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Bij premature neonaten < 32 weken dienen parenterale vetten zo snel mogelijk na geboorte
(uiterlijk op dag 2) gestart te worden in een dosering van 1,0 – 2,0 g/kg/d. Bij oudere
prematuren kan dit overwogen worden.
De maximale dosering parenterale vetten bij neonaten (zowel prematuur als a term) ligt
tussen 3 en 4 g/kg/d en kan binnen 2 dagen bereikt worden.
Het gebruik van vetemulsies bestaande uit mengsels van sojaolie samen met onder andere
olijfolie of visolie wordt sterk aangeraden.
Aan alle beschikbare vetoplossingen dienen nog vitamines te worden toegevoegd.
Parenterale vetoplossingen dienen lichtbeschermd te worden toegediend, zeker ten tijde van
fototherapie.
De vettolerantie kan worden bepaald middels de triglyceriden plasmaconcentraties. Indien
deze hoger dan 3,0 mmol/L is, dan dient de vettoevoer tijdelijk te worden verminderd, maar
nimmer volledig te worden gestaakt om nog enige essentiële vetzuren te suppleren.
De theoretische enterale vetbehoefte voor gezonde zuigelingen neemt in het eerste half jaar
af van 6,2 tot 4,5 g/kg/d. Voor premature neonaten ligt de aanbevolen hoeveelheid op 6 tot 7
g/kg/d.
Zwangere en lacterende vrouwen worden geadviseerd 350 tot 450 mg/dag aan EPA en/of
DHA te consumeren, te verkrijgen uit dieet en/of supplementen.
Donormelk voor prematuren dient laagdrempelig verrijkt te worden met 1 tot 2 g vet/100 mL
(2 – 4 mL 50% LCT oplossing).
Neonaten, welke een significant deel van de dunne darm missen, of een jejuno- of ileostomie
hebben, dienen laagdrempelig gesuppleerd te worden met MCT’s (1 tot 2 g vet/100 mL (2 – 4
mL 50% MCT oplossing)).

Inleiding
De lichaamssamenstelling van de foetus verandert van slechts 1% vet bij 24 weken, tot 14% vet rond
de uitgerekende datum, waarmee vetopslag de belangrijkste energiereserve voor de a terme neonaat
is. Postnataal voorzien lipiden uit voeding in het grootste deel van de energiebehoefte. Vetten hebben
een hoge energiedichtheid na verbranding in de citroenzuurcyclus via acyl-CoA: enterale vetten
leveren ongeveer 9 kcal/g, parenterale vetten 10 kcal/g. Voordeel van vetten ten opzichte van
koolhydraten is dat bij verbranding er een lagere CO2-productie is, wat met name bij premature
neonaten een voordeel kan zijn. Omega-6 (n-6) en omega-3 (n-3) vetzuren (zie onder) zijn essentiële
vetzuren die via de voeding toegediend moeten worden. Uit deze essentiële vetzuren worden de
meervoudig onverzadigde langeketenvetzuren (LC-PUFA’s) gevormd. Dit zijn bestanddelen van alle

celmembranen, maar met name in hoge concentraties aanwezig in de grijze stof van de hersenen en
retina. De samenstelling van de verschillende vetzuren in celmembranen beïnvloedt onder andere
diverse membraan transport eigenschappen, receptor activiteit, en signaal transductie. Tevens spelen
de LC-PUFA’s een rol bij ontstekingsreacties en de immuunstatus. Enterale lipiden zijn belangrijk
aangezien zij de absorptie van de vetoplosbare vitamines A, D, E, en K faciliteren. Enterale lipiden
geven smaak aan voeding, en zijn belangrijk voor verzadiging en maagontlediging.
Structuur en nomenclatuur
Vetten vormen een heterogene groep van hydrofobe moleculen. Plasma bestaat voor het grootste
gedeelte uit cholesterol(esters), gevolgd door fosfolipiden (glycerol veresterd met 2 vetzuren en een
fosforzuurgroep) en triglyceriden (glycerol veresterd met 3 vetzuren). Slechts een minderheid in
plasma bestaat uit vrije vetzuren (welke gebonden zitten aan albumine). Vetzuren worden
gecategoriseerd als verzadigd of onverzadigd (respectievelijk zonder of met dubbele binding). De
lengte van verzadigde vetzuren varieert van kort (<8 koolstof (C) atomen), medium (8-10 C atomen),
intermediate (12-14 C atomen), of lang (≥16 C atomen). Mono- en meervoudig onverzadigde vetzuren
(PUFA’s; polyunsaturated fatty acids) worden verder geclassificeerd in omega-3 (n-3), omega-6 (n-6),
omega-7 (n-7), en omega-9 (n-9) families, afhankelijk van de positie van de eerste dubbele binding
(gerekend vanaf het methyl-einde). PUFA’s worden pas lange keten (long chain; LC-PUFA’s) genoemd
bij een ketenlengte vanaf 20 C atomen (1, 2). Voor de structurele notitie van vetzuren (bijvoorbeeld
22:6n-3) wordt achtereenvolgens de lengte van het aantal koolstofatomen (22), het aantal dubbele
bindingen (6), en de positie van de eerste dubbele binding (n-3) aangegeven.

