POSITION PAPER
Voeding in eerste levensjaren moet beter
Wat kan peutermelk bijdragen?
Gezond eten is belangrijk voor de mentale en fysieke ontwikkeling van peuters (1). Voeding legt
tegelijkertijd de basis voor de gezondheid op volwassen leeftijd. Het wordt steeds meer duidelijk
dat een inadequate voeding in de eerste levensjaren het risico verhoogt om op latere leeftijd een
chronische aandoening zoals overgewicht en diabetes te ontwikkelen (2,3). Voeding is dan ook een
van de speerpunten van de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-4 jaar. De JGZ-richtlijn
Voeding en eetgedrag is hierbij de leidraad met aandacht voor een optimale voorziening van
voedingsstoffen en het aanleren van een gezond eetpatroon (4).
Het belang van een goede voeding is evident. Het lukt echter lang niet alle ouders om de adviezen
in de praktijk te brengen. Uit zowel de Voedselconsumptiepeiling van het RIVM als de Eet Compleet
Test blijkt dat de kwaliteit van de voeding van peuters te wensen overlaat (5,6). De consumptie
van groente, fruit, vis en vezels is aanzienlijk lager dan aanbevolen. Vrijwel geen van de kinderen
bereikt de inname van minimaal 150 mg/dag n-3 visvetzuren (essentiële vetten) zoals de
Gezondheidsraad adviseert. Ook de mediane inname van de micronutriënten ijzer en vitamine D
ligt onder de norm. Niet alleen een te lage consumptie, maar ook daadwerkelijke tekorten zijn
aangetoond. Uit onderzoek onder 400 gezonde jonge kinderen (6 maanden - 3 jaar) in Brabant,
Zeeland en Zuid-Holland blijkt 18,8% van hen een ijzertekort en 8,5% een ijzergebreksanemie1 te
hebben (7). Onderzoek van kinderarts Akkermans, HAGA ziekenhuis, bevestigt deze bevindingen.
Zij vond met haar collega onderzoekers dat van de peuters2 (12 en 36 maanden) bijna 12% een
ijzertekort3 en bijna 23% een vitamine D tekort4 heeft (8). Dit beeld is helaas niet uniek voor
Nederland. De Europese Food Safety Authority signaleert in haar wetenschappelijke visie op de
voedingsbehoefte en inname van kinderen in hun eerste levensjaren dezelfde problematiek voor
andere Europese landen (9).
Een tekort aan essentiële voedingsstoffen in de eerste levensjaren heeft negatieve gevolgen op de
lange termijn. IJzer speelt bijvoorbeeld niet alleen een belangrijke rol in het zuurstoftransport,
maar ook in de immuunrespons en de ontwikkeling van de hersenen. De bewijzen stapelen zich op
dat een ijzertekort, met of zonder anemie, een negatieve invloed lijkt te hebben op de mentale
psychomotorische ontwikkeling van het kind (10). Een vitamine D tekort leidt op de langere termijn
tot een verlaagde botmineralisatie, botvervorming en veranderingen in het spiermetabolisme en de
1
2
3
4

Hb < 110 g/L (<6,8 mmol/L)
325 Kaukasische kinderen uit Nederland, Duitsland en Engeland
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ademhalingsfunctie (9). Essentiële vetzuren, met name het visvetzuur DHA, zijn van belang voor
een goede ontwikkeling van het zenuwstelsel. DHA hoopt zich tijdens de zwangerschap en in de
eerste levensjaren op in de hersenen en het netvlies (9).
De theoretische oplossing is eenvoudig: voor alle peuters conform de richtlijnen een gezonde
gevarieerde voeding en vitamine D suppletie. De jeugdgezondheidszorg, het Platform Gezonde
voeding voor 0-4 jarigen, het Voedingscentrum en veel ander organisaties zetten zich hiervoor in.
De praktijk is echter weerbarstig. Zo eet bijvoorbeeld geen enkele peuter, van de ruim 1.500 die
meededen aan de Eet Compleet Test, volgens de adviezen van het Voedingscentrum (6). Het is ook
niet altijd eenvoudig om ouders te motiveren of om een gezin de voedingsgewoonten te laten
aanpassen. Daarnaast kan het kind zelf de eigen wil laten gelden of smaakvoorkeuren ontwikkelen,
waardoor het ontwikkelen van een gezond eetpatroon vertraging oploopt.
Het aanleren van een gezond eetpatroon is en blijft de kern van alle adviezen. Peutermelk5,
waarvan de samenstelling specifiek is afgestemd op de voeding en voedingsbehoeften van peuters,
kan in deze kwetsbare eerste jaren ondersteuning bieden. Peutermelk is geschikt voor kinderen
vanaf 1 jaar. Het voorziet in essentiële voedingsstoffen waarvan veel peuters te weinig binnen
krijgen, zoals ijzer, vitamine D en essentiële vetzuren. Daarnaast bevat het een gebalanceerde
hoeveelheid eiwit en geen toegevoegde suiker6, smaak- of zoetstoffen. Zowel uit interventiestudies
als uit berekeningen blijkt dat een dagelijkse consumptie van circa 300 ml peutermelk de inname
van genoemde voedingsstoffen significant verbetert (10,11,12,13). De Europese Food Safety
Authority bevestigt dat het gebruik van peutermelk een van de mogelijkheden is om de inname
van essentiële voedingsstoffen voor deze leeftijdsgroep te verbeteren. Ook een groep
internationale kinderartsen heeft recentelijk de rol van Young Child Formulae onderschreven. Zij
doen tevens aanbevelingen voor de samenstelling van deze producten (14).
Samengevat: de voeding in de eerste levensjaren biedt grote kansen om de basis te leggen voor
een gezonde toekomst. Het voedingspatroon van deze jonge kinderen laat echter te wensen over.
De inspanningen en initiatieven om dit te verbeteren werpen nog niet voldoende vruchten af.
Peutermelk kan bijdragen om op een eenvoudige manier een adequate inname van voedingsstoffen
te realiseren.

De internationale aanduiding voor peutermelk, die ook de European Food and Safety Authority hanteert, is
Young Child Formula.
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Bietsuiker; rietsuiker; sucrose; saccharose.
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