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E N G L I S H  S U M M A RY

Iron and vitamin D deficiency are two of the most common micronutrient 
deficiencies in young children worldwide and they contribute substantially to 
the global burden of disease due to their varied negative health consequences. 
For example, iron deficiency (ID) is associated with impaired neuro-cognitive 
development of infants and young children. Furthermore, vitamin D deficiency 
(VDD) can lead to rickets and several extra-skeletal adverse effects such as 
impaired functioning of the immune system with increased risk for infections and 
the development of auto-immune disease in children. 

Micronutrient deficiencies in European children are mostly related to the quality 
of their diet and not the quantity of food consumed as is the case for children 
from developing countries. To what extend the iron and vitamin D status of 
European children is affected, and how to improve this status, was mostly 
unknown thus hampering the development of population-focused preventive 
strategies for these children. 

The aim of this thesis was to investigate the iron and vitamin D status of children 
living in Western-Europe. We focused on three aspects of iron and vitamin D 
status: diagnostic test for assessing iron status (part I), epidemiological aspects of 
iron and vitamin D deficiency in young children and different groups of pediatric 
patients at risk for deficiency (part II), and finally the effect of a micronutrient-
fortified young child formula as a strategy to prevent ID and VDD in young 
children living in Western-Europe (part III). 

Part I of this thesis describes three studies that investigated the question if red 
blood cell distribution width (RDW) and zinc protoporhyrin heme ratio (ZnPP/H) 
can be used in the assessment of iron status of children. RDW reflects the degree 
of heterogeneity of erythrocyte volume. In case of inadequate iron supply, 
erythrocytes become smaller and show a larger variation in size and subsequently 
a higher RDW level. Furthermore, ZnPP/H also increases in periods of less iron 
availability because zinc replaces the missing iron during formation of the 
protoporhyrin IX ring in heme.
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During the assessment of iron status of children it is important to differentiate 
between absolute ID and functional ID because of therapeutic consequences. 
Absolute ID (depleted iron stores due to increased demands, insufficient dietary 
intake, and malabsorption or chronic blood loss) requires iron replacement 
therapy. In contrast, functional ID (chronic infection(s)/inflammation leading to 
iron-restricted erythropoiesis due to hepcidin production limiting iron transfer 
from enterocytes and macrophages into the systemic circulation) should not 
be treated with iron replacement therapy because iron stores can be adequate 
whereas iron replacement therapy in children with sufficient iron stores can lead 
to infections and/or increased disease activity or an exacerbation. 

There are several iron status biomarkers and each of them represents a different 
aspect of iron-homeostasis. There is therefore no single standard test to assess 
ID or to differentiate between absolute and functional ID. Serum ferritin (SF) 
reflects body iron stores. Absolute ID is defined as a low SF level in the absence 
of signs of an acute infection/inflammation. The most severe form of absolute 
ID is iron deficiency anemia (IDA), represented by a low hemoglobin (Hb) level 
in the presence of a low SF level. Subsequently, the presence of functional ID 
can be assessed by elevated RDW and/or ZnPP/H levels when iron stores are 
adequate. The most severe form of functional ID is anemia of chronic disease 
(ACD). The World Health Organization (WHO) has established cut-off levels for SF 
and ZnPP/H indicating ID in children, and for hemoglobin (Hb) indicating anemia 
in children. Cut-off levels for RDW indicating ID in children are more complex to 
define because RDW levels vary between analyzers depending the technology 
used for red cell analysis and because of the lack of well established reference 
values in healthy children. In the discussion of this thesis we propose a flowchart 
for assessing iron status in children (Figure 1 in chapter 11) that is based on the 
aforementioned information and the three studies that are summarized below. 

In Chapter 2 we showed that RDW can be helpful for identifying absolute ID 
(based on WHO criteria) as the cause of anemia in 0.5-3 year old healthy children 
living in the Netherlands but not as a primary biomarker for absolute ID or IDA. 
Furthermore, we showed that RDW values were not influenced by the presence 
of infection (indicated by an elevated C-reactive protein (CRP) level) in these 
children. Despite the observed lack of an influence of acute infections on RDW 
values, its diagnostic capacity for absolute ID seems limited as this study shows 
that RDW increases only when the iron stores are completely depleted affecting 
the erythropoiesis (iron-depleted erythropoiesis) leading to IDA. Further studies 
are necessary to produce analyzer-specific cut-off levels for RDW indicating severe 
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absolute ID (iron-depleted erythropoiesis) in children. Furthermore, the observed 
non-influence of acute infections on RDW values needs to be re-tested in children 
with a chronic condition with frequent infections and/or inflammation. 