Synthese en essentiële vetzuren
De meeste vetzuren kunnen gevormd worden uit diverse precursors, bijvoorbeeld glucose, dat via
pyruvaat en acetyl-CoA verlengd kan worden. Voor mensen zijn er slechts 2 essentiële vetzuren:
linolzuur (18:2n-6; LA) en α-linoleenzuur (18:3n-3; LNA), aangezien de dubbele binding op de n-6 en n3 positie niet zelf door zoogdieren ingebouwd kan worden. Deze vetzuren moeten dus met (par)enterale
voeding toegediend worden (3, 4). Vervolgens kunnen een deel van deze essentiële PUFA’s door
herhaaldelijke enzymatische desaturatie en elongatie worden geconverteerd tot de LC-PUFA’s

arachidonzuur (20:4n-6, ARA), eicosapentaeenzuur (20:5n-3; EPA), en docosahexaeenzuur (22:6n-3,
DHA). Een evenwichtige voeding samenstelling wat betreft LA en LNA is hierbij van belang, omdat er
competitie is voor de gedeelde enzymen om tot een LC-PUFA te komen (4, 5). Tegelijkertijd is de
enzymactiviteit omgekeerd evenredig met de postconceptionele leeftijd, waardoor de LC-PUFA’s voor
neonaten conditioneel of semi-essentieel worden genoemd (6, 7). Zo is het tegenwoordig verplicht dat
alle enterale voedingen voor zuigelingen LC-PUFA’s bevatten, mede aangezien ook moedermelk LCPUFA’s bevat. Echter, niet alle parenterale vetoplossingen bevatten LC-PUFA’s (zie verderop).

Functies
Verzadigde vetzuren zijn met name geschikt voor oxidatie als energiebron. Middellange keten
triglyceriden (MCT’s) hebben hierbij het voordeel boven de langere ketens aangezien zij een snellere
plasmaklaring hebben omdat carnitine niet nodig is als cofactor voor transport over de mitochondriële
membraan (1, 8). Anderzijds leiden hoge doses MCT’s tot hogere plasmaconcentraties van ketonen,
met als gevolg kans op een metabole acidose en verhoogde concentraties van (neurotoxische)
dicarbonzuren.
(LC-)PUFA’s kunnen ook geoxideerd worden, maar hebben vooral een belangrijke rol als structurele
component in celmembranen en daarnaast beïnvloeden zij bijvoorbeeld gen expressie door te binden
aan diverse kernreceptoren. DHA, waarvan visolie een belangrijke bron is, wordt met name
geconcentreerd ingebouwd in hersenweefsel (inclusief de retina); ARA zit in hoge concentraties in
vasculair endotheel. Experimentele dierenstudies laten duidelijke effecten zien van een DHA tekort op
de gezichtsscherpte, visuele cerebrale verwerking, neurocognitief gedrag, en motoriek (9). Bij
neonaten zijn de effecten minder duidelijk (onderzocht), al lijkt er een positief effect te zijn van DHA
suppletie bij prematuren op gezichtsscherpte (10) en is er een dosis-respons effect op 2-jarige
neurocognitieve uitkomst parameters (11). Daarnaast leidt een (relatief) ARA tekort mogelijk tot
verminderde groei en huidafwijkingen (12). Een verklaring voor het gebrek aan overduidelijke
resultaten in klinische studies kan zijn dat in de studies relatief oudere en gezonde prematuren
geïncludeerd zijn die minder ernstige LC-PUFA tekorten hebben.
Naast structurele componenten zijn n-3 en n-6 LC-PUFA’s tevens precursors voor de eicosanoïden
(bestaande uit prostaglandines, thromboxanen, en leukotriënen), welke mediatoren zijn met
immunologische, inflammatoire, allergische, en stolling effecten. Eenvoudig gesteld, kan men zeggen
dat de eicosanoïden afkomstig van de n-6 LC-PUFA’s een pro-inflammatoir effect hebben, terwijl die
afkomstig van de n-3 LC-PUFA’s een meer anti-inflammatoire werking hebben (2, 8, 13).

