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Iron deficiency (ID) is the most common micronutrient deficiency in the world. 
Iron is involved in oxygen transport, energy metabolism, immune response, 
and plays an important role in brain development. In infancy, ID is associated 
with adverse effects on cognitive, motor, and behavioral development that 
may persist later in life, despite iron supplementation. On the other hand, iron 
is essential for the growth of bacteria, and is a prooxidant that can catalyze the 
formation of oxidative radicals that damage proteins, lipids and nucleic acids. Iron 
supplementation in ironreplete children may have adverse effects, e.g. increased 
risk of infections and impaired growth. Thus, the therapeutic range of iron is small, 
and prevention of both ID and iron overload is essential for optimal development. 

Aim of this thesis was to investigate the prevalence and risk factors of ID and iron 
deficiency anemia (IDA) in children living in a highincome country. Furthermore, 
we aimed to analyze the value of different iron status biomarkers in the diagnosis 
of ID. The studies described in this thesis focused on children who are thought to 
have an increased risk of ID, namely preterm infants (part I), healthy children aged 
0.5 to 3 years (part II), and children with cystic fibrosis (CF) (part III). 

Part I describes the results of a prospective, longitudinal study on iron status  
in 200 preterm infants, born after 32+0 to 36+6 weeks gestational age (GA). 
Infants born prematurely are susceptible to ID because of insufficient iron stores  
at birth, frequent blood sampling during the first weeks of life, and a relative 
rapid growth rate after birth. According to both European and American 
recommendations, all preterm infants with a birth weight of <2500 g should 
therefore receive iron supplementation. However, these recommendations are 
mostly based on studies in infants born <32 weeks GA, or with a birth weight of 
<1500 g. Iron requirements in late preterm infants born after 32 weeks GA are 
poorly defined, although they account for more than 80% of all preterm births. 

In the Netherlands, preterm infants born after 32 weeks GA do not routinely 
receive iron supplementation. We hypothesized that dietary iron intake might 
not be sufficient in all these infants to meet the high iron requirements during 
the first six months of life. We analyzed the prevalence of ID in a population of 
preterm infants that did not receive iron supplementation. Furthermore, we 
identified risk factors for ID, in order to explore the possibility of individualized 
iron supplementation, an approach that may be superior to the recommended 
general supplementation. 
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Iron cannot be actively excreted from the body. Regulation of iron absorption 
is essential to maintain systemic iron homeostasis. This holds especially true for 
preterm infants, who are susceptible to both ID and iron overload. Hepcidin is 
a peptide hormone produced mainly in the liver that plays a central role in the 
regulation of iron absorption and body iron distribution. It has been suggested 
that hepcidin might be a good additional indicator of ID in preterm infants  
(next to ferritin). In this thesis we investigated changes in hepcidin concentrations 
during the first four months of life in a population of preterm infants that 
received no iron supplementation. We hypothesized that hepcidin concentrations 
decrease during the first four months of life as a response to lower iron stores, 
and that hepcidin concentrations are lower in infants with ID compared to infants 
without ID at the age of four months. Furthermore, we investigated associations 
between hepcidin and the type of feeding, erythropoiesis, and other indicators  
of iron status.

In Chapter 2 we demonstrate that ID is common in preterm infants born after 
32 weeks GA. However, the prevalence of ID observed in this population of 
predominantly formula fed infants was relatively low (23.8%) compared to 
prevalence rates previously observed in infants who were mainly breastfed  
during the first six months of life. ID was associated with lower birth weight,  
a shorter duration of formula feeding, more weight gain in the first six months 
of life, and lower ferritin concentrations at the age of one week. We also showed 
that infants with a ferritin <150 μg/L at the age of one week had a six fold 
increased risk of ID, suggesting that measurement of ferritin at this age might 
be useful to individualize iron supplementation to late preterm infants. However 
the sensitivity of ferritin alone may not be high enough, and the efficacy and 
safety of such individualized iron supplementation as an alternative to general 
supplementation needs to be further investigated.