Chapter 3 describes limited diagnostic capacity of RDW to detect absolute ID 
(based on WHO criteria) in a cohort of Dutch pediatric cystic fibrosis (CF) patients. 
This observed limited capacity is likely caused by our relatively small sample size 
(in particular after excluding those with an elevated CRP level to reliably interpret 
SF levels). Furthermore, the presence of other micronutrient deficiencies such as 
folate and vitamin B12 deficiency that can occur in CF patients can also increase 
RDW values. RDW is therefore not a very specific biomarker for absolute ID in 
children with multiple micronutrient deficiencies such as children with CF. 
We observed a positive correlation between RDW and CRP in our pediatric 
CF patients that originated from the ‘stable’ patients (no recent pulmonary 
exacerbation requiring antibiotic treatment). In conclusion, acute infections in 
otherwise healthy young children (chapter 2) or acute exacerbations in pediatric 
CF patients apparently do not affect RDW values, but chronic infections/
inflammation seems to lead to iron-restricted erythropoiesis due to increased 
hepcidin production in ‘stable’ CF patients. It has to be investigated in larger 
studies whether increased RDW levels in these patients are more associated with 
functional ID (iron-restricted erythropoiesis) than with severe absolute ID (iron-
depleted erythropoiesis). 

In Chapter 4 we present data describing the natural course of ZnPP/H during 
the first four months of life of a cohort of Dutch moderately preterm infants 
(born between 32 and 37 weeks of gestation) who did not receive an erythrocyte 
transfusion or iron supplementation and who were born in a setting without 
delayed cord clamping. The natural course of ZnPP/H and its association with 
the development of absolute ID and IDA in these infants was not known thus 
hampering its use in the assessment of iron status of moderately preterm 
infants. In our infants, ZnPP/H levels show an initial decline between one week 
and six weeks of age that could be explained by the breakdown of fetal Hb. The 
recirculation of iron derived from fetal Hb leads to temporarily sufficient amounts 
of iron available for the erythropoiesis. Subsequently, between six weeks and four 
months of age, birth weight has doubled and iron stores are depleted leading to 
an increase in ZnPP/H levels. 
We showed that infants with IDA at four months of age have higher ZnPP/H levels 
than infants with an adequate iron status at this age, but we did not observe a 
difference in ZnPP/H levels between infants with absolute ID and those without. 

Summary
Samenvatting 12



256

C
H

A
PT

ER
 1

2

This suggests that an increase in ZnPP/H levels reflects a ‘deficit’ of iron for the 
erythropoiesis, independent of the iron stores. Future studies should aim to 
determine reliable cut-off levels for ZnPP/H indicating an impaired erythropoiesis 
in moderately preterm infants, while taken into account the effect of the current 
practice of delayed cord clamping that causes higher iron stores at birth.

Part II of this thesis describes the prevalence of and risk factors for ID and VDD in 
four different pediatric populations. In summary, these studies show that ID and 
VDD are common among Dutch moderately preterm infants and healthy young 
children living in Western-Europe but also in Dutch children with inflammatory 
bowel disease (IBD) or diabetes mellitus (DM) type 1. 

The obtained knowledge on risk factors for ID and VDD in healthy young 
children living in Western-Europe, the use of cow’s milk (CM) instead of formula 
and the non-use of vitamin D supplements, can be used for population-
focused preventive strategies such as a more strict focus on the current vitamin 
D supplementation policies for young European children and possibly the 
recommendation of using fortified food products like micronutrient-fortified 
young child formula (YCF) although the latter first has to be investigated in 
the Western-European setting. Furthermore, the concept of individualized iron 
supplementation for Dutch moderately preterm infants can be initiated based on 
an algorithm with early risk factors for absolute ID such as a low birth weight and 
a low SF level in the first week of life. However, the development of preventive 
strategies for Dutch children with IBD or DM type 1 are more complex because of 
the current lack of well established risk factors for ID in these patients. 

In Chapter 5 we demonstrated that absolute ID and IDA are common in Dutch 
moderately preterm infants (born between 32 and 35 weeks of gestation) at the 
age of six weeks in a setting with early cord clamping and no standardized iron 
supplementation. We identified a lower birth weight, a lower SF level in the first 
week of life and a higher number of blood draws during hospital admission as 
independent risk factors for absolute ID at the age of six weeks. The number of 
blood draws is unpredictable at an early stage. However, early individualized 
iron supplementation should be considered for those infants with a low birth 
weight (<1830 gram) and a low SF in the first week of life (<155 µg/l) as they have 
a 26.4 times higher risk to develop absolute ID. Treating those infants with the 
highest risk, instead of standardized iron supplementation, prevents the risk of 
infection in iron replete infants. The safety and efficacy of an algorithm based on 
the aforementioned risk factors have to be confirmed, preferably in a randomized 
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controlled trial, while taken into account the effect of the current practice of 
delayed cord clamping that causes higher iron stores at birth. 

Chapter 6 describes the prevalence of and risk factors for absolute ID and VDD 
in 1-3 year old healthy children living in Western-Europe. The participating, 
predominantly Caucasian, children were recruited in Germany, the Netherlands 
and the United Kingdom and they were used to drink milk (CM or formula). 
The majority of the children had an average dietary intake of iron and vitamin 
D lower than recommended. This study shows that, despite current nutritional 
recommendations to achieve an adequate dietary iron and vitamin D intake, 
absolute ID and VDD are highly prevalent in young Caucasian children from 
Western-Europe. Compliance to vitamin D supplementation policies, that are 
available in all three participating countries, was low. Furthermore, the use of CM 
was associated with a higher prevalence of both iron and vitamin D deficiency. 
Health programs focusing on adequate iron and vitamin D intake at an early age 
should be implemented to prevent deficiencies. These programs should take into 
account that the absorption of certain micronutrients are enhanced or inhibited 
by other micronutrients. The composition of a toddler’s diet should be more 
optimized in order to prevent micronutrient deficiencies. 

