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neDeRlAnDSe SAMenVATTInG

Wereldwijd stierven er het afgelopen jaar dagelijks 15000 kinderen onder de vijf jaar oud.
(1) Bijna de helft (45%) van dat aantal sterfgevallen was gerelateerd aan of veroorzaakt 
door ondervoeding.(2,3) Er bestaan verschillende vormen van ondervoeding, maar de 
ernstigste vorm is ‘acute, ernstige ondervoeding’; ‘severe acute malnutrition’, in de rest 
van dit stuk aangeduid als ‘SAM’. Wereldwijd zijn er 17 miljoen kinderen van onder de vijf 
jaar oud met deze vorm van ondervoeding.(4) Er bestaan twee fenotypisch verschillende 
vormen van SAM; met en zonder oedeem (zwelling):
- Niet-oedemateuze SAM/marasmus: een gewicht naar lengte <-3 standaard deviatie 

(SD), of een bovenarmomtrek van <115mm.
- Oedemateuze SAM/kwashiorkor: de aanwezigheid van bilateraal oedeem.
- Marasmic kwashiorkor: een combinatie van de twee.

Kinderen met SAM worden in principe buiten het ziekenhuis behandeld, tenzij ze 
‘complicated SAM’ hebben. Dat betekent dat ze, behalve ernstig ondervoed, acuut ziek 
zijn, geen voeding tolereren, vaak ook andere ziektes hebben (bijv. Humaan Immuun-
deficiëntie Virus (HIV), Tuberculose, diarree etc.) en opgenomen moeten worden in het 
ziekenhuis op een voedingsrehabilitatie unit (NRU) voor intensieve behandeling. Deze 
bestaat o.a. uit het stabiliseren van het kind, het behandelen van infecties en het heel 
voorzichtig aanbieden van voeding in aangepaste laag-calorische vorm. 
Op dit moment bestaan er wel richtlijnen, opgesteld door de wereldgezondheidsorgani-
satie (WHO), hoe kinderen met (complicated) SAM het beste kunnen worden behandeld, 
maar ondanks het naleven van deze richtlijnen, sterft nog steeds een onacceptabel hoog 
aantal kinderen (tot wel 35%) met complicated SAM.(2,3,5–8) 
Het ziektebeeld van het kind met SAM is enorm complex, betreft meerdere organen en 
mechanismen en is in zijn geheel nog altijd niet compleet ontrafeld. Dat belemmert het 
ontwikkelen van de ideale behandeling van kinderen met SAM.
Het doel van dit proefschrift is om diagnostiek en behandeling van kinderen met compli-
cated SAM te verbeteren, middels het verkrijgen van beter inzicht in dit ziektebeeld en 
het exploreren van nieuwe behandelingsstrategieën.
In dit proefschrift zijn de resultaten beschreven van twee interventiestudies en twee ob-
servatiestudies, uitgevoerd op de ‘Moyo’ NRU van het Queen Elizabeth Central Hospital 
in Blantyre, Malawi, en een systematisch literatuuronderzoek. 

