Bij prematuren is gebleken dat indien vanaf geboorte aminozuren worden toegediend bij een 

energie-inname van slechts 30 kcal/kg per dag, de balans tussen eiwitopbouw en eiwitafbraak 

positief kan zijn (42). Echter, bij zo’n lage energie-inname lijkt dit over meerdere dagen niet te 

gelden. Er dient zo snel mogelijk gestreefd te worden naar een energie-intake van minimaal 

65 kcal/kg per dag (28, 43). Een ratio van 30 tot 40 kcal per gram toegediende eiwitten lijkt de 

eiwitsynthese te maximaliseren, waarbij de maximale intake van 135 kcal/kg per dag niet 

overschreden dient te worden (35). 

Daarnaast is er de laatste jaren meer aandacht gekomen voor gelijktijdige toediening van 

micronutriënten, welke ook nodig zijn voor optimale celopbouw in het kader van anabolisme. 

Fosfaat, onder andere nodig voor ATP, fosfolipiden en DNA synthese, is hier essentieel in en 

dient voldoende te worden gesuppleerd opdat geen tekorten ontstaan met negatieve 

gevolgen (44-47). 

 

Controles: 

Controle van ureum concentraties zijn eigenlijk, met name in de parenterale fase, een slechte 

maat van eiwitintolerantie. Enerzijds omdat ureum concentraties eveneens worden beïnvloed 

door nierfunctie en vullingstoestand, anderzijds omdat ureum het product is van succesvolle 

aminozuuroxidatie waarbij de meest toxische eindproducten reeds weggevangen zijn (te hoge 

aminozuur en ammoniak concentraties). Desalniettemin zijn hoge ureum concentraties wel 

een teken dat de aminozuren niet volledig optimaal gebruikt worden voor anabolisme. Dit kan 

meerdere redenen hebben, waaronder sepsis, een suboptimale kwaliteit van de toegediende 

aminozuren of eiwitten of een te lage energie-inname.  

Het is daarnaast ook niet bekend of hoge ureumconcentraties zelf ook toxisch kunnen zijn (4). 

Pragmatisch kan men in de parenterale fase het ureum een enkele keer controleren. Indien 

deze hoger dan 10 mmol/L is, kan worden geadviseerd de aminozuur intake niet verder te 

verhogen en vanaf 15 mmol/L deze te verlagen. Bij prematuren dient echter in principe niet 

minder dan 0.5-1 g aminozuren/kg per dag gegeven te worden om verdere eiwitafbraak, wat 

ook leidt tot ammoniak- en ureumvorming, te voorkomen. In de latere enterale voedingsfase, 

wanneer het ureum het betere correlatie heeft met de eiwit inname (48), kan men bij 

onvoldoende groei door het ureum te controleren, zien of er ruimte is voor suppletie van 

extra eiwit fortifier (indien ureum < 7,5 mmol/L). 
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