In Chapter 7 we showed that absolute ID and functional ID are highly prevalent 
in a Dutch study population of children with IBD. The presence of absolute 
ID and IDA were both associated with a shorter disease duration. In contrast 
to our expectations, disease activity, assessed by the use of clinical disease 
activity scores, was not associated with the presence of ID. We hypothesized 
that disease activity would influence iron status in IBD patients because 
increased disease activity is associated with insufficient dietary (iron) intake, 
intestinal malabsorption (of iron) and chronic blood (hence iron) loss from the 
gastrointestinal tract leading to absolute ID. Furthermore, increased disease 
activity could also lead to the production of inflammatory mediators which 
may result in the development of functional ID due to increased expression of 
hepcidin. The lack of an association between disease activity and iron status in 
our pediatric IBD patients can be explained by the limited specificity of the scores 
we used to assess disease activity and to the overall high prevalence of patients 
being classified as being in remission. Future studies may use more specific 
criteria for disease activity such as the measurement of fecal calprotectin to 
elucidate the influence of disease activity on iron status in children with IBD. 
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Chapter 8 describes a prospective observational study performed in the 
Netherlands that investigated epidemiological aspects of ID in children with 
DM type 1. Furthermore, this study also addressed the question whether iron 
status influences hemoglobin A1c (HbA1c) levels in these patients as higher 
HbA1c levels have been observed in adult DM patients and in a few pediatric DM 
patients with IDA. In this study, we demonstrated that absolute ID is relatively 
uncommon and functional ID rather common in Dutch pediatric DM type 1 
patients, although only a minority also had anemia. The patients with a deprived 
iron status had similar HbA1c levels as the patients with a normal iron status 
whereas iron replacement therapy in those patients with absolute ID did not 
significantly change their HbA1c levels. It seems that a deprived iron status is not 
associated with higher HbA1c levels when the iron status is only mildly deprived 
as reflected by a low prevalence of anemia. Future studies should aim to identify 
risk factors for ID in pediatric DM type 1 patients that pediatric endocrinologist 
can use to identify patients at risk. 

Part III describes the results of a randomized, double-blind controlled trial with 
a micronutrient-fortified YCF that aimed to investigate its effect on the iron and 
vitamin D status of 1-3 year old healthy children living in Western-Europe. There 
are several ways to improve the low dietary iron and vitamin D intake of West-
European toddlers, as reported in chapter 6 of this thesis. Strategies to prevent 
micronutrient deficiencies in young children are a challenge and should therefore 
not be based on one strategy only. Firstly, there should be a more strict focus 
on vitamin D supplementation policies to improve the current low compliance. 
Furthermore, since compliance to current nutritional recommendations is low, 
fortification of commonly used food products such as YCF might attribute to an 
improved intake of iron, vitamin D and other important micronutrients among 
young growing and developing European children but this strategy was not 
adequately investigated in the European setting previously. 

In Chapter 9 we showed that the daily consumption of micronutrient-fortified 
YCF, instead of non-fortified CM, for 20 weeks preserves iron status and improves 
vitamin D status in healthy young predominantly Caucasian children living in 
Western-Europe. Subgroup analyses based on type of milk before start of the 
study, showing a higher increase in SF in original CM users than in original 
formula users, can explain the preservation of iron status in the total YCF group. 
Furthermore, we can also state that adding iron to a young child’s diet can 
counteract the expected decrease in SF over time due to rapid growth requiring 
the use of stored iron. The use of the investigated formula was not accompanied 
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with serious adverse events or toxic levels and its use may therefore be a safe, 
effective and practical strategy for preventing absolute ID and VDD in young 
European children. 

The current European recommendations state that CM is acceptable after the age 
of 1 year, although we showed that the use of CM in these children is associated 
with absolute ID and VDD. We therefore want to advocate for YCF to be part of 
an European toddlers’ healthy diet containing other products contributing to an 
adequate iron and vitamin D intake (including vitamin D supplements). The long-
term benefits of fortified YCF on neurodevelopment and overall health remain to 
be elucidated. 