Parenterale vetemulsies
Voor de vetfractie in parenterale voeding wordt gebruik gemaakt van vetemulsies welke voornamelijk
bestaan uit triglyceriden. Parenterale vetten vormen een belangrijke energiebron met een laag
volume (10 kcal/g) en lage osmolaliteit (350-380 mOsmol/kg water). Daarnaast leveren de meeste
vetemulsies voldoende essentiële vetzuren (LA en LNA) en dienen de vetoplosbare vitamines A, D, E,
en K als ook de wateroplosbare vitamines B1,2,3,5,6,7,12, C en foliumzuur er in opgelost worden.

In de jaren ‘60 van afgelopen eeuw werd de 1e generatie vetoplossingen geïntroduceerd welke
gebaseerd was op pure sojaolie. De samenstelling is sindsdien al die jaren praktisch ongewijzigd
gebleven. In de jaren ’90 kwamen 2e generatie vetemulsies op de markt die bestonden uit een mengel
van sojaolie samen met MCT’s of sojaolie met olijfolie. Begin deze eeuw zijn 3e generatie oplossingen
ontwikkeld bestaande uit een mengsel van sojaolie, MCT’s, olijfolie, en visolie, of juist uit pure visolie.
Ondanks de nieuwere generaties lipiden emulsies, bleef tot voor kort de sojaolie emulsie de meest
gebruikte (8), terwijl er diverse biochemische en klinische nadelen zijn beschreven (zie onder). De
nieuwe ESPGHAN parenterale voedingsrichtlijnen raden het gebruik van pure sojaolie bij neonaten
voor langer dan enkele dagen echter af. De verschillende mengsels zullen hieronder kort besproken
worden en de samenstelling ervan staat in tabel 1.
Tabel 1: Samenstelling frequent gebruikte intraveneuze lipidenoplossingen.

Vet origine (%)
Soja
Kokosnoot (MCTs)
Olijf
Vis
EFA (%)
LA
LNA
LC-PUFA (%)
ARA
EPA
DHA
α-tocopherol (mg/L)
Fytosterolen (mg/L)

Intralipid®
20%

ClinOleic®
20%

SMOFlipid®
20%

Lipoplus®
20%

Omegaven®
10%

100
0
0
0

20
0
80
0

30
30
25
15

40
50
0
10

0
0
0
100

44-62
4-11

18,5
2

14-25
1,5-3,0

25,7
3,4

1-7
<2

0,2
0,2
0,2
15
422±130

0,3
0
0,2
32
209±39

0,5
1,0-3,5
1,0-3,5
163-225
124±15

0,4
3,7
2,5
190±30
140±21

1-4
13-28
14-31
150-296
0

Sojaolie-emulsie.
De bekendste sojaolie-emulsie is Intralipid® en bestaat volledig uit lange keten triglyceriden (LCT’s):
60% hiervan zijn PUFA’s en dit betreffen tevens de essentiële vetzuren (52% LA en 8% LNA). Intralipid®
bevat echter nauwelijks LC-PUFA’s. De grote hoeveelheid n-6 essentiële vetzuren (LA) in sojaolieemulsie zou ook nadelige gevolgen kunnen hebben. Door een disbalans in de synthese van de n-6 LCPUFA ARA kunnen bijvoorbeeld meer pro-inflammatoire eicosanoïden ontstaan (8). Daarnaast daalt de
concentratie van de semi-essentiële LC-PUFA DHA bij gebruik van pure sojaolie (14-16). Verder bestaat
het risico van vetzuurperoxidatie door de hoge concentratie PUFA’s met als gevolg toename van
oxidatieve stress verergerd door een lage aanwezige concentratie aan vitamine E. Een extra probleem
van sojaolie-emulsie, en alle andere plantaardige oliën, is dat die fytosterolen bevat. Dit zijn
plantaardige sterolen die, indien intraveneus gegeven, hepatotoxisch zijn. Tezamen zijn de vele n-6
PUFA’s, hoge peroxidatie, lage vitamine E concentratie, en hoge fytosterolen concentratie
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van parenterale voeding geïnduceerde cholestase.
Olijfolie-emulsie.

