Schijnwerper op
Melk en botgezondheid
Erfelijkheid is de belangrijkste factor

Botmassa

voor sterke botten. Het bepaalt

calciumfosfaat en andere mineralen zoals natrium, magnesium,

voor 60-80% de piekbotmassa, de

afgebroken (resorptie) en weer opgebouwd (formatie), om te

maximale botdichtheid. Ook voeding

passen aan de mate van de belasting op een bot. Vanaf de

en lichaamsbeweging spelen een

groter dan de botresorptie en neemt de botdichtheid toe,

belangrijke rol bij de botontwikkeling

PBM). Tussen de geboorte en de leeftijd van 2 jaar vindt een

tijdens de groei en bij het behoud van

snelle botgroei gebeurt tijdens de puberteit. (International

botweefsel bij kinderen, volwassenen

neemt de piekbotdichtheid weer af, bij vrouwen (figuur 1) meer

en ouderen.

de botten zijn op latere leeftijd. (Dawson-Hughes et al., 2013;

Botten bestaan uit een matrix van eiwit, die gevuld is met
kalium en zink. Gedurende het leven wordt botweefsel constant
herstellen na kleine ‘beschadigingen’ en de stevigheid aan te
geboorte tot een leeftijd van ongeveer 30 jaar is de botformatie
met als resultaat een piekbotdichtheid (peak bone mass,
periode van snelle botgroei plaats. Een tweede periode van
Osteoporosis Foundation, 2001 en 2013) Vanaf een jaar of 50
dan bij mannen. Hoe hoger de piekbotdichtheid, hoe sterker
Huth et al., 2006; Rizzoli et al., 2012) Het is belangrijk dat al
op jonge leeftijd aandacht wordt besteed aan botopbouw. Een
10% toename in de piekbotdichtheid van kinderen, verkleint de
kans op een osteoporotische breuk op latere leeftijd met 50%.
(International Osteoporosis Foundation, 2001 en 2013)

Botmassa

FIGUUR 1 Verloop van de botmassa tijdens het leven bij vrouwen
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Factoren die botmassa beïnvloeden

Calcium

Genetische factoren bepalen voor 60 tot 80% de variatie in

Calcium is een belangrijke bouwsteen voor de botten,

piekbotmassa. Hiernaast speelt voldoende lichaamsbeweging

inclusief onze tanden. In totaal is 99% van het calcium in het

en een voedingspatroon met voldoende calcium, vitamine

lichaam opgeslagen in het bot, en daarom is het botweefsel

D en eiwit een belangrijke rol. Ook hormonen (geslachts- en

belangrijk voor de calciumstofwisseling. In het darmkanaal

groeihormonen), etniciteit, geslacht, medicijngebruik, BMI,

wordt calcium zowel actief als passief opgenomen. Het actieve

roken en alcoholgebruik zijn determinanten die invloed

proces vindt vooral plaats in het voorste deel van de dunne

hebben op de botmassa. (International Osteoporosis

darm en is afhankelijk van calcitriol (1,25-dihydroxy vitamine

Foundation, 2011; Rizzoli et al., 2012)

D), wat via activatie van vitamine D in de lever en nieren is
verkregen. Actieve calciumabsorptie is ook afhankelijk van

FIGUUR 2 Factoren die piekbotmassa beïnvloeden

vitamine D2 en D3, die zijn verkregen uit de voeding of via
7-dehydrocholesterol activering door zonlicht in de huid (previtamine D3). De passieve absorptie gebeurt via diffusie in

Genetica
Geslacht

vrijwel alle delen van de dunne darm en een klein beetje in de
Beweging

dikke darm. De actieve absorptie is vooral relevant bij een lage
calciuminname. Een lage calcium oplosbaarheid in het lumen
van de darm, bijvoorbeeld als gevolg van complexvorming

Piekbotopbouw

met fytaat uit granen of oxalaat uit spinazie, vermindert de
beschikbaarheid voor opname. Een hoge calciumdichtheid
Hormonen

Risicofactoren
(o.a. roken en alcohol)

in de voeding levert via het passieve transport over de
darmwand meer beschikbaar calcium. (ILSI, 1999) Ook

Voeding

fysiologische aspecten als calciuminname in het verleden,
leeftijd (opname neemt af met leeftijd), zwangerschap,

Bron: Rizzoli et al., 2012

het geven van borstvoeding (hogere calciumopname) en
Voeding en leefstijl zijn gedurende het hele leven belangrijk

vitamine D status zijn bepalend voor de beschikbaarheid

voor gezonde, sterke botten. Op oudere leeftijd zijn sterke

van het geconsumeerde calcium (FAO, 2013; International

botten, samen met goed ontwikkelde spieren, belangrijk

Osteoporosis Foundation, 2011).