SAM en de exocriene Pancreas
In de eerste drie hoofdstukken onderzochten wij de relatie tussen exocriene pancre-
asinsufficientie (EPI) en SAM in kinderen en de prevalentie en behandeling van EPI in 
kinderen met complicated SAM.(6,9,10)
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EPI leidt tot verstoorde digestie (vertering) vanwege de centrale rol die de exocrience 
pancreas (alvleesklier) speelt bij de vertering van voeding. EPI kan diarree veroorzaken, 
een complicatie die veelvuldig voor komt bij kinderen met SAM en die de kans op sterven 
verhoogt.(11–13) EPI kan worden behandeld door het suppleren van pancreasenzymen 
middels pancreatic enzyme replacement therapy (PERT).(14,15) De relatie tussen EPI en 
ondervoeding bij kinderen was al eerder beschreven, maar het was nooit duidelijk of EPI 
nu leidt tot ondervoeding of andersom. Eerdere studies, voornamelijk uitgevoerd tussen 
1940 en 1980, suggereerden dat kinderen met SAM daarbij ook EPI hadden.(16–27) 
Tegelijkertijd was het ook al bekend dat kinderen met EPI als gevolg van een andere 
onderliggende ziekte (bijv. Cystische fibrose (CF)), een toegenomen risico hebben op on-
dervoeding.(28–30) Om erachter te komen of EPI nou leidt tot ondervoeding of anders-
om, hebben wij een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd. Dit staat beschreven 
in hoofdstuk 2. We hebben meerdere wetenschappelijke databanken doorzocht naar 
artikelen die over EPI en ondervoeding bij kinderen rapporteerden. Negentien studies 
werden er geïncludeerd en vervolgens onderverdeeld in twee groepen: tien studies die 
patiënten met EPI beschreven, waarbij ondervoeding werd geconstateerd. Deze studies 
waren allemaal uitgevoerd in cohorten met patiënten met een onderliggende ziekte die 
leidt tot EPI (nl. CF, chronische pancreatitis, HIV, Shwachman-Diamond syndroom en 
coeliakie). De andere negen studies betreffen studies over ondervoede kinderen die ook 
EPI bleken te hebben. Deze studies zijn bijna allemaal uitgevoerd in ontwikkelingslanden/
landen met beperkte middelen. De geïncludeerde studies werden gepubliceerd tussen 
1952 en 2016 en zijn enorm heterogeen wat betreft kwaliteit, onderzoeksdesign, defini-
ties voor EPI en ondervoeding en uitkomstmaten (waarbij technieken werden gebruikt 
die niet volgens de huidige Gouden Standaard zijn). Deze heterogeniteit belemmerde 
ons in het uitvoeren van kwantitatieve analyses en beperkte ons in het trekken van sterke 
conclusies. EPI werd gelinkt aan ondervoeding, maar deze link werd in het merendeel 
van de studies niet verder onderzocht of verklaard. We hebben geconcludeerd dat er 
voldoende bewijs is van een associatie tussen EPI en ondervoeding. Maar we konden niet 
bevestigen of er ook een causaal verband bestaat tussen de twee. 
Om dit verband beter te kunnen onderzoeken in de toekomst, zijn er meer longitudinale 
studies nodig, die de standaard definities hanteren en de huidige Gouden Standaard-
technieken gebruiken. Echter, een probleem van nieuw onderzoek zal zijn, dat het niet 
mogelijk is een placebo-groep te gebruiken, waarbij kinderen met EPI als gevolg van 
onderliggend lijden geen medicamenteuze behandeling ontvangen. Deze behandeling 
behoort tot de standaardbehandeling van deze patiënten en het zou onethisch zijn om 
ze die te onthouden. Omdat kinderen met complicated SAM (en daarbij EPI) een enorm 
kwetsbare groep vormen, waarvoor huidige behandeling tekortschiet, wilden wij ons 
focussen op deze groep en onderzoeken of de medicamenteuze behandeling van EPI 
met PERT ook bij deze patiëntengroep klinisch effect zou hebben.