ClinOleic® is een mengsel van 80% olijfolie en 20% sojaolie. Olijfolie bevat met name het monoonverzadigde oliezuur (18:1n-9) waardoor er minder peroxidatie is vergeleken met sojaolie. Tevens
bevat ClinOleic® minder fytosterolen dan pure sojaolie. ClinOleic® bevat net als Intralipid® nauwelijks
LC-PUFA’s, maar nog wel voldoende van de essentiële vetzuren LA en LNA indien minstens 2 g/kg/d
wordt gesuppleerd.
Visolie-emulsies.
Visolie wordt gekenmerkt door hoge concentraties aan de n-3 LC-PUFA’s EPA en DHA. Uit EPA worden
vooral anti-inflammatoire eicosanoïden geproduceerd, wat mogelijkerwijs een gunstig effect zou
kunnen hebben op de uitkomst van prematuren (4, 8, 11). Daarnaast zitten er in visolie geen
fytosterolen, maar wel een hoge concentratie α-tocopherol (actief vitamine E).
Er zijn verschillende emulsies met visolie beschikbaar. Omegaven® bestaat uit pure visolie; het is
echter niet geregistreerd in Nederland voor gebruik in neonaten en kinderen. Desalniettemin wordt
het toch geregeld gebruikt bij patiënten met cholestase, waarbij het mogelijk het geconjugeerde
bilirubine doet dalen (17, 18). Echter, Omegaven® is in geen van de studies hoger gedoseerd dan 1
g/kg per dag en de studies (allen cohort studies) die een dalend bilirubine aantoonden, gingen allen
gepaard met een dosis reductie van de totale vet inname. Tevens bevat pure visolie geen essentiële
vetzuren, en zal er naast α-linoleenzuur, met name een linolzuur deficiëntie ontstaan. Aan de andere
kant ontstaan binnen zeer korte tijd extreem hoge EPA concentraties (19, 20). Hierbij zijn
stollingsstoornissen beschreven door een overschot van de afgeleide 3-serie thromboxanen (21, 22),
en anemieën door fragiele erythrocyten celmembranen waarin relatief te veel EPA is geïncorporeerd
(23). Eenzelfde mechanisme is waarschijnlijk verantwoordelijk voor retinale dysfunctie en
verminderde hersengroei in experimentele biggen studies (24, 25). Wetende dat n-3 LC-PUFA’s vooral
in celmembranen van het centrale zenuwstelsel worden ingebouwd, zijn de lange termijn gevolgen
van een overdosering EPA hierop nog nauwelijks bekend. Een kleine cohort studie toonde lage Bayley
scores op de gecorrigeerde leeftijd van 1 jaar, met de kanttekening dat het vanzelfsprekend de ziekste
patiënten betrof die pure visolie voorgeschreven hadden gekregen (26). Derhalve wordt het gebruik
van Omegaven® bij neonaten ontraden, en dient het slechts gebruikt te worden als uiterste escape
gedurende maximaal 1 à 2 weken in een dosering van maximaal 1 g/kg/d naast de benodigde
vitamines (welke ook in lipiden opgelost zitten).
Er zijn ook mengsels beschikbaar waarin visolie samen met andere soorten olie gecombineerd wordt
met als doel een meer evenwichtig mengsel aan vetzuren aan te bieden. SMOFlipid® is een acroniem
voor de ingrediënten sojaolie, MCT’s uit kokosolie, olijfolie en visolie. Lipoplus® lijkt hier enigszins op,
maar bevat geen olijfolie. Deze visolie bevattende lipidenmengsels geven een meer gebalanceerd
vetzuurprofiel. Daarnaast is het fytosterolen gehalte bij SMOFlipid® fors gereduceerd. Bij volwassenen
zijn minder infecties, kortere beademingsduur, en kortere ziekenhuisopname aangetoond (27-29). Bij
neonaten werden in studies verbeterde DHA concentraties gevonden, maar de klinische uitkomsten
waren wisselend positief; mogelijk veroorzaakt door een doorgaans relatief korte toedieningsduur in
combinatie met een klein aantal patiënten (30-32).
Parenterale aanbevelingen

