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Inleiding 

Calcium speelt in het lichaam een belangrijke rol bij de botmineralisatie, bloedstolling, 

plasma membraanpotentiaal, spiercontractie en hormoonhuishouding. Circa 99% van het 

lichaamscalcium bevindt zich in skeletweefsel. Fosfaat komt eveneens overwegend voor in 

botweefsel. Daarnaast is fosfaat een onderdeel van celstructuren en is onder andere betrokken 

bij de energiestofwisseling en DNA-synthese. Voor de ontwikkeling van een goede 

botstructuur moeten beide mineralen voldoende beschikbaar zijn in de juiste verhouding. De 

concentraties van serumcalcium en serumfosfaat worden binnen nauwe grenzen gereguleerd 

door veranderingen in de darmabsorptie, botresorptie en nierexcretie. Hierbij speelt de 

hormonale regulatie door  parathormoon en vitamine D een belangrijke rol. Bij onvoldoende 

aanbod worden serumconcentraties van calcium en fosfaat op peil gehouden ten koste van de 

botmineralisatie. [1]Hierdoor kan osteopenie of rachitis ontstaan. Bij prematuren kent men de 

osteopenia of the premature, vooral veroorzaakt door een te lage inname aan fosfaat of 

verhoogde excretie van mineralen bij extreme prematuren met onrijpe orgaanfunties. [2] 

 

 

Fysiologie 

 

Parathormoon (PTH)  

Parathyroidaal hormoon (PTH) wordt in de bijschildklier geproduceerd en reguleert de 

extracellulaire concentratie van geïoniseerd calcium (Ca2+). De doelorganen zijn skelet en 

nieren. PTH bevordert calciumabsorptie uit bot, terwijl het in de nieren de tubulaire 

reabsorptie van calcium verhoogt, de fosfaatexcretie bevordert en de activering van vitamine 

D naar calcitriol (1,25-dihydroxy vitamine D) stimuleert. Over het algemeen werkt de 

regulatie van calcium, PTH en Vitamine D bij aterme en premature pasgeborenen 

overeenkomstig die bij volwassenen, al kunnen prematuren in de eerste levensdagen minder 

goed overweg met  hypocalcemie. Dit laatste komt mogelijk door ongevoeligheid van de 

nieren voor PTH. De gevoeligheid van de nier voor PTH neemt toe met de postnatale leeftijd 

en zwangerschapsduur. [3,4] 
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Vitamine D   

Vitamine D (calciferol) wordt deels aangevoerd met het voedsel, deels gesynthetiseerd 

in de huid na blootstelling aan ultraviolet licht (UV-B, tussen 290 en 315 nm).  De activering 

gebeurt in twee stappen. In de lever wordt calciferol gehydroxyleerd tot 25-hydroxy-vitamine 

D (calcidiol). Deze stap is niet gereguleerd zodat de concentratie van 25-hydroxy-vitamine D 

een indicator is van de vitamine D status. In de proximale niertubuli vindt verdere 

hydroxylering plaats tot de actieve vorm1,25-dihydroxy vitamine D (calcitriol) met behulp 

van het enzym  25(hydroxy)D3-1-alpha hydroxylase. Dit is de snelheidsbeperkende factor in 

het vitamine D metabolisme. De calcitriolsynthese wordt bevorderd  door activering van 

25(hydroxy)D3-1-alpha hydroxylase door PTH, door lage serumconcentraties van calcium en 

fosfaat en door insulineachtige groeifactor 1 (IGF-)I, oestrogenen, prolactine en 

groeihormoon, terwijl de synthese wordt geremd door hoge serum concentraties van calcium 

en fosfaat. Calcitriol stimuleert de absorptie van calcium en fosfaat in de darm, de calcium 

reabsorptie in de nier (secundair fosfaat reabsorptie) en de mobilisatie van calcium en fosfaat 

uit het botweefsel. [1]De intestinale absorptie en transformatie van vitamine D is vanaf de 

geboorte mogelijk, ook bij zeer premature pasgeborenen. [5] 

 

Hier nog een figuur toevoegen zoals Chris heeft gesuggereerd maar dan bij voorkeur met Nederlandse 

tekst 

 

 