199

Appendices

Voordat we dit konden onderzoeken moesten we vaststellen wat de prevalentie van EPI 
is bij kinderen met complicated SAM. We hebben de pancreasfunctie onderzocht bij 
Malawiaanse kinderen met complicated SAM, dit staat beschreven in hoofdstuk 3. We 
hebben 89 kinderen, die opgenomen lagen met complicated SAM, geïncludeerd in deze 
studie en hun pancreasfunctie bepaald aan de hand van een specifieke en sensitieve 
pancreasmarker, Fecal Elastase-1 (FE-1). Daarnaast hebben we ook hun serum trypsi-
nogeen en amylase levels gemeten. Deze enzymen komen vrij bij beschadiging van de 
pancreascel en dienden als markers voor pancreasinflammatie.(31,32) 
Bij opname vonden we EPI bij 92.2% van de patiënten en ernstige EPI bij 76.6%. De 
prevalentie van EPI was significant hoger en ernstiger bij kinderen met kwashiorkor, 
vergeleken met kinderen met marasmus. Ondanks dat we gedurende de opname enige 
verbetering van de pancreasfunctie constateerden aan de hand van stijgende FE-1 le-
vels, normaliseerde deze niet. Hiernaast vonden we verhoogde levels van trypsinogeen 
en amylase, wat suggereert dat kinderen met SAM ook pancreasinflammatie hebben. 
Mortaliteit in het hele studiecohort was 15.7%, waarbij er een significant groter aantal 
kinderen met marasmus stierf dan met kwashiorkor. Daarentegen vonden we geen ver-
schil in mortaliteit tussen de kinderen met en de kinderen zonder EPI. 
We concludeerden dat de prevalentie van EPI bij kinderen met complicated SAM 
aanzienlijk hoog is, vooral bij kinderen met kwashiorkor en dat bij deze kinderen ook 
biochemische tekenen van pancreasinflammatie, zoals wordt gezien bij pancreatitis, veel 
voorkomen. 
We kunnen het interessante verschil dat we vonden in de prevalentie en mate van EPI 
tussen de twee verschillende fenotypes van complicated SAM (oedemateus en niet-oe-
demateus), niet uitleggen, maar er wel over speculeren. Eén van de mogelijke verklarin-
gen zou kunnen zijn dat deze twee verschillende fenotypes ook compleet verschillende 
entiteiten zijn. Het is goed mogelijk dat het advies van de WHO om deze twee verschil-
lende vormen van SAM op eenzelfde manier te behandelen, in de toekomst verandert 
wanneer er meer bewijs is dat deze twee vormen inderdaad ook pathofysiologisch van 
elkaar verschillen. Vorige eeuw, in de jaren tachtig, werd er middels post-mortem ana-
lyses al aangetoond dat leverpathologie van de twee fenotypische vormen van elkaar 
verschilt.(27) Het zou zeer interessant zijn om deze post-mortem studies te hervatten en 
om, gebruikmakend van de moderne technieken, de bouw en functie van de pancreas te 
onderzoeken. Hierdoor zouden we de in hoofdstuk 3 gevonden verschillen mogelijk kun-
nen begrijpen en daardoor hopelijk nieuwe, fenotype-specifieke behandelingen kunnen 
ontwikkelen. De reden dat we geen verschil vonden in klinische uitkomst tussen kinderen 
mét en zonder EPI in ons cohort, is zeer waarschijnlijk het kleine aantal kinderen zonder 
EPI (n=6). Het zou interessant zijn om de verschillen in klinische uitkomst, zowel op korte 
als op lange termijn, van ondervoede kinderen mét en zonder EPI verder te onderzoe-
ken en ze te vergelijken met een controlegroep, door middel van het onderzoeken van 
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gezonde Malawiaanse kinderen. Dit zou beter inzicht kunnen geven in de onderliggende 
pathofysiologie en in de wijze waarop de exocriene pancreas is gerelateerd aan klinische 
uitkomst.
Vervolgens wilden we de mogelijke voordelen van behandeling met PERT bij kinderen 
met complicated SAM onderzoeken. In hoofdstuk 4 presenteren we onze bevindingen 
van een gerandomiseerde gecontroleerde studie van 90 kinderen met complicated SAM. 
Alle kinderen in de studie kregen standaard zorg, volgens de WHO en Malawiaanse 
richtlijnen.(33,34) Kinderen in de interventiegroep, kregen daarnaast ook PERT gedu-
rende 28 dagen. De primaire uitkomstmaat was gewichtstoename (%) en de secundaire 
uitkomstmaten waren pancreasfunctie (bepaald door FE-1 levels), duur van de zieken-
huisopname, mortaliteit en mate van verteringsfunctie, gemeten middels het bepalen 
van fecale vetzuur ‘split-ratios’. Deze split-ratios kunnen weergeven of er sprake is van 
falende vetzuurafbraak (hoge proportie van triglyceriden in het totaal aantal vetzuren) 
en/of falende absorptie (hoge proportie van vrije vetzuren in het totaal aantal vetzuren).
(35) 
Het gewicht van de kinderen die PERT kregen, nam niet méér toe dan dat van de kinderen 
die dat niet kregen. Overeenkomstig met onze bevindingen in hoofdstuk 3 vonden we bij 
opname een hoge prevalentie van zowel EPI (83%) als van ernstige EPI (69%) in het hele 
cohort. Gedurende de 28 dagen van de studie, was er wel verbetering van de pancreas-
functie maar geen normalisatie, ongeacht de behandelgroep (PERT-groep of controle-
groep). Ook nu vonden we, vergeleken met kinderen met marasmus, bij kinderen met 
kwashiorkor een hogere prevalentie en ernstigere mate van EPI en een verminderde 
verbetering van pancreasfunctie. Na 28 dagen van voedingsrehabilitatie had, ongeacht 
de behandelgroep, 68% van de studiepatiënten nog steeds EPI en 46% ernstige EPI. Op-
nameduur was niet verschillend tussen de behandelgroepen, alhoewel een competitieve 
risicoanalyse liet zien dat op elke opnamedag kinderen die PERT kregen een significant 
hogere kans hadden om ontslagen te worden dan de kinderen in de controle-groep. Een 
andere belangrijke bevinding was dat de mortaliteit, die in het gehele cohort 27.8% was, 
significant lager was in de PERT-groep. In de PERT-groep stierven 8 kinderen (18.6%) en in 
de controle-groep 17 (37.8%). Tenslotte stelden we vast dat kinderen die gedurende de 
opname dood gingen, bij opname significant lagere split-ratios hadden dan kinderen die 