In de parenterale voeding van prematuren zijn vetemulsies nodig om essentiële vetzuurdeficiëntie te
voorkomen en voldoende calorieën te kunnen toedienen. Volgens de aanbevelingen moet 25 à 50%
van de niet van eiwit afkomstige energie worden geleverd door vetzuren. Van vroege parenterale
toediening van vet zijn geen nadelige gevolgen aangetoond, ook niet op sepsis, longfunctie, of
bilirubine metabolisme, zoals vroeger wel gedacht. Lipiden lijken, ook bij prematuren, veilig direct na
de geboorte gestart te kunnen worden in een dosering van 1 à 2 g/kg/d (33-36). De maximale dagdosis
van parenteraal vet bij neonaten (zowel prematuur als a term) ligt tussen 3 en 4 g/kg/d en kan binnen
2 dagen bereikt worden. In de maximale doseringen worden met alle beschikbare vetemulsies
(behalve Omegaven®) voldoende essentiële vetzuren aangeboden. De conditioneel essentiële n-3 LCPUFA’s zitten echter alleen in significante hoeveelheden in de visolie bevattende mengsels. Het
gebruik van zowel pure sojaolie als pure visolie wordt afgeraden bij neonaten. Gebruik van mengsels
van sojaolie met olijfolie en/of visolie heeft de voorkeur.
De tolerantie voor vet kan worden vastgesteld door bepaling van de plasmaconcentratie van
triglyceriden. Indicaties voor controle vormen toediening van > 2 g/kg/d aan parenterale vetten (37),
zeker bij neonaten < 1 kg, alsmede tijdens sepsis of ernstige respiratoire insufficiëntie. Als bovengrens
voor de triglycerideconcentratie wordt voor neonaten 3,0 mmol/L aangehouden. Wordt deze waarde
overschreden, dan dient de vettoevoer tijdelijk te worden verminderd, maar nimmer volledig te
worden gestaakt om enige essentiële vetzuur toevoer te garanderen. Een andere reden van
hypertriglyceridemie kan een te hoge glucose intake zijn, welke de maximale oxidatie capaciteit (~10
mg/kg/min) overschrijdt en waarbij glucose omgezet wordt in vet. Een deel van de kinderen die
langdurig (> 2 weken) intraveneus vetten krijgt, ontwikkelt een cholestase. Voor de achtergronden en
behandeling hiervan, wordt verwezen naar een apart hoofdstuk. Ongeconjugeerde hyperbilirubinemie
vormt normaliter geen indicatie voor beperking van de vettoediening. Fototherapie, maar ook
normaal omgevingslicht, resulteert echter in vet hydroxyperoxiden formatie, oftewel peroxidatie (3841). Deze radicalen kunnen voor voor verhoogde oxidatieve stress, bronchopulmonale dysplasie (42),
retina beschadigingen (43, 44), en hypertriglyceridemie (45) zorgen. Daarnaast is het zelfs
geassocieerd met verhoogde mortaliteit (46). Derhalve wordt aangeraden parenterale vetten lichtbeschermd te bereiden en toe te dienen, zeker ten tijde van fototherapie.
Aan alle van de beschikbare vetoplossingen dienen nog vitamines te worden toegevoegd voor
toediening. Niet alleen de vetoplosbare, maar ook de wateroplosbare vitamines hebben de hoogste
biologische beschikbaarheid, indien zij tezamen met het vetmengsel toegediend worden. Daarnaast
kunnen de vitamines reeds in het mengsel eventuele radicaalvorming ten gevolge van peroxidatie
tegen gaan. Het mengen dient door de lokale apotheek te geschieden i.v.m. voortijdige degradatie
indien dit reeds voortijdig bij fabricage zou plaats vinden. Ook de vitamines hebben baat bij
lichtbescherming.

Enterale vetten
Vetten vormen de belangrijkste bron van energie in melk (45-55% van de energie behoefte). Hoewel
variabel, bevat moedermelk in de eerste 2 weken postnataal gemiddeld zo’n 2,5-3,0 g/100 mL aan vet.
In de weken nadien neemt dit toe tot ongeveer 3,3-4,0 g/100 mL (47), waarbij er geen duidelijk
verschil is tussen moeders van premature en a terme neonaten. Gedurende de lactatieperiode
verandert het vetgehalte dus tegengesteld aan het eiwitgehalte dat afneemt na de eerste 2 weken