Chapter 3 describes that in a population of latepreterm infants who received 
no iron supplementation, hepcidin decreased during the first four months of life. 
Decreasing hepcidin concentrations occurred simultaneously with decreasing 
ferritin levels, indicating a physiological response to optimize iron availability. 
Furthermore, the results of this study confirm that hepcidin concentrations are 
lower in infants with ID compared to those without ID, with a notable change 
already observed at 1.5 months of age. Thus, hepcidin can be used as an early 
marker of ID, although an additive value over ferritin in the diagnosis of ID  
is not present. 
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Furthermore, this study shows that hepcidin concentrations were lower in 
exclusively breastfed infants compared to those receiving formula with or  
without breast milk. Unexpectedly, we found that hepcidin was significantly 
lower in males compared to females in the first week of life, and that in contrast 
to results reported in older children and adults, hepcidin concentrations in our 
population of late preterm infants were not affected by a circadian rhythm.  
These results provide new insights in the factors that influence hepcidin 
expression during the first four months of life. The observed absence of  
a circadian rhythm, the association with diet, and the presence of a gender 
difference in hepcidin concentrations prompt further studies. 

Part II describes the results of a prospective, crosssectional study on iron status 
in 400 healthy children aged 0.5 to 3 years. 
A large food consumption survey in the Netherlands in 2005 – 2006 showed  
that the mean iron intake in young children was low. Therefore, we hypothesized 
that ID might be a common problem in these children. We analyzed the 
prevalence of ID in young, healthy children living in the Southwestern region 
of the Netherlands, and identified pre and postnatal factors associated with ID. 
We defined ID as a ferritin <12 μg/L, according to the criteria of the World Health 
Organization (WHO). 

Another frequently used method is to define ID as two or more abnormal 
concentrations in a set of multiple biomarkers, e.g. Hb, mean corpuscular  
volume (MCV), reticulocyte hemoglobin content (RetHb), serum ferritin,  
and soluble transferrin receptor (sTfR). However, the value of relatively new iron 
status biomarkers such as RetHb and sTfR in the detection of ID in children in 
highincome countries with a low prevalence of severe IDA is unclear.  
Therefore, we investigated the extent to which iron stores must be depleted to 
cause a significant change in RetHb and sTfR. We hypothesized that children with 
ID, as defined according to the criteria of the WHO (ferritin <12 μg/L), would have 
lower RetHb and higher sTfR compared to children without ID. 

Furthermore, we were interested in the role of hepcidin in the diagnosis 
of ID. However, the diagnostic use of hepcidin is limited by the absence of 
standardization in general, age specific reference ranges of hepcidin, and 
knowledge on the association between hepcidin and other iron status indicators 
in particular.
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Consumption of foods such as meat, fruits, cereals and fortified formulas seem to 
protect against ID, while a high consumption of cows’ milk products is associated 
with ID. Using the data of a food consumption survey in children visiting daycare 
institutions, we analyzed the dietary iron intake in 606 children aged 1 to 4 years. 
We hypothesized that the adverse effect of cows’ milk on iron status is not only 
caused by the low iron content in cows’ milk, but also because cows’ milk products 
might be consumed to the exclusion of more ironrich foods. 

In Chapter 4 we showed that in healthy, young children living in the 
Southwestern region of the Netherlands, ID and IDA were present in 18.8% and 
8.5% respectively. Visiting preschool/daycare, and the present use of formula were 
associated with a lower prevalence of ID, whereas a high intake of unmodified 
cows’ milk was associated with a higher prevalence of ID. The protective effect 
of visiting preschool/daycare might be attributed to factors such as using meals 
collectively with other children, structural moments when meals are used, and 
more time and attention for eating. In conclusion, this study shows that sufficient 
iron intake from the complementary diet, and the use of formula as an addition 
to breastfeeding, are the most important factors to prevent ID in these children. 
Furthermore, the consumption of more than 400 mL unmodified cows’ milk  
per day should be avoided in children younger than three years of age. 