overleefden. Dit impliceert dat een marker van verminderde vetdigestie is geassocieerd 
met mortaliteit. 
We concludeerden dat PERT de gewichtstoename van kinderen met complicated SAM 
niet verbetert, maar wel de ontslagsnelheid verbetert en geassocieerd is met lagere 
mortaliteit.
Deze drie hoofdstukken samen, leverden nieuwe, diepgaande inzichten op in de rol van 
de pancreas in kinderen met complicated SAM. We hebben aangetoond dat ondanks 
het behandelen van EPI met PERT, onze patiënten geen verbeterde gewichtstoename 
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lieten zien. Eén van de verklaringen dat een effect in gewichtstoename wel te zien is bij 
kinderen (met bijvoorbeeld CF) die met PERT worden behandeld in de westerse wereld, 
is dat deze kinderen over het algemeen in een veel betere voedingstoestand verkeren 
op het moment dat ze met de therapie starten dan de kinderen met SAM in onze studie. 
Daarnaast is het mogelijk dat een optimale werking van de therapie wordt belemmerd 
door de malabsorptie van de SAM darmen. Het geven van PERT om vertering te verbete-
ren, heeft natuurlijk geen enkel effect wanneer het volgende proces, de absorptie van de 
verteerde voedingsstoffen, ook disfunctioneel is. 
Enkele beperkingen van de studie behoeven hier te worden genoemd en besproken. 
Mogelijk was de PERT behandelduur van 28 dagen en de follow-up te kort. We kunnen 
niet uitsluiten dat langere behandelduur mogelijk wel tot verbeterde gewichtstoename 
zou hebben geleid. Aangezien we in hoofdstuk 3 en 4 een trend konden vaststellen van 
verbetering van de pancreasfunctie, zou het heel interessant zijn om deze kinderen een 
langere tijd te volgen. Dan zouden we kunnen zien of de pancreasfunctie uiteindelijk 
volledig normaliseert na voedingsrehabilitatie, of dat de functieverbetering uiteindelijk 
stagneert. Als de pancreasfunctie herstelt, puur door voedingsrehabilitatie, dan zouden 
we het gebruik van PERT kunnen afraden in deze patiëntengroep. Een andere beperking 
van deze studie is mogelijk het gebruik van gewichtstoename als primaire uitkomstmaat. 
Ondanks het feit dat dit klinisch een belangrijke variabele is, noninvasief én relevant 
voor het meten van de mate van ondervoeding en herstel, is het wellicht een minder 
relevante variabele als het gaat om herstel in de acute setting. In de acute setting neigt 
het gewicht van kinderen met SAM nogal te fluctueren. Ook al gaan ze vooruit in klinisch 
oogpunt, ze komen niet altijd meteen aan in gewicht gedurende de eerste dagen van 
voedingsrehabilitatie. Ook is er tussen kinderen met kwashiorkor en marasmus een 
belangrijk verschil in het beloop van het gewicht gedurende klinische stabilisatie en 
voedingsrehabilitatie. Normaal gesproken laten kinderen met marasmus een langzame 
toename zien in gewicht. Kinderen met kwashiorkor echter, laten veel meer variatie in 
gewicht zien gedurende de opname. Zij verliezen eerst het oedeem, en dus gewicht, om 
vervolgens, net als de kinderen met marasmus, langzaam in gewicht toe te nemen. Bij 
het analyseren van de data hebben we hiervoor gecorrigeerd door het laagste gewicht 
gemeten tijdens de opname te gebruiken als basisgewicht. Echter, in enkele gevallen 
werd dit laagste gewicht pas bereikt vlak voor ontslag. Dus voor een aantal kinderen met 
kwashiorkor is de gewichtstoename gemeten over een hele korte periode. Gewichtstoe-
name is wellicht een goede uitkomstmaat voor kinderen met marasmus, maar niet voor 
kinderen met kwashiorkor. 
We vonden een significant lagere mortaliteit in de PERT-groep, maar de studie was 
niet ‘gepowered’ voor mortaliteit. Toch is deze secundaire uitkomstmaat letterlijk van 
levensbelang, aangezien de verschillen significant waren en verder onderzoek behoeven. 
Voordat we kunnen concluderen dat PERT geen enkele rol verdient in de behandeling 
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van kinderen met complicated SAM, moet de invloed van PERT op ontslagsnelheid en 
mortaliteit verder worden onderzocht. Er was niet gestratificeerd voor het fenotype van 
SAM en in de PERT-groep bleken er significant meer kinderen met kwashiorkor te zitten 
dan in de controle-groep. Recente studies hebben inconsistente bevindingen gerap-
porteerd als het gaat om welk fenotype SAM geassocieerd is met hogere mortaliteit.
(7,10,36) Maar ook na het corrigeren voor fenotype SAM, bleef het verschil in mortaliteit 
tussen de PERT-groep en controle-groep significant, dus dit kan de lagere mortaliteit in 
de PERT-groep niet (volledig) verklaren. Het aantal dagen tot sterven was vergelijkbaar 
in de twee groepen: rond de 4-5 dagen na opname. De volgende vraag moet worden 
beantwoord: Waarom heeft een kind met SAM dat PERT krijgt een verbeterde overle-
vingskans? Leidt het suppleren van pancreasenzymen tot verbeterd klinisch herstel en 
beschermt dit het kind met SAM tegen sterven? Moeten we ons richtten op subgroepen 
om deze voordelen op te sporen? Hebben kinderen met kwashiorkor, waarbij EPI meer 
voorkomt en in ernstigere mate, mogelijk een groter voordeel van PERT dan kinderen 
met marasmus?
Het is van belang dat er verder onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke voordelen 
van PERT in een groter cohort, waarbij er gestratificeerd is voor fenotype en waarbij de 
primaire uitkomstmaat mortaliteit is. Onderzoek zou zich ook moeten richten op het 
ophelderen van wat voor exacte ‘schade’ er plaatsvindt aan de pancreas bij kinderen 
met SAM en op het ontwikkelen van voedingsdiëten die specifiek zijn aangepast aan 
de maldigestie. Dit zou gedaan kunnen worden door het uitvoeren van post-mortem 
studies en door het toepassen van voedingsdiëten zoals we die kennen voor patiënten 
met pancreatitis: een staat waarin er toegenomen inflammatie van de pancreas bestaat. 