In Chapter 10 we describe additional analyses of the aforementioned 
intervention with YCF regarding the role of vitamin D supplements in improving 
vitamin D status of young European children. These analyses suggest a different 
effect of YCF on VDD prevalence in vitamin D supplement users and non-users. 
In vitamin D supplement users, we did not observe a significant lower odds of 
having VDD after the intervention. This can be explained by the already lower 
prevalence of VDD at baseline of these users compared to the VDD prevalence of 
non-users at baseline. Young children not consuming vitamin D supplements will 
benefit the most from YCF. 
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N E D E R L A N D S E  S A M E N VAT T I N G

Tekorten van micronutriënten zoals ijzerdeficiëntie en vitamine D deficiëntie 
komen wereldwijd bij jonge kinderen veel voor. IJzer- en vitamine D deficiëntie 
dragen substantieel bij aan de ‘global burden of disease’ vanwege hun negatieve 
effecten op de gezondheid van kinderen. IJzerdeficiëntie wordt bijvoorbeeld 
geassocieerd met een verminderde neuro-cognitieve ontwikkeling van zuigelingen 
en jonge kinderen. Vitamine D deficiëntie kan leiden tot rachitis en diverse 
andere complicaties, zoals het inadequaat functioneren van het immuunsysteem, 
waardoor infecties en auto-immuun aandoeningen kunnen ontstaan.

Bij kinderen uit ontwikkelingslanden worden tekorten van micronutriënten meestal 
veroorzaakt door een voedseltekort. Bij Europese kinderen daarentegen worden 
tekorten van micronutriënten vaak veroorzaakt door een kwalitatief ontoereikend 
dieet. Voorafgaande aan ons onderzoek was relatief weinig bekend over de ijzer- 
en vitamine D status van Europese kinderen. Dit bemoeilijkte de ontwikkeling 
van populatiespecifieke strategieën om ijzer- en vitamine D deficiëntie bij deze 
kinderen te voorkomen. 

Doel van het onderzoek, dat in dit manuscript wordt beschreven, was het in kaart 
brengen van de ijzer- en vitamine D status van kinderen wonend in West-Europa. 
Het manuscript is onderverdeeld in drie delen: bruikbaarheid van diagnostische 
testen voor het analyseren van de ijzerstatus (deel I), epidemiologische aspecten 
van ijzerdeficiëntie en vitamine D deficiëntie bij gezonde jonge kinderen en 
bij verschillende groepen pediatrische patiënten met een verhoogd risico op 
een deficiëntie (deel II) en het effect en de veiligheid van het gebruik van een 
peutermelk verrijkt met micronutriënten op de ijzer- en vitamine D status van jonge 
kinderen wonend in West-Europa (deel III). 

In Deel 1 worden drie studies beschreven, die onderzochten of ‘red blood cell 
distribution width’ en ‘zinc protoporhyrin heme ratio’ bruikbaar zijn bij het 
analyseren van de ijzerstatus van kinderen. ‘Red blood cell distribution width’ is een 
maat voor de variatie in de grootte van erythrocyten. In het geval van onvoldoende 
ijzertoevoer worden erythrocyten kleiner en ontstaat er een grotere variatie in 
de grootte van deze cellen. Dit leidt vervolgens tot een hogere ‘red blood cell 
distribution width’ waarde. ‘Zinc protoporhyrin heme ratio’ waarden worden ook 
hoger bij onvoldoende beschikbaarheid van ijzer voor de erythropoiese, omdat 
in dergelijke gevallen het ijzermolecuul in de protoporhyrine IX ring van heem 
vervangen wordt door zink. 
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Tijdens het analyseren van de ijzerstatus van kinderen is het belangrijk om te 
differentiëren tussen een absoluut ijzertekort en een functioneel ijzertekort, omdat 
dit therapeutische consequenties heeft. Een absoluut ijzertekort betreft een lage 
ijzervoorraad door verhoogde behoefte, onvoldoende inname, malabsorptie, 
of chronisch bloedverlies en moet behandeld worden met ijzersuppletie. Een 
functioneel ijzertekort kan ontstaan bij chronische infectie(s)/inflammatie. 
Chronische infectie(s)/inflammatie gaat gepaard met een verhoogde productie 
van hepcidine door de lever. Hepcidine inhibeert het transport van ijzer vanuit 
enterocyten en macrofagen naar de systemische circulatie. Hierdoor is wel 
voldoende ijzer in het lichaam aanwezig, maar onvoldoende beschikbaar voor de 
erythropoiese (‘iron-restricted erythropoiesis’). Bij een functioneel ijzertekort is een 
behandeling met ijzersuppletie niet zinvol én risicovol. Het geven van ijzersuppletie 
aan kinderen met een toereikende ijzervoorraad kan leiden tot infecties, 
toegenomen ziekteactiviteit of een exacerbatie. 