Chapter 5 describes that in contrast to our expectations, concentrations of  
RetHb and sTfR were similar in children with and without ID. A decrease in RetHb 
concentrations was present only when ferritin concentrations were <8 μg/L.  
sTfR concentrations were similar in children with ferritin concentrations <6 μg/L 
and ≥12 μg/L. These results indicate that the discriminative value of RetHb and 
sTfR for the detection of ID is limited, and that ferritin is the most useful biomarker 
in the screening of ID in healthy young children in highincome countries. 
However, since we observed an effect on iron available for erythropoiesis 
only when the ferritin concentration is at least <10 μg/L, this might be a more 
appropriate level to define ID in healthy children aged 0.5 to 3 years. 

In chapter 6 we present agespecific reference ranges for MShepcidin and  
IChepcidin concentrations in children aged 0.5 to 3 years. These reference ranges 
are instructive for the use of hepcidin as a diagnostic tool and therapeutic target 
in future studies. Absolute values between assays differed significantly,  
but hepcidin concentrations obtained by MS and IC methods correlate with each 
other, and both correlate with ferritin and CRP. These results contribute to our 
understanding of hepcidin regulation in young children, and illustrate the need 
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for harmonization of different methods, consistent with the results from previous 
studies performed in adults. 

Chapter 7 describes the results of a study that investigated whether the high 
prevalence of ID in children aged 0.5 to 3 years reported in chapter 4 of this thesis, 
was influenced by maternal anemia, smoking, and pregnancy induced diabetes 
and hypertension. Maternal anemia was not associated with the iron status in 
their children. Furthermore, we found no association between ID in children  
and smoking during pregnancy, pregnancyinduced diabetes and hypertension. 

In chapter 8 we demonstrated that the mean iron intake in 606 1 to 4year old 
children visiting daycare was 6.3 mg per day, which was below the recommended 
daily iron intake of 7.0 mg per day. Bread, meat, sweet bread fillings and breakfast 
cereals were the most important dietary sources of iron. More than 40% of the 
children consumed ≥400 g cows’ milk products per day. However, the intake of 
≥400 g cows’ milk products per day did not displace other ironrich foods from 
the diet. We suggest that the composition of the diet observed in this study, with 
a low intake of haemiron and a high intake of cows’ milk products, might increase 
the risk of ID in young children. 

Part III describes the results of two studies on iron status in children with CF. 
In adult CF patients ID is common and primarily functional due to chronic 
inflammation. However, no recent data were available on iron status in children 
with CF. In a retrospective longitudinal study we analyzed the prevalence and risk 
factors of ID in 53 children with CF. In this study, ID was defined according to  
the criteria of the WHO (ferritin <12 μg/L in children <5 years of age or <15 μg/L  
in children ≥5 years of age). However, ferritin acts as an acute phase reactant, 
and is therefore no reliable indicator of ID in the presence of infection or 
inflammation. Since CF is characterized by continuous inflammation from  
an early age, the results of this study might underestimate the prevalence of ID 
in children with CF. The sTfR and hepcidin might provide more information than 
ferritin in assessing iron status in patients with CF. Therefore, we conducted  
a prospective, crosssectional study to analyze sTfR and hepcidin, and their 
relation to conventional iron status biomarkers in 49 children with CF. 

In chapter 9 we demonstrated that ID, defined according to the criteria of  
the WHO, was present in 17.0% of relatively healthy, wellnourished children with 
CF. Furthermore, in the last 14 years 60.4% of the patients were iron deficient in 
at least one year. These results indicate that absolute ID is common in children 
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with CF. The mechanism of ID in children with CF is currently unknown. We did 
not find a difference between the ID and the nonID group with regard to dietary 
iron intake or markers of disease progression, such as pulmonary function and 
colonization with Pseudomonas aeruginosa. 