Metabolisme 

Prenataal De ontwikkeling van het skeletweefsel begint in de vroege embryonale fase 

maar pas in het laatste trimester van de zwangerschap wordt een substantiële hoeveelheid bot 

gevormd. [1,6] Hiervoor heeft de foetus veel calcium en fosfaat nodig. Hierin wordt intra-

uterien voorzien door actief transport van calcium en fosfaat over de placenta en hoge foetale 

serumconcentraties van calcium en fosfaat. 80% van de hoeveelheid calcium waarover een 

terme neonaat beschikt wordt opgenomen in het laatste trimester.  De relatieve hypercalciëmie 

verklaart waarschijnlijk de lage foetale serumconcentraties van PTH en calcitriol. Foetaal 

serum 1,25(OH)D3 is eveneens laag. 25-hydroxy vitamine D passeert de placenta en bereikt 

ca 75 -100%  van de maternale waarden.  

Postnataal Na de geboorte zijn moedermelk en kunstvoeding de voornaamste bronnen 

van calcium en fosfaat. Het aanbod aan calcium en fosfaat is aanvankelijk laag waardoor de 

serum calciumconcentratie daalt. Hierdoor wordt de secretie van PTH gestimuleerd. [7] Voor 



prematuren die niet instaat zijn voeding volledig enteraal op te nemen moeten calcium en 

fosfaat met de parenterale voeding gesuppleerd worden.  

Moedermelk bevat weinig vitamine D  en de vitamine D-synthese in de huid is door 

geringe expositie aan zonlicht verwaarlosbaar. [2] Placentainsufficiëntie en maternale 

preeclampsie vergroten het risico op vitamine D-deficiëntie bij prematuren. [8] Uit een recent 

onderzoek bleek dat ca 70% van een groep Nederlandse pasgeborenen bij de geboorte een 

insufficiënte Vitamine D spiegel hadden. De spiegels normaliseerden pas na de derde 

levensweek. [9] Vitamine D-deficiëntie bij  gesluierde vrouwen en vrouwen met een donkere 

huidskleur die geen suppletie hebben gebruikt, leidt vaker tot vitamine D-deficiëntie bij hun 

kinderen. [10] 

Intestinale absorptie 

Calcium. De intestinale absorptie van calcium kan zowel passief als actief 

plaatsvinden. De passieve absorptie is niet hormonaal gereguleerd. De actieve absorptie van 

calcium wordt in het duodenum gereguleerd door Vitamine D. Na de geboorte heeft de 

vitamine D-status van moeder daarom een directe invloed op de calciumopname in de 

neonatale periode. Ruim de helft van het calcium uit de voeding wordt echter passief door de 

proximale dunne darm geabsorbeerd zodat de bot mineralisatie direct na de geboorte adequaat 

kan verlopen. Ook andere factoren zijn van invloed: galzuren en lactose bevorderen de actieve 

absorptie van calcium; xanthinederivaten remmen deze juist.  

Fosfaat. Fosfaat uit de voeding wordt voornamelijk passief geabsorbeerd in de 

proximale dunne darm. Alleen bij lage serumconcentratie stimuleert vitamine D de intestinale 

fosfaatabsorptie. Ongeveer 80 a 90% van het aangeboden fosfaat wordt geabsorbeerd. De 

mate van absorptie is echter niet alleen afhankelijk van het fosfaataanbod, maar ook van de 

calcium-fosfaatratio in de voeding. Bij overmatige toediening van calcium daalt de absorptie 

van fosfaat, en omgekeerd. [2] Indien het fosfaat in de voeding te laag is zal het uit botweefsel 

geresorbeerd worden. Indien extreem vroeg geboren pasgeborenen grote hoeveelheden 

aminozuren toegediend krijgen zal het fosfaat in bloed bij voorkeur gebruikt worden voor het 

celmetabolisme en niet voor de botmineralisatie waardoor ook bij een hoog aanbod aan 

fosfaat de botmineralisatie niet optimaal verloopt.  [11,12] 

 