Er zijn diverse parameters van de ijzerstatus beschikbaar, die echter elk een andere 
fase van de ijzerhomeostase representeren. Er is daarom niet één standaard test 
geschikt om ijzertekort vast te stellen of om te differentiëren tussen een absoluut 
en functioneel ijzertekort. 
Serum ferritine is een maat voor de ijzervoorraad in het lichaam. Absoluut 
ijzertekort wordt gedefinieerd als een lage ferritine waarde, in de afwezigheid 
van een acute infectie/inflammatie. De meest ernstige vorm van een absoluut 
ijzertekort is ijzergebreksanemie (IDA), waarbij naast een laag ferritine ook sprake is 
van een laag hemoglobine. 
Bij een adequate ijzervoorraad kan de aanwezigheid van een functioneel ijzertekort 
vast gesteld worden door het meten van verhoogde ‘red blood cell distribution 
width’ en/of ‘zinc protoporhyrin heme ratio’ waarden. De meest ernstige vorm van 
een functioneel ijzertekort is de zogenaamde ‘anemia of chronic disease’. 
De Wereldgezondheid Organisatie heeft voor ijzerdeficiëntie bij kinderen 
grenswaarden voor ferritine en ‘zinc protoporhyrin heme ratio’ vastgesteld en 
voor anemie grenswaarden voor hemoglobine. Grenswaarden voor ‘red blood cell 
distribution width’ zijn moeilijker vast te stellen, omdat ‘red blood cell distribution 
width’ waarden afhankelijk zijn van de apparatuur, die gebruikt wordt. Er zijn 
voor gezonde kinderen dan ook geen goede ‘red blood cell distribution width’ 
referentiewaarden beschikbaar. In de discussie van dit proefschrift presenteren 
wij een flowchart die het mogelijk maakt om op adequate en gestructureerde 
wijze de ijzerstatus van kinderen te analyseren (Figuur 1 in hoofdstuk 11). Deze 
flowchart is gebaseerd op bestaande literatuur en de drie studies, die hieronder zijn 
samengevat. 
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In Hoofdstuk 2 laten wij zien dat de ‘red blood cell distribution width’ behulpzaam 
kan zijn bij het identificeren van een absoluut ijzertekort (gebaseerd op criteria van 
de Wereldgezondheid Organisatie) als oorzaak van anemie bij 0.5-3 jarigen wonend 
in Nederland. ‘Red blood cell distribution width’ is echter geen bruikbare parameter 
voor het primair aantonen van een absoluut ijzertekort of een ijzergebreksanemie 
bij deze kinderen. Daarnaast laten we zien dat ‘red blood cell distribution width’ 
waarden bij deze jonge kinderen niet beïnvloed worden door infecties (gedefinieerd 
als een verhoogde ‘C-reactive protein’ waarde). Ondanks de ongevoeligheid van ‘red 
blood cell distribution width’ voor infecties lijkt de diagnostische capaciteit voor een 
absoluut ijzertekort beperkt. Uit onze studie blijkt dat ‘red blood cell distribution 
width’ waarden pas stijgen, als de ijzervoorraad volledig is uitgeput, de erythropoiese 
is aangedaan (‘iron-depleted erythropoiesis’) en ijzergebreksanemie ontstaat. 
Toekomstige studies zijn nodig om apparatuurspecifieke grenswaarden voor ‘red 
blood cell distribution width’ vast te stellen voor een ernstige absoluut ijzertekort 
(‘iron-depleted erythropoiesis’). Daarnaast moet de ongevoeligheid van ‘red blood cell 
distribution width’ voor infectie, die in onze studie bij gezonde jonge kinderen werd 
geobserveerd, onderzocht worden bij kinderen met chronische ziekten, die dikwijls 
gekenmerkt worden door chronische infecties en/of inflammatie. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de beperkte diagnostische capaciteit van ‘red blood cell 
distribution width’ voor een absoluut ijzertekort (gebaseerd op criteria van de 
Wereldgezondheid Organisatie) in een cohort van Nederlandse kinderen met ‘cystic 
fibrosis’. Deze beperkte capaciteit wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt door de 
relatief kleine studiepopulatie. Daarnaast kan de aanwezigheid van deficiënties van 
andere micronutriënten zoals folaat en vitamine B12, die kunnen voorkomen bij 
‘cystic fibrosis’ patiënten, ook leiden tot verhoogde ‘red blood cell distribution width’ 
waarden. ‘Red blood cell distribution width’ is daarom een onvoldoende specifieke 
parameter voor een absoluut ijzertekort bij kinderen met tekorten van meerdere 
micronutriënten zoals bij kinderen met ‘cystic fibrosis’ het geval kan zijn. 
Daarnaast laat de studie een positieve correlatie tussen ‘red blood cell distribution 
width’ en ‘C-reactive protein’ zien bij de stabiele kinderen met ‘cystic fibrosis’ 
(zonder recente pulmonale exacerbatie, waarvoor antibiotische behandeling 
nodig was). Acute infecties bij verder jonge gezonde kinderen (zie hoofdstuk 2) of 
acute exacerbaties bij kinderen met ‘cystic fibrosis’ lijken geen invloed te hebben 
op ‘red blood cell distribution width’ waarden. Daarentegen kan chronische 
infectie/inflammatie bij stabiele ‘cystic fibrosis’ patiënten leiden tot ‘iron-restricted 
erythropoiesis’ door verhoogde productie van hepcidine. In de toekomst zal in 
grotere studies moeten worden onderzocht of verhoogde ‘red blood cell distribution 
width’ waarden bij deze patiënten meer geassocieerd zijn met een functioneel 
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ijzertekort (‘iron-restricted erythropoiesis’) dan met een ernstig absoluut ijzertekort 
(‘iron-depleted erythropoiesis’). 