Chapter 10 described that, in contrast to our expectations, sTfR concentration 
were similar in children with and those without ID. Furthermore, sTfR 
concentrations were within the normal range in all children. Since it has been 
described that sTfR starts to increase only after severe depletion of iron stores,  
we suggest that ID in our population is not severe enough to cause  
a significant increase in sTfR concentration. Furthermore, we found that hepcidin 
concentrations were low, and concentrations below the limit of detection were 
observed in 25% of the clinically stable children, including all children with ID. 
Hepcidin was associated with ferritin, but not with markers of erythropoietic 
activity or disease severity. In conclusion, the results of this study showed that 
sTfR is not useful to determine iron status in this population, whereas hepcidin 
might serve as an early indicator of deficient iron stores in children with CF.
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IJzerdeficiëntie (ID) is het meest voorkomende micronutriënten tekort ter wereld. 
IJzer speelt een belangrijke rol in het zuurstoftransport, het energiemetabolisme, 
de immuunrespons en de ontwikkeling van de hersenen. ID bij jonge kinderen 
is geassocieerd met negatieve effecten op de ontwikkeling van het gedrag, de 
cognitie, en de motoriek. Bovendien wordt gesuggereerd dat deze effecten 
ondanks ijzersuppletie persisteren op latere leeftijd. Anderzijds is ijzer een 
voedingsbron voor bacteriën, en een prooxidant, dat bijdraagt aan de vorming van 
vrije zuurstofradicalen, die op hun beurt kunnen leiden tot weefselbeschadiging. 
Het geven van ijzersuppletie aan kinderen met voldoende ijzervoorraad is 
geassocieerd met een verhoogd risico op infecties en verminderde groei. Kortom, 
de therapeutische breedte van ijzer is smal, en preventie van zowel ID als van 
ijzeroverschot is van belang voor een optimale ontwikkeling. 

Doel van het onderzoek, dat in dit proefschrift wordt beschreven, was inzicht te 
verkrijgen in de prevalentie en risicofactoren van ID en ijzergebreksanemie (IDA) bij 
kinderen in een land met een hoge gemiddelde levensstandaard. Bij deze kinderen 
werd tevens de waarde van verschillende indicatoren van de ijzerstatus bij de 
diagnostiek naar ID onderzocht. De studies in dit proefschrift richtten zich in het 
bijzonder op prematuur geboren kinderen (deel I), gezonde kinderen van 0,5 tot 3 
jaar oud (deel II), en kinderen met cystische fibrose (CF) (deel III). 

Deel I beschrijft de resultaten van een prospectieve, longitudinale studie naar de 
ijzerstatus van 200 premature kinderen, geboren na een zwangerschapsduur van 
32+0 tot 36+6 weken. Prematuur geboren kinderen hebben een verhoogd risico 
op het ontwikkelen van een ID omdat zij een kleinere ijzervoorraad hebben bij 
de geboorte. Daarbij is na de geboorte sprake van een hoge ijzerbehoefte door 
snelle groei en frequente bloedafnames. Europese en Amerikaanse richtlijnen 
adviseren daarom ijzersuppletie te geven aan alle prematuur geboren kinderen 
met een geboortegewicht <2500 g. Dit advies is echter voornamelijk gebaseerd op 
onderzoek bij kinderen geboren na een zwangerschapsduur van <32 weken, of met 
een geboortegewicht <1500 g. Hoewel meer dan 80% van de premature kinderen 
geboren wordt na een zwangerschapsduur van 32 tot 37 weken, zijn gegevens over 
de ijzerbehoefte van deze kinderen relatief schaars. 