postpartum. Daarnaast is bekend dat achtermelk 50 tot 100% meer vet bevat dan voormelk. Bij
toediening van donormelk moet rekening worden gehouden dat door het bereidingsproces,
waaronder pasteurisatie, er verliezen optreden en donormelk uiteindelijk slechts 2,5 g/100 mL aan vet
bevat (48). Kunstvoeding voor a terme neonaten bevat ongeveer 3,5 g/100 mL aan vet (afhankelijk van
merk); terwijl het vetgehalte voor prematuren in kunstvoedingen iets hoger is, rond de 4,0 g/100 mL.
Van alle vetten in melkvoeding wordt 98% gevormd door triglyceriden; de overige 2% bestaan uit
onder andere fosfolipiden en cholesterol (49). Aangezien vetten hydrofoob zijn, zitten de vetten in
moedermelk gepakt in vetbolletjes of globules: Een kern van triglyceriden omgeven door een melk vet
globule membraan (MFGM) welke voornamelijk bestaat uit fosfolipiden tezamen met cholesterol,
diverse bioactieve eiwitten, en glycoproteïnen. Het MFGM zelf heeft directe antimicrobiële
eigenschappen en beschermt door de specifieke verpakking ook tegen directe inactivatie van diverse
bioactieve eiwitten en glycoproteïnen in de maag en duodenum. Hierdoor blijven de immunologische
moleculen evenals metabolieten welke bijdragen aan de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel in
eerste instantie behouden, voor verwerking en opname elders in de darm (49). Kunstvoeding heeft
een volledig andere samenstelling van de vet globules; deze zijn veel kleiner en worden niet omgeven
door een MFGM, maar door een coating van eiwitten welke biologisch niet actief zijn.
Moedermelk is een belangrijke bron van LC-PUFA’s. Wereldwijd is van alle vetten de gemiddelde DHA
concentratie 0.32% (range 0,15 – 1,4) en van ARA 0.47% (range 0,31 – 1,0). Het gehalte aan DHA in
moedermelk is erg afhankelijk van de hoeveelheid vis(olie) in het dieet van de moeder (50).
Gemiddeld gezien hebben Nederlandse moeders een relatief laag DHA gehalte in de moedermelk,
terwijl uit bijvoorbeeld een Nederlandse studie blijkt dat een hoger DHA gehalte in moedermelk
geassocieerd was met betere schoolprestaties bij meisjes (51, 52). Ook kunstvoeding voor zuigelingen
wordt tegenwoordig verrijkt met LC-PUFA’s waarbij de optimale samenstelling en concentratie nog
onderwerp van discussie is.
Absorptie en vertering
Na ingestie zorgen vetten voor een vertraagde maaglediging, waardoor nutriënten optimaal door de
dunne darm verderop geleidelijk kunnen worden opgenomen. Tevens bevorderen zij het
verzadigingsgevoel. Galzouten zorgen voor emulsificatie, waarbij de vetglobules gesplitst worden in
kleinere partikels (micellen) wat de vertering vergemakkelijkt. Lipase uit de maag en pancreas is
doorgaans verantwoordelijk voor afbraak van triglyceriden aangezien deze niet intact door de
enterocyt kunnen worden opgenomen. Bij neonaten is de hoeveelheid lipase echter vaak nog laag.
Moedermelk bevat echter ook een vorm van lipase (bile salt stimulated lipase; BSSL) wat de
vetabsorptie bij neonaten bevordert. Desondanks wordt bij prematuren ongeveer een kwart van de
vetintake weer uitgescheiden in de ontlasting. Pasteurisatie van moedermelk verhoogt dit percentage
doordat door verhitting het BSSL reeds voortijdig geactiveerd wordt, waardoor de structuur van de
globules aangetast wordt (53). Kunstvoeding bevat eveneens geen voorgevormde lipase, wat de
vertering van vetten bemoeilijkt. Na ingestie hydrolyseert lipase in het duodenum de vetzuren op de
eerste (sn-1) en derde (sn-3) positie van de triglyceride. Het vetzuur op de tweede positie (sn-2) blijft
onaangetast, waardoor er een wateroplosbaar sn-2 monoglyceride ontstaat wat in zijn geheel wordt
opgenomen in de enterocyten van het jejunum. In moedermelk zitten op de sn-1 en sn-3 positie met
name de onverzadigde vetzuren, terwijl op de sn-2 positie met name de lange keten verzadigde
vetzuren palmitinezuur (16:0) en myristinezuur (14:0) zitten. Het voordeel van juist palmitinezuur op
de sn-2 positie is dat er geen grotere hoeveelheden vrij palmitine ontstaan, aangezien vrij palmitine