SAM en Darminflammatie
In hoofdstuk 5 richtten we ons op de zieke darm, enteropathie, bij kinderen met com-
plicated SAM. De darmpathologie bij kinderen met complicated SAM wordt gekenmerkt 
door darminflammatie.(7) Deze toont overeenkomsten met de darminflammatie zoals 
die wordt gezien bij niet-IgE-gemedieerde voedselallergie (zoals koemelkeiwitallergie) 
en bij de ziekte van Crohn, welke worden behandeld met respectievelijk een hypoal-
lergeen dieet (elementair) en anti-inflammatoir dieet (polymeer).(37–39) Het zou dan 
ook mogelijk zijn dat deze diëten ook een gunstig effect zouden hebben bij kinderen met 
complicated SAM. Om dit te onderzoeken, ontwierpen we een gerandomiseerde gecon-
troleerde 3-arm interventiestudie, includeerden 95 kinderen met complicated SAM, die 
willekeurig werden onderverdeeld in 3 groepen en gedurende twee weken ofwel het 
WHO standaarddieet kregen bestaande uit RUTF, ofwel een elementair dieet, ofwel een 
polymeer dieet. De primaire uitkomstmaat was fecale calprotectine, een niet-specifieke 
biomarker van darminflammatie. Enkele secundaire uitkomstmaten waren andere bio-
markers van darminflammatie, mucosale integriteit (de doorlaatbaarheid van het 