In Nederland krijgen premature kinderen geboren na een zwangerschapsduur 
van ≥32 weken niet routinematig ijzersuppletie. Daarom veronderstelden wij dat 
de hoeveelheid ijzer in voeding mogelijk onvoldoende is om te voorzien in de 
hoge ijzerbehoefte van deze kinderen gedurende de eerste zes levensmaanden. 
We onderzochten de prevalentie van ID in een populatie prematuur geboren 
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kinderen, die geen ijzersuppletie kreeg. Tevens identificeerden wij risicofactoren 
voor ID om vast te stellen of het geven van ijzersuppletie zou kunnen worden 
geïndividualiseerd. Deze benadering is mogelijk meer geschikt dan het algemeen 
voorschrijven van ijzersuppletie aan alle prematuur geboren kinderen. 
IJzer kan niet actief worden uitgescheiden door het lichaam. Regulering van de 
ijzeropname is essentieel voor handhaving van de homeostase. Dit geldt in het 
bijzonder voor premature kinderen, die een verhoogd risico hebben op zowel ID  
als een ijzeroverschot. Hepcidine is een eiwithormoon dat wordt geproduceerd 
door de lever. Het speelt een belangrijke rol in de regulering van ijzerabsorptie,  
en de verdeling van ijzer in het lichaam. Hepcidine zou mogelijk van toegevoegde 
waarde kunnen zijn in de diagnostiek naar ID bij prematuur geboren kinderen. 
In dit proefschrift onderzochten wij het beloop van hepcidine concentraties in 
de eerste vier levensmaanden bij premature kinderen die geen ijzersuppletie 
kregen. We veronderstelden dat hepcidine in de eerste vier levensmaanden daalt 
als gevolg van een daling in de ijzervoorraad, en dat kinderen met ID een lager 
hepcidine hebben dan kinderen zonder ID. Daarnaast onderzochten we de relatie 
van hepcidine met het type voeding, de erytropoïese (de aanmaak van nieuwe rode 
bloedcellen) en andere parameters van de ijzerstatus 

Hoofdstuk 2 laat zien dat ID ook onder premature kinderen geboren ná  
een zwangerschapsduur van ≥32 weken, een veelvoorkomend probleem is.  
De prevalentie onder deze kinderen, die voornamelijk flesvoeding kregen,  
is echter laag (23,8%) in vergelijking met eerder beschreven prevalenties onder 
borstgevoede kinderen. ID was geassocieerd met een lager geboortegewicht, 
een kortere periode waarin kinderen flesvoeding kregen, meer gewichtstoename 
in de eerste zes maanden, en een lager serum ferritine gehalte op de leeftijd van 
één week. Kinderen met een ferritine concentratie <150 μg/L in de eerste week 
na de geboorte hadden een zes keer hoger risico op het ontwikkelen van een 
ijzertekort op de leeftijd van vier tot zes maanden ten opzichte van kinderen met 
een ferritine concentratie ≥150 μg/L. De serum ferritine concentratie in de eerste 
levensweek lijkt te kunnen bijdragen aan het identificeren van kinderen met een 
verhoogd risico op ID, en kan mogelijk gebruikt worden bij het individualiseren van 
ijzersuppletie. De sensitiviteit van ferritine als enige voorspeller van ID op latere 
leeftijd was echter beperkt. De effectiviteit en veiligheid van ‘ijzersuppletie op maat’, 
gebaseerd op het ferritine in de eerste week na de geboorte in combinatie met 
andere risicofactoren voor ID, dient verder onderzocht te worden.
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Hoofdstuk 3 beschrijft dat hepcidine concentraties daalden in de eerste vier 
maanden na de geboorte bij premature kinderen die geen ijzersuppletie kregen. 
Deze daling verliep parallel aan een afname van de ferritine concentraties.  
Wij veronderstellen derhalve dat deze daling in hepcidine een fysiologische respons 
is op de afname van de ijzervoorraad, om hiermee de beschikbare hoeveelheid ijzer 
te verhogen. Tevens bevestigen de resultaten van dit onderzoek dat hepcidine lager 
is bij kinderen met ID ten opzichte van kinderen zonder ID. Premature kinderen  
die ID ontwikkelden op de leeftijd van vier maanden hadden al een significant lager 
hepcidine op anderhalf maand oude leeftijd. Hepcidine is dus een vroege indicator 
van ID, maar heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte van ferritine. 
In deze studie zagen we tevens dat kinderen die gedurende de eerste vier maanden 
uitsluitend borstvoeding kregen een significant lager hepcidine hadden dan 
kinderen die gevoed werden met uitsluitend flesvoeding, of een combinatie van 
beiden. Onverwachte bevindingen waren de lagere hepcidine concentraties bij 
jongens dan bij meisjes in de eerste week na de geboorte, en het ontbreken van 
een circadiaan ritme in hepcidine concentraties, zoals is beschreven bij oudere 
kinderen en volwassenen. Deze resultaten geven nieuwe inzichten in de factoren 
die de expressie van hepcidine beïnvloeden in de eerst vier maanden na de 
geboorte. De afwezigheid van een circadiaan ritme, en de invloed van het geslacht 
op de hepcidine concentratie in de eerste levensweek zijn belangrijke onderwerpen 
voor toekomstige studies. 