zich tot onoplosbare en onabsorbeerbare calciumzepen vormt. Tegenwoordig wordt in een deel van
de kunstvoedingen ook palmitaatzuur preferentieel op de sn-2 positie ingebouwd (β-palmitaat),
waardoor de absorptie coëfficiënt van kunstvoedingen deels verbeterd is (54).
De intestinale absorptie neemt af in geval van een overmaat aan lange keten vetzuren. MCT’s worden
echter reeds bij lage concentraties galzouten en lipase gemakkelijker opgenomen door de enterocyt.
Moedermelk bevat dan ook deels MCT’s. Sommige kunstvoedingen voor prematuren hebben een
hoger MCT gehalte dan andere. Tot heden zijn hier geen negatieve effecten op de groei van gezien
(MCT’s leveren door een kortere koolstof keten minder energie). De hoeveelheid MCT’s mag echter
niet ten koste gaan van de minimale hoeveelheid essentiële vetzuren en LC-PUFA’s.
Na opname van de vrije vetzuren en het sn-2 monoglyceride in de enterocyten van het jejunum,
worden de lange keten vetzuren weer veresterd tot triglyceriden, cholesterolesters, en fosfolipiden.
Vervolgens worden deze producten verpakt tot grotere lipoproteïne complexen, genaamd
chylomicronen, en uitgescheden in de lymfatische circulatie die via de ductus thoracicus verbonden is
met de bloedstroom, en zodoende de lever omzeilt. MCT’s daarentegen, omzeilen juist het
lymfesysteem, en worden uitgescheiden in de vena porta. Bijkomend voordeel van MCT’s is dat zij, na
opname in de bloedstroom, een betere plasmaklaring hebben doordat MCT’s carnitine onafhankelijk
worden opgenomen in de mitochondriën.

Enterale aanbevelingen
A terme neonaten
Voor gezonde a terme zuigelingen is de theoretisch adequate vet inname gelijk gesteld aan de
hoeveelheid vet die gemiddeld via borstvoeding verkregen wordt. In de eerste maanden na geboorte
beslaan vetten zo’n 50-55% van de totale energie inname. Tabel 2 geeft een overzicht van de
aanbevolen innames van vet in het eerste half jaar voor gezonde a terme neonaten indien zij niet
moedermelk-gevoed zijn.
Zwangere en lacterende vrouwen worden volgens Europese richtlijnen geadviseerd 350 tot 450
mg/dag aan EPA en/of DHA te consumeren, wat bereikt kan worden door tot 4 maal per week vis te
consumeren (55, 56). Voor de meeste Nederlandse vrouwen is dit geen realistisch doel. De
Nederlandse Gezondheidsraad zal in 2019 een advies uitbrengen over de vis inname. Het hoge advies
aan n-3 inname kan ook (deels) worden bereikt door inname van voedingssupplementen.
Kunstvoeding bevat tegenwoordig ook LC-PUFA’s: ongeveer 0,2 à 0,3% aan DHA met een gelijk of
hoger percentage aan ARA. Vanaf 2020 zal het echter verplicht worden dat kunstvoedingen 20 tot 50
mg DHA/100 kcal (ongeveer 0,5 – 1,0%) bevatten (57). Tabel 3 geeft een overzicht van de aanbevolen
hoeveelheden vetfracties zoals deze in kunstvoeding en moedermelk terug te vinden is.

Tabel 2: Innames van vetten en energie welke als voldoende worden beschouwd bij gezonde a term
geboren zuigelingen (58). Aangezien de vetinname ook vaak wordt uitgedrukt als percentage van de
totale calorische intake, is deze laatste ook toegevoegd.

Lftd

Vet inname
Energie inname
Gewicht
jongens
meisjes
jongens
meisjes
jongens meisjes
(mndn) (g/d) (g/kg/d) (g/d) (g/kg/d) (kcal/d) (kcal/kg/d) (kcal/d) (kcal/kg/d)
(kg)
0-1
21
6,4
19
5,9
359
109
329
103
3,3
3,2
1-2
30
6,7
26
6,2
505
112
449
107
4.5
4.2
2-3
31
5,5
27
5,3
531
95
472
92
5.6
5.1
3-4
29
4,5
27
4,7
499
78
459
79
6.4
5.8
4-5
32
4,6
29
4,5
546
78
503
79
7.0
6.4
5-6
34
4,5
32
4,6
583
78
538
78
7.5
6.9

Tabel 3: Aanbevelingen van essentiële vetzuren en LC-PUFA’s bij a terme neonaten

Energie (kcal/100 mL)
Totaal vet (E%)
Totaal vet (g/100 kcal)
n-6 PUFA’s (%)
n-6 PUFA’s (E%)
n-6 PUFA’s (g/d)
LA (E%)
LA (mg/kg/d)
LA (mg/100 kcal)
ARA (%)
ARA (mg/d)
ARA (mg/kg/d)
n-3 PUFA’s (%)
n-3 PUFA’s (E%)
n-3 PUFA’s (g/d)
LNA (E%)
LNA (mg/kg/d)
LNA (mg/100 kcal)
DHA (%)
DHA (mg/d)
DHA (mg/kg/d)
DHA (mg/100 kcal)
Ratio LA:LNA
a