Renale Excretie en reabsorptie. De nieren spelen een belangrijke rol bij de calcium- en 

fosfaat homeostase. Normaliter wordt 98% van het uitgescheiden calcium in de tubuli 

gereabsorbeerd. De calcium excretie neemt toe bij fosfaatdepletie, metabloe acidose en 

medicatie zoals coffeine en furosemide. De calciumexcretie neemt juist af bij toediening van 



fosfaat, metabole alkalose en thiazide diuretica,. [13,14] De excretie van fosfaat wordt in 

eerste plaats gestuurd door het aanbod in de voeding. De fosfaat reabsorptie  neemt toe bij een 

laag fosfaat aanbod (die kan oplopen tot meer dan 90%) waardoor de fosfaatuitscheiding 

afneemt, de fosfaat excretie neemt toe bij fosfaat overschot.[15] Prematuren met een 

zwangerschapsduur onder de 28 weken hebben een onrijpe tubulusfunctie waardoor zij 

onvoldoende instaat zijn fosfaat te reabsorberen, zelfs bij een lage concentratie in bloed. [12] 

Hormonale regulatoren van de renale fosfaatexcretie zijn PTH en vitamine D. Vitamine D 

verhoogt de fosfaat terugresorptie in de proximale tubulus. Het PTH verlaagt deze te gunste 

van calciumreabsorptie. Het effect van PTH is bij pasgeborenen nog beperkt. [16-18]  

 

 

Aanbevelingen  

Enterale voeding Bij de bepaling van het dagelijkse aanbod dient rekening gehouden te 

worden met  de gastrointestinale absorptie. Deze kan beïnvloed worden door de samenstelling 

van de aangeboden voeding. Ophogen van de mineraleninname leidt niet altijd tot een 

toegenomen opname. Een eenzijdige verhoging van het calciumaanbod kan leiden tot een 

verminderde vetabsorptie met veranderde consistentie van de faeces en een verlengde 

gastrointestinale passagetijd. Dit is een potentiële risicofactor voor necrotiserende 

enterocolitis. [18]Voor een optimale retentie van calcium is de juiste verhouding van de 

aangeboden hoeveelheid calcium en fosfaat belangrijk. Een optimale mineralisatie is mogelijk 

bij een dagelijkse intestinale absorptie van 1,5 – 2,25 mmol/kg/d. Aangezien slechts 50 - 65%  

van de aangeboden hoeveelheid calcium geabsorbeerd wordt, is hiervoor een dagelijkse intake 

van 3 – 3,5 mmol/kg/d nodig. [19,20] De dagelijkse postnatale fosfaatinname moet zo 

aangepast worden dat de  Ca / P ratio ca 1,5 – 2,0. (1 tot 0,9 ) bedraagt. Bij zeer onrijpe 

prematuren kan het nodig zijn fosfaat hoger te doseren om renale verliezen te compenseren. 

[12] 

 

Vitamine D suppletie. Gezien de hoge prevalentie van vitamine D- tekort bij zwangere 

vrouwen is het advies dat prematuren gedurende de eerste levensmaanden per dag 800 – 1000 

IE/d  (20 – 25 microgram/d) vitamine D toegediend krijgen, ongeacht de voeding. [20] Dat 

betekent dat altijd  suppletie nodig is. De suppletie wordt bij prematuren zo vroeg mogelijk 

gestart (b.v. met start BMF) Bij een gewicht van minder dan 1250 gram wordt 600 IE (15 µg) 

vitamine D  per dag gegeven. Deze dosering wordt verlaagd naar 400 IE (10 µg) indien het 

gewicht gestegen is boven 1250 gram. Kunstvoeding is verrijkt met vitamine D, maar niet 

voldoende om de aanbevolen hoeveelheid vitmine D te bereiken. Daarom wordt voor alle 



andere kinderen, ongeacht de voeding, de dagelijkse vitamine D suppletie van 400 IE (10 

microgram/d) tot een leeftijd van 4 jaar voortgezet.  

De Nederlandse aanbevelingen worden weergeven de tabel 1 en 2. 

Tabel 1 Richtlijn voor de dagelijkse inname van calcium, fosfaat en vitamine D tot aterme 

leeftijd 

 

NUTRIENT EENHEID ENTERAAL PARENTERAAL 

Calcium Mmol/kg 3 -3,5 1,3 - 3 

Fosfaat Mmol/kg ?? ?? 