Deel II beschrijft de resultaten van een prospectieve, crosssectionele studie  
naar de ijzerstatus van 400 gezonde kinderen in de leeftijd van 0,5 tot 3 jaar oud. 
Aanleiding voor deze studie was een Nederlandse voedselconsumptie peiling uit 
2005 – 2006, waaruit bleek dat de gemiddelde ijzerinname onder jonge kinderen 
laag is. Wij veronderstelden dat ID onder jonge kinderen een veelvoorkomend 
probleem is en onderzochten de prevalentie van ID in gezonde, jonge kinderen 
woonachtig in de regio ZuidwestNederland. Ook identificeerden wij pre en 
postnatale factoren, die van invloed zijn op de ijzerstatus van deze kinderen.  
In deze studie werd ID gedefinieerd als een serum ferritine concentratie <12 μg/L 
volgens de criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

ID wordt ook dikwijls gedefinieerd als twee of meer afwijkende concentraties 
in een reeks van meerdere parameters, zoals bijvoorbeeld hemoglobin (Hb), 
mean corpuscular volume (MCV), het Hb gehalte in reticulocyten (RetHb), en de 
serumconcentratie van ferritine, en transferrine receptor (sTfR). De toegevoegde 
waarde van nieuwe parameters zoals RetHb en sTfR in de diagnostiek naar ID  
bij kinderen uit landen met een hoge gemiddelde levensstandaard waar ernstige 
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IDA zelden voorkomt, is echter onduidelijk. Wij onderzochten de mate waarin  
de ijzervoorraad gedaald moet zijn om een significante verandering in het RetHb  
en de sTfR te veroorzaken. De hypothese hierbij was dat kinderen met ID, 
gedefinieerd volgens de criteria van de WGO (ferritine <12 μg/L), een lager RetHb 
en een hogere sTfR hebben ten opzichte van kinderen zonder ID. 

Tevens waren wij geïnteresseerd in de rol van hepcidine bij de diagnostiek naar ID. 
De diagnostische waarde van hepcidine is echter beperkt door het ontbreken van 
gestandaardiseerde bepalingsmethoden, leeftijdsspecifieke referentiewaarden 
voor hepcidine, en kennis over de associatie van hepcidine met andere ijzerstatus 
parameters. 

De inname van voedingsmiddelen zoals vlees, fruit, graanproducten en ijzerverrijkte 
flesvoeding, heeft een beschermend effect op het ontstaan van ID. Daarentegen 
is de inname van grote hoeveelheden koemelk juist geassocieerd met ID. We 
berekenden de gemiddelde ijzerinname van 606 kinderen van één tot vier jaar 
oud, door gebruik te maken van de resultaten van een voedselconsumptiepeiling 
onder kinderen die een kinderdagverblijf bezochten. Wij veronderstelden dat 
het negatieve effect van een hoge inname van koemelk op de ijzerstatus niet 
alleen veroorzaakt wordt door het lage ijzergehalte in koemelk, maar ook doordat 
koemelk geconsumeerd wordt in plaats van meer ijzerrijke voedingsmiddelen. 