203

Appendices

darmslijmvlies), systemische inflammatie en de tolerantie van de verschillende diëten. 
In alle studiekinderen troffen we bij aanvang van de studie uiterst abnormale levels van 
calprotectine en de andere biomarkers aan, welke over het algemeen afwijkend bleven in 
alledrie de studiearmen gedurende de studieperiode. Daarnaast vonden we in de twee 
interventiearmen geen klinische toegevoegde waarde ten opzichte van de standaardarm 
en werden de twee interventiediëten zelfs slecht getolereerd door de patiënten.
Kortom, we concludeerden dat zowel de hypoallergene als de anti-inflammatoire diëten 
niet de verwachte anti-inflammatoire en klinische gunstige effecten hadden.
De belangrijkste beperkingen van deze studie waren de behandelduur en het lagere aantal 
geïncludeerde patiënten dan waarnaar werd gestreefd (95 in plaats van 120). Wat betreft 
de duur van de behandeling met de verschillende diëten: ondanks het feit dat het wordt 
aanbevolen om de interventiediëten ten minste 4-8 weken vol te houden om heling van 
het darmslijmvlies te bewerkstelligen en klinische remissie te zien, was dit in onze setting 
niet haalbaar.(40,41) Zowel WHO richtlijnen als Malawiaanse richtlijnen bevelen aan om 
kinderen met complicated SAM naar huis te ontslaan zodra ze klinisch herstellen en de 
RUTF goed tolereren. Gemiddeld is dat binnen twee weken vanaf opname.(33,34,42) Het 
zou zeker resulteren in minder deelname aan de studie om kinderen en hun ouders te 
vragen om nog enkele weken langer in het ziekenhuis te blijven. Daarbij zouden de pati-
enten langer worden blootgesteld aan het risico van oplopen van ziekenhuisgerelateerde 
infecties, wat onethisch is. Een oplossing zou zijn om de patiënten thuis te behandelen, 
maar dit vergt intensieve follow-up en begeleiding om zich ervan te kunnen verzekeren 
dat de patiënten het dieet strak volgen. Dat is in elke setting al een uitdaging, maar 
helemaal in een setting met beperkte middelen, infrastructuur en logistiek. 
Wat betreft het lagere aantal geïncludeerde patiënten dan waarnaar werd gestreefd: dit 
werd voornamelijk veroorzaakt door het lagere aantal opnames op de ondervoedings-
afdeling dan voorgaande jaren. 55% van het aantal kinderen met complicated SAM dat 
voldeed aan de inclusiecriteria, werd geïncludeerd. De voornaamste reden die ouders 
opgaven voor het weigeren van deelname aan de studie was de langere opnameduur. 
Ook met deze studie hebben we de complexe pathofysiologie aangetoond van kinderen 
met complicated SAM, zoals ook recent werd beschreven en samengevat door Bhutta et 
al.(7) Het is duidelijk dat de behandeling van darmpathologie in deze patiëntengroep, 
complexer is dan in patiëntengroepen die puur enteropathie hebben, zoals bij niet-IgE-
gemedieerde voedselallergie en bij de ziekte van Crohn, bij wie de voor deze studie 
gebruikte diëten een bewezen gunstig klinisch effect hebben. Dit komt overeen met de 
bevindingen in hoofdstuk 4, waar PERT niet het verwachte gunstige effect had dat wel 
wordt gezien bij patiënten die aan EPI lijden door een andere onderliggende ziekte. De 
persisterende inflammatie van de ondervoede darm, ondanks nutritionele rehabilitatie, 
dient verder te worden onderzocht. Het is belangrijk of de oorzaak van de inflammatie 
gedurende nutritionele rehabilitatie dezelfde blijft of wordt vervangen door ziekenhuis-
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gerelateerde infecties. Een confounder (een factor die verwarring kan veroorzaken) 
waarmee mogelijk rekening gehouden zou moeten worden is HIV-enteropathie, die ook 
voorkomt bij kinderen met complicated SAM.(43) Echter hebben we geen verschillen 
gevonden bij het apart analyseren van kinderen met en zonder HIV. 
Een andere belangrijke bevinding van deze studie was het gebrek aan verbetering van 
de darminflammatie gedurende het volgen van de WHO richtlijnen. Een van de gevolgen 
van enteropathie is malabsorptie en dan kan het geven van WHO-aanbevolen RUTF geen 
optimaal effect hebben. Het vullen van de kenniskloof over de pathofysiologie van kinde-
ren met complicated SAM, moet prioriteit krijgen om de enteropathie bij deze kinderen 
te kunnen behandelen en herstel te optimaliseren.