In Hoofdstuk 4 presenteren wij data, die het natuurlijke beloop van ‘zinc 
protoporhyrin heme ratio’ beschrijven gedurende de eerste vier levensmaanden in 
een cohort Nederlandse zuigelingen geboren na een zwangerschapsduur van 32 
tot 37 weken. Deze kinderen werden geboren in een periode waarin laat afnavelen 
nog niet werd toegepast. Daarnaast kregen zij geen erythrocytentransfusie 
of ijzersuppletie. Het natuurlijke beloop van ‘zinc protoporhyrin heme ratio’ 
en de associatie hiervan met het ontstaan van een absoluut ijzertekort en 
ijzergebreksanemie bij deze zuigelingen was niet bekend. 
Bij de door ons onderzochte zuigelingen zien wij een initiële daling van ‘zinc 
protoporhyrin heme ratio’ tussen de eerste en zesde levensweek. Dit kan verklaard 
worden door de afbraak van foetaal hemoglobine: de recirculatie van ijzer afkomstig 
uit foetaal hemoglobine veroorzaakt tijdelijk een adequate voorraad van ijzer 
beschikbaar voor de erythropoiese. Vervolgens stijgt de ‘zinc protoporhyrin heme 
ratio’ tussen de zesde week en de vierde levensmaand. Deze stijging kan verklaard 
worden door het feit, dat het geboortegewicht van matig prematuur geboren 
zuigelingen in deze periode verdubbelt. Hierdoor neemt het circulerend volume toe, 
stijgt de behoefte aan ijzer, hetgeen bij een beperkte voorraad leidt tot een te lage 
hoeveelheid ijzer beschikbaar voor de erythropoiese. 
Zuigelingen met ijzergebreksanemie op de leeftijd van vier maanden hebben in 
onze studie hogere ‘zinc protoporhyrin heme ratio’ waarden dan zuigelingen zonder 
anemie op deze leeftijd. Wij zien echter geen verschil in ‘zinc protoporhyrin heme 
ratio’ waarden tussen zuigelingen met en zonder alleen een absoluut ijzertekort. 
Dit suggereert dat een verhoogde ‘zinc protoporhyrin heme ratio’ waarde wijst 
op een tekort aan ijzer beschikbaar voor de erythropoiese, onafhankelijk van 
de ijzervoorraad. Nadere studies zijn nodig om ‘zinc protoporhyrin heme ratio’ 
grenswaarden vast te stellen voor een tekort aan ijzer beschikbaar voor de 
erythropoiese bij matig prematuur geboren zuigelingen. Hierbij moet rekening 
gehouden worden met de huidige praktijk van laat afnavelen, die leidt tot een grotere 
ijzervoorraad bij de geboorte. 

In Deel II wordt de prevalentie van en risicofactoren voor ijzer- en vitamine D 
deficiëntie beschreven bij gezonde jonge kinderen wonend in West-Europa. 
Daarnaast worden in deel II de resultaten van studies naar prevalentie van en 
risicofactoren voor ijzerdeficiëntie weergegeven bij drie verschillende Nederlandse 
kindergeneeskundige patiënten populaties: matig prematuur geboren zuigelingen, 
kinderen met ‘inflammatory bowel disease’ en kinderen met diabetes mellitus type 1. 
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Kennis over risicofactoren voor ijzer- en vitamine D deficiëntie bij kinderen 
wonend in West-Europa kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van 
populatiespecifieke preventie strategieën. Zo zou bijvoorbeeld bij gezonde jonge 
kinderen meer de nadruk kunnen worden gelegd op het volgen van bestaande 
adviezen voor vitamine D suppletie. Het gebruik van met micronutriënten verrijkte 
voedingsproducten, zoals peutermelk, is effectief gebleken bij kinderen in 
ontwikkelingslanden, maar diende voorafgaande aan ons onderzoek in de West-
Europese setting nog onderzocht te worden. 
Bij Nederlandse matig prematuur geboren zuigelingen kan op individuele basis 
ijzersuppletie worden gegeven als vroege risicofactoren voor een absoluut 
ijzertekort bij deze kinderen bekend zijn. Bij geïndividualiseerde ijzersuppletie 
worden alleen zuigelingen behandeld die een hoog risico op een absoluut 
ijzertekort hebben. In een algoritme kunnen vroege risicofactoren worden 
opgenomen, zoals een laag geboortegewicht en een lage ferritine waarde in de 
eerste levensweek. 
De ontwikkeling van preventie strategieën voor Nederlandse kinderen met 
‘inflammatory bowel disease’ of diabetes mellitus type 1 zijn complexer, omdat 
voorafgaande aan onze studies onvoldoende kennis beschikbaar was over 
risicofactoren voor ijzerdeficiëntie bij deze kinderen. 