Aanbevelingen voor a terme
zuigelingen inname waarbij geen
deficiënties gezien worden
60 – 70 b,f
50 – 55 a
4,4 – 6,0 b,f

Moedermelk (58)

67
50 – 55
10 – 18

c

5–8
4,4 c
4 a,d
600 e
300 – 1200 b; 500 – 1200 f
max 1,0 f
140 a
40 e

5–8

0,47 (range 0,31 – 1,0)
139 (range 91 – 295)
0,5 – 1,0

c

1
0,5 c
0,5 a,d
80 e
>50 b; 50-100 f
0,5 – 1,0 f
100 a
20 e
20 – 50 a,f
5:1 – 15:1 b

0,3 – 0,85

0,32 (range 0,15 – 1,4)
94 (range 44 – 413)

EFSA (56, 58); b ESPGHAN; c IoM; d D-A-CH 2008; e GZ 2001; f EU 2020 regulations (57).

Premature neonaten

Moedermelk
Verse moedermelk en kunstvoeding voor prematuren beschikken doorgaans over voldoende vetten
om aan de calorische behoefte van premature neonaten te voldoen (globaal 6 - 7 g/kg/d). Wel hebben
prematuren een zeer hoog risico op een LC-PUFA deficiëntie, met name van DHA. Voornaamste reden
is dat de placentaire opname van LC-PUFA’s in het laatste trimester sterk toeneemt. De hoeveelheid
LC-PUFA’s die prematuren via moedermelk of kunstvoeding krijgen, is echter fors lager dan de
hoeveelheid die zij in utero zouden krijgen (14). Zoals hierboven ook besproken kan het gehalte aan
DHA in moedermelk natuurlijk verhoogd worden door de visintake van lacterende vrouwen te
verhogen.
Onderzoek naar extra suppletie van LC-PUFA’s voor preterme pasgeborenen die moedermelk krijgen
laat controverse resultaten zien. Korte termijn uitkomsten waren soms positief, maar het lange
termijn effect blijft onduidelijk (11, 59, 60). Meta-analyses tonen dat met name >1% DHA is
geassocieerd is met verbeterde neurocognitieve uitkomsten op de leeftijd van 2 jaar (11, 50).
Een nieuwe ontwikkeling is dat er de komende jaren nieuwe breast milk fortifiers (BMF) komen,
waarbij een deel van de koolhydraten vervangen wordt door vetten, en dan met name de LC-PUFA’s.
Deze fortifiers compenseren echter slechts een deel van het LC-PUFA tekort als vergeleken wordt wat
intra-uterien via de placenta getransporteerd wordt naar de foetus (61).
Donormelk
Door het bereidingsproces is het vetgehalte in donormelk lager en bevat het tevens minder eiwit.
Daarnaast is de enterale absorptie van vetten eveneens verminderd doordat het BSSL door
pasteurisatie reeds voortijdig geactiveerd wordt (53). Donormelk dient daarom bij toediening aan
prematuren verrijkt te worden met extra vetten en eiwitten naast BMF. Standaard kan gekozen
worden voor een supplement van lange keten vetzuren in een dosering van 1 tot 2 g/100 mL (2 – 4 mL
50% LCT oplossing).
Kunstvoeding
Momenteel bevatten kunstvoedingen voor prematuren evenveel DHA als kunstvoedingen voor a
terme neonaten, terwijl de DHA opname in utero hoger is dan in de eerste maanden na geboorte.
Vanaf 2020 zullen alle kunstvoedingen 0,5 – 1,0% DHA moeten bevatten (57), terwijl 1% (55 – 60
mg/kg/d) aangeraden wordt in de literatuur om deficiënties bij prematuren te voorkomen (7).
Malabsorptie
Neonaten, welke een significant deel van de dunne darm missen, of een jejuno- of ileostomie hebben,
laten vaak een verminderde groei zien als gevolg van malabsorptie. Hierbij wordt aangeraden om
laagdrempelig extra vet te suppleren, waarbij in dit geval de voorkeur uitgaat naar MCT’s in een
dosering van 1 tot 2 g/100 mL (2 – 4 mL 50% MCT oplossing).
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