SAM en Bio-elektrische Impedantie Analyse
Tot slot waren we geïnteresseerd in het vinden van nieuwe meetdiagnostiek voor kinde-
ren met complicated SAM, die een betere prognostische waarde zou hebben dan enkel 
de klassieke antropometrie (het meten van gewicht, lengte en omtrek van de bovenarm). 
Het is van belang om nieuwe niet-invasieve, goedkope manieren te vinden om de ernst 
en ziekteuitkomst van deze kinderen te voorspellen. Bio-elektrische Impedantie Analyse 
(BIA) is een niet-invasieve, goedkope en makkelijk te gebruiken techniek om lichaams-
samenstelling te meten.(44) Het meet de geleiding van stroom door het lichaam. Via 
elektroden op handen en voeten wordt een wisselstroom met verschillende frequenties 
door het lichaam gestuurd. Weefsels met veel water en elektrolyten, zoals bloed en 
spieren, geleiden goed. Vetmassa, lucht of bot daarentegen geleiden nauwelijks stroom. 
Dus hoe groter de vetvrije massa, des te groter het geleidingsvermogen van het lichaam. 
Met behulp van de BIA-meting kunnen de watercompartimenten in het lichaam worden 
bepaald. Het intracellulaire en het extracellulaire water vormen samen het totaal aan 
lichaamswater.(44,45)
Verschillende studies hebben gekeken naar het gebruik van BIA bij kinderen met SAM, 
maar er bestonden nog geen longitudinale data.(46,47) We hebben een prospectieve 
studie opgezet om de verandering van BIA gedurende klinische stabilisatie van kinderen 
met SAM te meten en om te onderzoeken of BIA toegevoegde prognostische waarde 
heeft ten opzichte van klassieke antropometrie en dit beschreven in hoofdstuk 6. We 
bestudeerden 183 kinderen met complicated SAM, 11 niet ondervoede, gezonde Ma-
lawiaanse kinderen en maten hun bio-elektrische impedantie parameters bij opname 
en na klinische stabilisatie. Kinderen met kwashiorkor hadden significant lagere BIA 
parameters dan kinderen met marasmus en gezonde kinderen en alleen bij kinderen met 
kwashiorkor werd een significante verandering waargenomen gedurende stabilisatie, die 
kan worden verklaard door het verlies van oedeem/vocht. BIA parameters waren niet 
significant geassocieerd met mortaliteit en hadden geen toegevoegde voorspellende 
waarde ten opzichte van klassieke antropometrie. Met onze PLS-DA modellen toonden 
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we aan dat BIA in enige mate helpt bij het differentiëren van de verschillende groepen 
(marasmus, kwashiorkor of niet ondervoed). Dit betekent dat BIA mogelijk alleen iets van 
waarde zou hebben als er twijfel is over of een kind wel of geen oedeem heeft.
We concludeerden dat gedurende klinische stabilisatie BIA alleen verandert bij kinderen 
met kwashiorkor, maar dat BIA geen significante bijdrage levert aan het voorspellen van 
klinische uitkomst. Er lijkt geen rol weggelegd voor het gebruik van BIA bij kinderen met 
complicated SAM.
We hebben meerdere analysemethoden toegepast op onze data om duidelijke conclu-
sies te kunnen trekken en ondubbelzinnig advies te kunnen geven over het gebruik van 
BIA bij deze patiëntengroep. Hierbij hebben wij niet gekeken naar BIA bij latere follow-up 
na ontslag en de relatie van BIA met lange-termijnuitkomst. Het zou bijvoorbeeld nog 
steeds interessant kunnen zijn om te onderzoeken hoe de lichaamssamenstelling van 
deze kinderen verandert als zij hersteld zijn van ondervoeding. Komen ze alleen aan in 
vetmassa of ook in vetvrije massa? 
We weten nu in ieder geval dat BIA geen toegevoegde waarde heeft op een NRU met 
beperkte middelen en niet verder hoeft te worden onderzocht. 

COnClUSIeS en AAnBeVelInGen

Concluderend, vonden wij bij kinderen met complicated SAM:
-	 een uiterst hoge prevalentie van exocriene pancreasinsufficientie. Behandeling met 

pancreasenzymen gedurende 28 dagen had geen effect op de EPI en ook geen klinisch 
effect. Nutritionele rehabilitatie op zich verbeterde de EPI wel significant, alhoewel 
de pancreasfunctie niet genormaliseerd was na 28 dagen;

-	 enteropathie, maar geen significante verbetering na een hypoallergeen of anti-
inflammatoir dieet. Evenmin droeg dit bij aan een sneller klinisch herstel; 

-	 dat bio-elektrische impedantie analyse geen toegevoegde prognostische dan wel 
klinische waarde heeft ten opzichte van klassieke antropometrie. Daarom is dit geen 
bruikbaar hulpmiddel in deze specifieke patiëntenpopulatie.