Vitamine D IE (µg) 800 -1000 (20 -25) 30 -160 (maximaal 

400) 

(12,14,16) 

Tabel 2 

GROEP BEHOEFTE SUPPLETIE  NAAST 

(ENTERALE) VOEDING 

Prematuren < 1250 g 1000 IE/dag 600 IE (15 µg)/dag  

Prematuren > 1250 g 800 IE/dag 400 IE (10 µg)/dag 

Gezonde zuigeling  400 IE/dag 400 IE (10 µg)/dag 

 

 

Parenterale voeding  Als calcium en fosfaat in te hoge concentraties aan parenterale voeding 

toegevoegd worden, kunnen neerslagen  ontstaan. Dit gebeurt minder snel bij fosfaat uit organische, 

fosfaatbronnen  zodat hogere concentraties mineralen toegediend kunnen worden. [21] Aangezien bij 

de parenterale toediening geen verlies aan mineralen optreed door beperkte intestinale absorptie kan de 

dagelijkse toediening lager zijn dan met enterale voeding. Bij prematuren is de inbouw van calcium en 

fosfaat sterk gerelateerd aan de gewichtstoename. [22] De dagelijkse behoefte kan sterk variëren. De 

fosfaatbehoefte neemt toe bij hoge dosering van aminozuren. Bij parenterale toediening van vitamine 

D wordt een dagelijkse inname van 30 – 160 IE/kg [23,24] voor prematuren en 400 IE (totaal) voor 

aterme pasgeborenen aanbevolen.  

 

Monitoring 

Voor adequate suppletie van mineralen, vooral bij parenterale toediening, is het noodzakelijk 

om vanaf de geboorte regelmatig serumconcentraties als ook de excretie van mineralen in de urine te 

bepalen, ter voorkoming van zowel onder- als overdosering. Serum bepalingen alleen kunnen geen 

aanwijzing geven ten aanzien van een optimale mineralenhuishouding anderzijds zijn er grote inter-

individuele verschillen in de renale excretie van mineralen. Serum calcium bepalingen kunnen 



beïnvloed worden door de samenstelling van de extracellulaire vloeistof. Een alkalose verhoogt de 

affiniteit van albumine voor calcium waardoor de concentratie geïoniseerd calcium (Ca2+) daalt. Bij 

een daling van het albumine gehalte zal de totale concentratie serum calcium dalen terwijl de 

hoeveelheid Ca2+ onveranderd blijft. Ca2+ is de fysiologisch gezien relevante vorm van calcium. [7] De 

renale uitscheiding van fosfaat wordt niet alleen bepaald door de toediening van fosfaat maar ook door 

de rijpheid van de renale tubulusfunctie. Prematuren < 28 weken hebben een hoge fosfaatexcretie, 

onafhankelijk van de  serumconcentratie. Om voldoende aanbod aan fosfaat te garanderen wordt 

aangeraden bij prematuren < 28 weken de serumfosfaat concentratie > 2 mmol/l te houden. [25] 

 

Serum en urine concentraties van calcium en fosfaat alleen laten geen uitspraak toe ten 

aanzien van een adequate botmineralisatie. Serum alkalische fosfatase (ALF) is een enzym dat 

verhoogd is in relatie met een verhoogd bot metabolisme en in verband gebracht wordt met een laag 

fosfaatgehalte of vitamine D deficiëntie. Daarom wordt ALF vaak in de dagelijks praktijk gemeten 

voor de evaluatie van de botmineralisatie. Er bestaat geen consensus of de bepaling van alkalische 

fosfatase of mineralen in serum en urine als indicator voor een goede botmineralisatie gebruikt kunnen 

worden. [26-36] Er worden grote inter-individuele verschillen gevonden, daarnaast kunnen uitslagen 

gerelateerd zijn aan de postnatale leeftijd en beïnvloedt worden door  medicatie, ook worden 

alkalische fosfatasen uit andere organen bijv de lever (cholestase) meegemeten.. De meeste studies 

onderzochten slechts de relatie tussen incidentele  mineralen en ALP concentraties in relatie met 

lengte groei en botmineralisatie gemeten met behulp van Dual- energy X-ray absorptiometrie. In deze 

studies had een hoge ALP waarde een matige voorspellende waarde, terwijl een lage serumfosfaat 

concentraties indicatief was voor lage botmineralisatie. Herhaalde metingen op gestandaardiseerde 

tijdstippen in de vroege postnatale periode zijn slechts incidenteel onderzocht. [12,37,38]Herhaalde 

metingen van mineralen en ALP,  op gestandaardiseerde tijdstippen, bieden de mogelijkheid om het 

effect van mineralensuppletie te beoordelen en de dosering op korte termijn aan te passen. Hierbij is 

niet de exacte waarde van belang, maar de trend gedurende een bepaalde periode. Voor het onderzoek 

van de urine is een portie urine voldoende. [39] 

