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Minder hersenbloedingen bij baby’s 
door extra vitamine K
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De dosis vitamine K die zuigelingen 
ontvangen is te laag. Kinderarts 
Peter van Hasselt van het Univer-
sitair Medisch Centrum in Utrecht 
concludeert dit in zijn promotie-
onderzoek. Daardoor lopen pasge-
boren baby’s onnodig risico op een 
hersenbloeding. De dosis voor kin-
deren die borstvoeding krijgen zou 
zes keer hoger moeten zijn dan nu 
standaard gegeven wordt. Kinderen 
die flesvoeding krijgen lopen geen 
gevaar, omdat daaraan al voldoende 
vitamine K is toegevoegd.

Van Hasselt keek in zijn onderzoek 
naar het voorkomen van bloedingen 
bij zuigelingen in Denemarken, die 
een hoge dosis vitamine K krijgen. Dit 

vergeleek hij met baby’s in Nederland, 
die een lagere dosis krijgen. Bij de 
Nederlandse kinderen bleken tien keer 
zoveel bloedingen voor te komen. 
Vooral baby’s met een geblokkeerde 
galweg lopen risico op deze bloedin-
gen doordat zij de vitamine niet goed 
op kunnen nemen.

Vitamine K is belangrijk voor de 
bloedstolling en daarom krijgen pas-
geborenen extra dosis om (hersen)
bloedingen te voorkomen. Zelf kun-
nen ze de vitamine nog onvoldoende 
aanmaken en ook kan deze de placenta 
niet passeren. Daarom worden baby’s 
altijd geboren met een tekort. Dat kan 
leiden tot levensgevaarlijke hersen-
bloedingen rond de leeftijd van vier of 
vijf weken. Als gevolg daarvan kun-

nen de kinderen neurologische schade 
oplopen of zelfs overlijden. Onder-
zoek van TNO liet zien dat 14% van 
de borstgevoede zuigelingen in Ne-
derland te weinig vitamine K krijgt.

Van Hasselt adviseert om de stan-
daarddosis van 25 microgram vita-
mine K per dag te verhogen naar 1 
milligram per week. Dit is de dosis die 
baby’s in Denemarken, waar een stuk 
minder bloedingen voorkomen, stan-
daard krijgen. In Nederland overlijden 
zo’n zes baby’s per jaar aan de gevol-
gen van een hersenbloeding door een 
tekort aan vitamine K.

Peter van Hasselt promoveert op 21 
april aan de Universiteit van Utrecht.