In Hoofdstuk 5 wordt beschreven dat een absoluut ijzertekort en 
ijzergebreksanemie op de leeftijd van zes weken vaak voorkomen bij Nederlandse 
zuigelingen, die geboren zijn na een zwangerschapsduur van 32 tot 35 weken. 
Deze kinderen werden geboren in een periode waarin laat afnavelen nog niet werd 
toegepast en zonder richtlijnen voor gestandaardiseerde ijzersuppletie. 
In deze studie worden een lager geboortegewicht, een lagere ferritine waarde in de 
eerste levensweek en een hoger aantal bloedafnames tijdens ziekenhuisopname 
geïdentificeerd als onafhankelijke risicofactoren. Het aantal bloedafnames is vooraf 
niet te voorspellen. Echter, geïndividualiseerde ijzersuppletie zou overwogen 
moeten worden bij zuigelingen met een laag geboortegewicht (<1830 gram) en 
een lage ferritine waarde in de eerste levensweek (<155 µg/l), aangezien deze 
zuigelingen een 26 keer hogere kans hebben op het ontwikkelen van een absoluut 
ijzertekort. Het uitsluitend behandelen van zuigelingen met een verhoogd risico, 
in plaats van gestandaardiseerde ijzersuppletie, voorkomt onterechte behandeling 
van zuigelingen met een adequate ijzervoorraad en het risico op eventuele 
infecties. De veiligheid en effectiviteit van een algoritme op basis van genoemde 
risicofactoren moeten nog bewezen worden, bij voorkeur in een gerandomiseerde 
studie. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de huidige praktijk van laat 
afnavelen, die leidt tot een grotere ijzervoorraad bij de geboorte.
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Hoofdstuk 6 beschrijft de prevalentie van en risicofactoren voor een absoluut 
ijzertekort en vitamine D deficiëntie bij gezonde 1-3 jarigen wonend in West-
Europa. De kinderen werden geïncludeerd in Duitsland, Nederland en Engeland en 
waren voornamelijk van Kaukasische origine. Ze waren daarnaast gewend om melk 
te drinken (koemelk of kunstvoeding). 
De meerderheid van de kinderen in onze studie heeft een gemiddelde inname 
van ijzer en vitamine D onder de aanbevolen hoeveelheden. Ondanks de huidige 
voedingsaanbevelingen laat onze studie zien dat een absoluut ijzertekort en 
vitamine D deficiëntie vaak voorkomen bij jonge Kaukasische kinderen in West-
Europa. Richtlijnen voor vitamine D suppletie bij jonge kinderen bestaan in 
Duitsland, Nederland en Engeland, maar de therapietrouw is matig. Het gebruik van 
koemelk bij deze kinderen wordt geassocieerd met zowel een absoluut ijzertekort 
als vitamine D deficiëntie. Gezondheidsprogramma’s voor jonge kinderen met 
de focus op een adequate ijzer en vitamine D inname moeten geïmplementeerd 
worden om deficiënties te voorkomen. Hierbij moet rekening gehouden worden 
met het feit, dat de absorptie van sommige micronutriënten gestimuleerd of juist 
geremd worden door de gelijktijdige consumptie van andere micronutriënten. 
Naast het absolute aanbod is ook optimalisatie van de samenstelling van het dieet 
van een peuter van belang om tekorten van micronutriënten te voorkomen. 

In Hoofdstuk 7 laten wij zien dat een absoluut ijzertekort en een functioneel 
ijzertekort vaak voorkomen in een Nederlandse populatie van kinderen met 
‘inflammatory bowel disease’. Een absoluut ijzertekort en ijzergebreksanemie 
worden beide geassocieerd met een kortere ziekteduur. In tegenstelling tot 
onze verwachtingen was ziekteactiviteit, beoordeeld op basis van klinische 
ziekteactiviteit scores, niet geassocieerd met ijzerdeficiëntie. Onze hypothese 
voor een relatie tussen ziekteactiviteit en ijzerstatus bij ‘inflammatory bowel 
disease’ patiënten was tweeledig. Ten eerste kan ziekteactiviteit leiden tot een 
absoluut ijzertekort door insufficiënte voedselinname, malabsorptie en chronisch 
bloedverlies via de tractus gastrointestinalis. Ten tweede kan ziekteactiviteit ook 
leiden tot een functioneel ijzertekort door de aanwezigheid van inflammatoire 
cytokines, die de productie van hepcidine stimuleren. De afwezigheid van een 
relatie tussen ziekteactiviteit en ijzerstatus bij onze ‘inflammatory bowel disease’ 
patiënten kan verklaard worden door de beperkte specificiteit van de scores, die wij 
gebruikt hebben om ziekteactiviteit te beoordelen. Daarnaast was de meerderheid 
van onze patiënten in remissie. Door in de toekomst gebruik te maken van 
specifiekere parameters voor ziekteactiviteit, zoals bijvoorbeeld het calprotectine 
gehalte in faeces, kan mogelijk worden opgehelderd of ziekteactiviteit en ijzerstatus 
bij kinderen met ‘inflammatory bowel disease’ met elkaar verband houden.
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Hoofdstuk 8 beschrijft een in Nederland uitgevoerde prospectieve observationele 
studie naar epidemiologische aspecten van ijzerdeficiëntie bij kinderen met 
diabetes mellitus type 1. Daarnaast richtte deze studie zich ook op de vraag of de 
ijzerstatus van deze kinderen invloed heeft op hun hemoglobine A1c waarden. Dit 
laatste is relevant, omdat hogere hemoglobine A1c waarden zijn geobserveerd 
bij volwassen diabetes patiënten en bij enkele pediatrische diabetes patiënten. In 
onze studie vinden wij dat een absoluut ijzertekort weinig voorkomt en functioneel 
ijzertekort vaak voorkomt bij Nederlandse kinderen met diabetes mellitus type 
1. Een minderheid van onze patiënten met ijzertekort heeft ook een anemie. De 
patiënten met ijzertekort hebben vergelijkbare hemoglobine A1c waarden als 
de patiënten met een adequate ijzerstatus. IJzersuppletie bij patiënten met een 
absoluut ijzertekort resulteert niet in significant andere hemoglobine A1c waarden. 
Het lijkt dat een mild ijzertekort zonder anemie geen invloed heeft op hemoglobine 
A1c waarden. Toekomstige studies moeten uitwijzen welke risicofactoren 
voor ijzerdeficiëntie bij kinderen met diabetes mellitus type 1 gelden, zodat 
kinderendocrinologen handvaten hebben voor de dagelijkse praktijk om hoog 
risico patiënten te herkennen. 