 

Advies controle calcium - fosfaathuishouding 

Voor prematuren < 28 weken- 32 weken:  

• controle van serum en urine concentraties van calcium, fosfaat en ALP regelmatig vanaf de 

geboorte tot volledige enterale voedingopbouw (b.v. dag 1, 3, 5, 7, en 10), daarna wekelijks  

• serumfosfaat concentratie > 2 mmol/l houden in verband met een beperkte tubulaire 

terugresorptie (18) 

• bij lage fosfaat excretie en/of stijgend ALF moet de fosfaatsuppletie verhoogd worden.  

 

Voor prematuren > ????? 32 weken, ernstige dysmaturiteit of langdurig parenterale voeding: 



• indien enterale voeding snel geklommen kan worden en bij goede gewichtstoename zal 

monitoring van de botmineralisatie niet standaard nodig zijn. (Pohlandt 20) 

• bij vertraagde enterale voedingsopbouw of langdurig parenterale voeding (bv  NEC, 

cholestase), zal een wekelijks controle van de Ca - P huishouding verricht moeten worden. 

• bij extra-mineralen suppletie bovenop de normale voedingsintake zal wekelijks een controle 

van de Ca - P huishouding verricht moeten worden. 

• indien naast extra mineralensuppletie ook nog onderhoudsdiuretica toegediend worden zal een 

nefrocalcinose uitgesloten moeten worden m.b.v. een echografie. 

 

Referentiewaarden 

 

Vrij Ca (mmol/l)  Prem Term 

 < 4 dg 1,05 -1,48 1,13 – 1,36 

 >4 dg 1,48 – 1,55 1,36 – 1,5 

Totaal Ca (mmol/l)  2,0 – 2,7 2.5 – 3.0 

Fosfaat (mmol/l) < 1 week 1,58 – 2,85 1.4 – 2.3 

 >1 week 1,48 – 3,06  

25- OH Vitamine D3  

Voldoende*  

Insufficiënt  

Deficiënt  

(75 nmol/l (30ng/ml))1 

> 50 nmol/l 

< 50 nmol/l  

< 25 nmol/l 

  

PTH (pmol/l)   0,22 ±0,21 

pmol/l 

 <1 jaar  10 -112 

pg/ml 

Alk Fosfatase (U/L)  60 - 330 60 -250 

Tabel 7.2 Referentiewaarden serumconcentraties  [40-42](27, 28)* ESPGHAN,[43,44] 

1Pediatric Endocrine Society 

Er is geen consensus ten aanzien van een adequate Vitamine D concentratie. Terwijl de 

ESPGHAN een serum concentratie van > 50 nmol/l als sufficiënt definieert, ligt deze waarde 

voor de Endocrine  Society (ES) bij 75nmol/l. Een serum concentratie van 25 OH Vitamine D 

tot 250nmol/l (100ng/ml) is veilig, terwijl  concentraties > 375 nmol/l (>150ng/ml) toxisch 

zijn. [44] 

Bij de bepaling van OH-Vitamine D in serum hangt de uitkomst af  van de meet methode die 

gebruikt is, RIA of LC-MS/MS (liquid chromatography tandem mass spectrometry). De 

nieuwe methoden meten ook Vitamine D3 –C3 epimeren. Bij C3 epimeren wordt de A ring 

geconverteerd van een alpha naar een beta orientie. Deze isomeren hebben een lagere affiniteit 

voor  DBP (vitamin D binding protein) en VDR (vitamin D receptor). De calcemische werking 



van de epimeren is mogelijk minder effectief maar de remming van PTH is gelijk aan de non-

epimerische vorm. Prematuren en  termgeboren neonaten kunnen hoge concentraties epimeren 

hebben. De betekenis van deze epimeren is nog niet duidelijk. In veel vroege studies is bij de 

meting van vitamine D concentraties geen onderscheid gemaakt tussen verschillende 

epimeren. [9,45,46] 
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