Hoofdstuk 4 laat zien dat ID en IDA voorkwamen bij respectievelijk 18,8% en 
8,5% van de gezonde, jonge kinderen in ZuidwestNederland. Het actuele gebruik 
van flesvoeding, en het bezoeken van een kinderdagopvang/crèche waren 
geassocieerd met een lagere prevalentie ID, terwijl een hoge inname van koemelk 
geassocieerd was met een hogere prevalentie ID. Het beschermende effect van 
het bezoeken van een kinderdagopvang/crèche zou mogelijk verklaard kunnen 
worden doordat hier op vaste momenten samen wordt gegeten, en er meer tijd en 
aandacht is voor gezond eten. Deze studie laat zien dat voldoende ijzerinname uit 
bijvoeding en flesvoeding, als aanvulling op borstvoeding, de belangrijkste factor 
is die ID bij deze kinderen kan voorkomen. Daarnaast lijkt het voor kinderen jonger 
dan drie jaar niet verstandig meer dan 400 mL koemelk per dag te drinken. 

Hoofdstuk 5 beschrijft dat in tegenstelling tot onze verwachtingen, RetHb en sTfR 
concentraties gelijk waren bij kinderen met en zonder ID. Een significante daling 
in het RetHb werd pas geobserveerd bij een ferritine <8 μg/L. sTfR concentraties 
waren gelijk bij kinderen met een ferritine concentratie <6 μg/L en ≥12 μg/L. 
Deze resultaten tonen aan dat de discriminatieve waarde van RetHb en sTfR in 
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de diagnostiek naar ID zeer beperkt is, en dat ferritine de meest informatieve 
parameter is in de screening op ID bij gezonde, jonge kinderen in landen met 
een hoge gemiddelde levensstandaard. Omdat een effect op de beschikbare 
hoeveelheid ijzer ten behoeve van de erytropoïese pas werd geobserveerd bij een 
ferritine <10 μg/L, lijkt dit een meer geschikte referentiewaarde voor ID bij kinderen 
van 0,5 tot 3 jaar. 

In Hoofdstuk 6 presenteren we leeftijdsspecifieke referentiewaarden voor MS
hepcidine en IChepcidine bij kinderen van 0,5 tot 3 jaar. Deze referentiewaarden 
zijn bruikbaar voor toekomstig onderzoek naar de diagnostische en therapeutische 
waarde van hepcidine bij kinderen. De absolute hepcidine concentraties gemeten 
met beide bepalingsmethoden verschilden significant van elkaar, maar waren wel  
met elkaar gecorreleerd. Hepcidine concentraties gemeten met beide methoden 
correleerden tevens met ferritine en CRP. De resultaten beschreven in dit 
onderzoek vergroten het inzicht in de regulatie van hepcidine bij kinderen. 
Toekomstige studies dienen zich te richten op standaardisatie van verschillende 
bepalingsmethoden, om hiermee de vergelijkbaarheid van hepcidine tussen 
studies te verbeteren, en universele referentiewaarden te definiëren. 

Hoofdstuk 7 presenteert de resultaten van een studie waarin is onderzocht 
of anemie bij moeder, roken, en zwangerschaps geïnduceerde diabetes en 
hypertensie van invloed zijn op de relatief hoge prevalentie ID onder kinderen 
van 0,5 tot 3 jaar, zoals is beschreven in hoofdstuk 4 van dit proefschrift. Maternale 
anemie had geen invloed op de ijzerstatus bij deze kinderen. Ook was ID bij de 
kinderen niet geassocieerd met de aanwezigheid van zwangerschapsdiabetes, 
hypertensie, of roken tijdens de zwangerschap. 