Deel III van dit proefschrift beschrijft de resultaten van een gerandomiseerde, 
dubbelblinde en placebogecontroleerde studie met verrijkte peutermelk en het 
effect hiervan op de ijzer- en vitamine D status van gezonde 1-3 jarigen wonend in 
West-Europa. Er zijn verschillende manieren om de in hoofdstuk 6 gerapporteerde 
lage inname van ijzer en vitamine D van West-Europese peuters te verbeteren. Een 
eerste stap is het (nog) meer benadrukken van de huidige adviezen met betrekking 
tot vitamine D suppletie, omdat therapietrouw ten aanzien hiervan gering is. 
Daarnaast worden de huidige voedingsaanbevelingen onvoldoende opgevolgd. 
Het gebruik van verrijkte producten, zoals peutermelk, kan een rol spelen bij het 
bewerkstelligen van een adequate ijzer en vitamine D inname en bij de inname van 
andere belangrijke micronutriënten onder Europese peuters. Deze strategie was 
voorafgaande aan ons onderzoek nog onvoldoende onderzocht in de Europese 
setting. 
 
In Hoofdstuk 9 wordt aangetoond dat het gedurende 20 weken dagelijkse 
gebruik van verrijkte peutermelk, in plaats van onverrijkte koemelk, de ijzerstatus 
behoudt en de vitamine D status verbetert van gezonde voornamelijk Kaulasische 
peuters wonend in West-Europa. Subgroepanalyses op basis van het type melk bij 
aanvang van de studie toont een grotere toename in ferritine in oorspronkelijke 
koemelk gebruikers dan in oorspronkelijke kunstvoeding gebruikers. Dit kan het 
behoud van de ijzerstatus in de complete peutermelk groep verklaren. Verder kan 
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het toevoegen van ijzer aan het dieet van een peuter de fysiologische daling van 
ferritine op basis van groei en hiermee verbruik van ijzer voorkomen. Het gebruik 
van de onderzochte peutermelk was niet geassocieerd met ernstige bijwerkingen 
of toxische ijzer- en vitamine D waarden. De consumptie van peutermelk lijkt 
daarom een veilige, effectieve en praktische strategie om een absoluut ijzertekort 
en vitamine D tekort te voorkomen bij jonge Europese kinderen. 

De huidige Europese aanbevelingen stellen dat het gebruik van koemelk 
geaccepteerd is na de leeftijd van één jaar, terwijl ons onderzoek laat zien dat het 
gebruik van koemelk bij deze kinderen geassocieerd is met een absoluut ijzertekort 
en vitamine D tekort. Wij pleiten daarom voor peutermelk als onderdeel van een 
gezond dieet voor peuters inclusief andere producten, waarvan het gebruik leidt 
tot een adequate ijzer en vitamine D inname (inclusief vitamine D suppletie). De 
lange termijn voordelen van het gebruik van peutermelk op bijvoorbeeld de neuro-
cognitieve ontwikkeling en de algemene gezondheid van kinderen moet nog 
verder worden onderzocht. 

In Hoofdstuk 10 beschrijven wij additionele analyses van de voornoemde 
interventie met peutermelk, waarbij wij gekeken hebben naar de rol van vitamine D 
suppletie in het verbeteren van de vitamine D status van jonge Europese kinderen. 
De resultaten van deze analyses suggereren een verschillend effect van peutermelk 
op de prevalentie van vitamine D deficiëntie in suppletie gebruikers en non-
gebruikers. Zo observeren wij geen significant lagere kans op vitamine D deficiëntie 
na de interventie met peutermelk in vitamine D suppletie gebruikers. Dit kan 
verklaard worden door het feit, dat gebruikers van vitamine D suppletie bij aanvang 
van de studie al een lagere vitamine D deficiëntie prevalentie hadden dan de non-
gebruikers. Jonge Europese kinderen die geen vitamine D suppletie gebruiken 
zullen dus het grootste voordeel behalen van het gebruik van verrijkte peutermelk. 
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