Dit proefschrift vergroot het inzicht in potentiële nieuwe diagnostische en behandelstra-
tegieën bij kinderen met complicated SAM. In landen en situaties met beperkte middelen, 
en vooral bij kinderen met complicated SAM, zijn interventiestudies een grote uitdaging. 
Mogelijk is dat een verklaring voor het kleine aantal publicaties over een dermate ernstig 
probleem dat op wereldwijde schaal bestaat. Dit proefschrift levert een significante 
bijdrage aan het beperkt gepubliceerde onderzoek: los van de hoofdconclusies van de 
verschillende specifieke onderwerpen, benadrukt het de complexiteit van de ziekte, het 
grote gebrek aan huidige kennis over de pathofysiologie en optimale behandeling van dit 
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ziektebeeld, en de dringende behoefte aan verder onderzoek, opdat nieuwe interventies 
worden ontwikkeld die de hoge mortaliteit en slechte lange-termijnuitkomst voor deze 
kinderen aanpakken.
Ondanks de logistieke uitdagingen die inherent zijn aan het uitvoeren van hoog kwalita-
tief onderzoek naar dit onderwerp, is het letterlijk van levensbelang dat we dit prioriteit 
geven door het toekennen en inzetten van meer financiering en onderzoekers. Immers, 
de uitdaging van dergelijk onderzoek en het vinden van wetenschappelijke significantie 
wordt volledig gerechtvaardigd door de ethische relevantie ervan: het is noodzakelijk 
dat we dit probleem nu bestrijden als we de gezondheid van kinderen in de toekomst 
willen garanderen. Twee voorbeelden van geweldige projecten, gericht op kinderen met 
ondervoeding, die deels in Malawi gevestigd zijn: CHAIN (‘CHildhood Acute Illness and 
Nutrition Network’ http://www.chainnetwork.org) en Project Peanut Butter (http://www.
projectpeanutbutter.org). CHAIN is een recent gestart wereldwijd onderzoeksnetwerk, 
dat wordt gefinancieerd door de Bill & Melinda Gates Foundation, en als doel heeft: 
“het optimaliseren van de behandeling van en de zorg voor zeer kwetsbare kinderen 
in settings met beperkte middelen, om hun overlevingskans, groei en ontwikkeling te 
verbeteren”. Hun onderzoek wordt onder andere op de Moyo NRU uitgevoerd. Poject 
Peanut Butter is gericht op de behandeling van ondervoeding buiten het ziekenhuis, 
in verschillende landen in Afrika, en “streeft naar het verbeteren van de behandeling 
van ernstige ondervoeding, die momenteel de grootste oorzaak is van kindersterfte 
wereldwijd, middels het gebruik van effectief, lokaal geproduceerd RUTF”. Ze zijn ver-
antwoordelijk voor de eerste fabriek in Malawi die RUTF produceert, gemaakt van lokale 
producten en die gerund wordt door de lokale bevolking. Projecten als deze maken een 
substantieel verschil voor ondervoede kinderen en hun omgeving en behoeven onze 
volste (financiële) steun. 
Met méér fondsen en méér onderzoekers die méér observatie- en interventiestudies 
kunnen uitvoeren, kunnen we dit wereldwijde probleem van ondervoeding bij kinderen 
aanpakken en bestrijden, om zo een gezonde voedingstoestand van kinderen herstellend 
van ondervoeding en van toekomstige kinderen te kunnen bewerkstelligen.
Our children’s futures are not to be wasted.
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ABBReVIATIOnS

AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome
CF Cystic Fibrosis
CMT Chymotrypsin; 
CP Chronic Pancreatitis
CRF Case Report Form
EPI Exocrine Pancreatic Insufficiency
FE-1 Fecal Elastase-1
FFA Free Fatty Acids
HAZ Height-for-Age Z-score
HIV Human Immunodeficiency Virus
IFABP plasma Intestinal Fatty Acid Binding Protein
IRT Immunoreactive Trypsinogen
ITT Intention To Treat
MUAC Mid Upper Arm Circumference
NRU Nutritional Rehabilitation Unit
PERT Pancreatic Enzyme Replacement Therapy
PST Pancreatic Stimulation Test
RUTF Ready-to-Use Therapeutic Food
SAE Severe Adverse Event
SAM Severe Acute Malnutrition
SD Standard Deviation
SDS Shwachman-Diamond syndrome
TG Triglycerides
W/H Weight for Height 
WHO World Health Organization
WHZ Weight-for-height Z-score
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