Hoofdstuk 8 laat zien dat de gemiddelde ijzerinname bij 606 kinderen van  
één tot vier jaar die een kinderdagverblijf/crèche bezochten met 6,3 mg per dag 
lager was dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 7 mg per dag. Brood, 
vlees, zoet broodbeleg, en ontbijtgranen waren de belangrijkste bronnen van ijzer. 
Meer dan 40% van de kinderen kregen gemiddeld >400 g koemelkprodukten 
per dag. Een gemiddelde inname van >400 g koemelkprodukten per dag had 
echter geen invloed op de inname van andere ijzerrijke voedingsmiddelen. 
We veronderstellen dat samenstelling van het dieet zoals geobserveerd werd 
in deze studie, met een lage inname van heemijzer en een hoge inname van 
koemelkprodukten, bijdraagt aan het ontstaan van ID onder jonge kinderen. 
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Deel III van dit proefschrift beschrijft de resultaten van twee studies naar de 
ijzerstatus bij kinderen met CF. ID komt bij volwassen CF patiënten veel voor en 
wordt vooral veroorzaakt door chronische inflammatie. Recente gegevens over 
het voorkomen van ID bij kinderen met CF waren bij aanvang van dit onderzoek 
niet beschikbaar. In een retrospectieve, longitudinale studie analyseerden we de 
prevalentie en risicofactoren van ID bij 53 kinderen met CF. ID werd gedefinieerd 
volgens de criteria van de WGO (ferritin <12 μg/L bij kinderen <5 jaar en <15 μg/L 
bij kinderen ≥5 jaar). Ferritine is echter een acutefase eiwit en daarmee geen 
betrouwbare parameter in de diagnostiek naar ID in aanwezigheid van inflammatie. 
Omdat CF van jongs af aan gekenmerkt wordt door de continue aanwezigheid van 
inflammatie, zijn de resultaten uit dit onderzoek mogelijk een onderschatting van 
de daadwerkelijke prevalentie van ID. De sTfR en hepcidin geven mogelijk meer 
informatie over de ijzerstatus van patiënten met CF. In een prospectieve, cross
sectionele studie hebben we de waarde van sTfR en hepcidine bij de diagnostiek 
naar ID onderzocht bij 49 kinderen met CF. 

Hoofdstuk 9 beschrijft dat ID voorkwam bij 17% van de relatief gezonde,  
goed gevoede kinderen met CF. ID werd over een periode van 14 jaar bij 60.4% 
van de kinderen minimaal één keer vastgesteld. Deze resultaten tonen aan dat ID 
relatief veel voorkomt bij kinderen met CF. De pathofysiologie van ID bij kinderen 
met CF is echter nog onduidelijk. We vonden in deze studie geen verschil in  
de ijzerinname, longfunctie, of kolonisatie met Pseudomonas aeruginosa (een veel 
voorkomende verwekker van infecties bij kinderen met CF) tussen kinderen met  
en zonder ID.

In hoofdstuk 10 staat beschreven dat in tegenstelling tot onze verwachting, 
sTfR concentraties gelijk waren bij kinderen met en zonder ID. Alle gemeten sTfR 
concentraties lagen binnen de normale range. Beschreven is dat sTfR alleen stijgt 
wanneer de ijzervoorraad vrijwel volledig is uitgeput. We suggereren daarom dat 
ID in onze populatie niet ernstig genoeg was om sTfR concentraties te verhogen. 
Daarnaast waren hepcidine concentraties in deze populatie laag, waarbij in 25% 
van de klinisch stabiele kinderen, inclusief alle kinderen met ID, het hepcidine lager 
was dan de detectiegrens. Hepcidine was geassocieerd met ferritine, maar niet 
met markers die de erytropoïetische activiteit of ernst van de ziekte weergeven. 
Concluderend laten de resultaten van deze studie zien dat sTfR niet bruikbaar is in 
de diagnostiek naar ID in deze populatie, terwijl hepcidine mogelijk gebruikt zou 
kunnen worden als parameter voor vroege detectie van een lage ijzervoorraad bij 
kinderen met CF. 
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