om langer mobiel en zelfstandig te blijven. (International
Over het algemeen worden voedingsmiddelen als melk, melk-

Osteoporosis Foundation, 2011)

producten en kaas beschouwd als goede calciumbronnen
Voedingsstoffen in relatie tot botmassa

vanwege de hoge calciumdichtheid en de goede fractionele

De voedingsstoffen calcium, vitamine D, eiwit, fosfor,

absorptie (~1/3 van het calciumaanbod wordt opgenomen onder

magnesium en zink zijn nodig voor groei en ontwikkeling van

normale omstandigheden) (Weaver en Heaney, 2006). Een

botten bij kinderen en voor botgezondheid gedurende het

glas (150 ml) halfvolle melk bevat 180 mg calcium. Groenten

hele leven (EFSA 2009 en 2010). Het is daarom belangrijk

die calcium en weinig oxalaat bevatten zijn broccoli, zoete

voldoende van deze voedingsstoffen binnen te krijgen

aardappel, boerenkool en paksoi (FAO, 2013). Gekookte broccoli

(FAO, 2013; International Osteoporosis Foundation, 2011).

en andijvie bevatten respectievelijk 76 mg en 43 mg calcium

De samenstelling en structuur van het botweefsel wordt

per 100 gram (Nubel 6e editie, 2017). Volwassenen vanaf 19 jaar

hoofdzakelijk bepaald door calcium, fosfor en eiwit (Bonjour

worden geadviseerd dagelijks 950 mg calcium te consumeren

et al., 2013).

via de voeding (Hoge Gezondheidsraad, 2016).

TABEL 1 Biobeschikbaarheid van calcium
Product

mg Ca/100 g

Absorptie

mg Ca beschikbaar

g product nodig om

product

efficiëntie (%)

voor het lichaam/

te voldoen aan de

100 g

beschikbare Ca in
200 ml in melk

Broccoli (gekookt)

76

61,3

46,6

164

Spinazie (gekookt)

93

5,1

4,7

1630

Melk (halfvol)

120

32,2

38,6

200

Bron: Miller et al., 2007 en NUBEL 6e editie, juli 2017
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Vitamine D
Vitamine D wordt het meest efficiënt opgenomen uit de darm
in aanwezigheid van vet. In de darmcellen wordt het verpakt
in de chylomicronen, samen met cholesterol, triglyceriden
en lipoproteïnen, en bereikt het via het lymfesysteem de
bloedbaan. De lever hydroxyleert vitamine D tot 25-hydroxy
vitamine D (25OH-D) en de nieren zorgen voor de vorming
van het hormoon calcitriol, het biologische actieve
vitamine D. Calcitriol stimuleert de opname van calcium en
fosfaat uit de darm, nodig voor het mineraliseren van het
botweefsel. Samen met het parathyroïd hormoon (PTH) uit
de bijschildklieren (parathyreoïden) regelt calcitriol ook het
vrijmaken van calcium uit het bot en de retentie van calcium

van calcium en fosfor hoger (Bonjour et al., 2013). Een hogere

door de nieren, al naar gelang de calciumbehoefte van het

eiwitinname kan leiden tot een hogere zuurgraad in het bloed

lichaam. Een derde hormoon, calcitonine uit de schildklier,

en daardoor een hoger calciumgehalte in de urine (Fenton

reageert op te hoge calciumwaarden in het bloedserum door

et al., 2008). Gebleken is dat dit geen effect heeft op de

de botresorptie te beperken. Vitamine D heeft ook een direct

calciumbalans in het lichaam, ofwel het verschil tussen de

effect op de vorming en differentiatie van osteoclasten.

calciuminname via de voeding en de uitscheiding via urine

(botresorptiecellen). (Heaney, 2009; IOM, 2011; Bonjour et al.,

en ontlasting. Bij een hogere eiwitinname neemt het lichaam

2013; FAO, 2013; International Osteoporosis Foundation, 2011)

namelijk ook meer calcium uit de voeding op. (Calvez et al.,
2012; Kerstetter et al., 2011)

25-Hydroxy vitamine D wordt algemeen beschouwd als
een robuuste en betrouwbare parameter van de vitamine

Een lage eiwitinname is geassocieerd met een afname van de

D status. Er is een intensieve discussie gaande over welke

spiermassa. Bij ouderen is een te lage eiwitinname geassocieerd

drempelwaarden voor deze indicator gehanteerd moeten

met spierzwakte en sarcopenie, wat bijdraagt aan de kans op

worden voor specifieke doelgroepen binnen de populatie of

vallen. (FAO, 2013; International Osteoporosis Foundation, 2011)

gezondheidsgebieden (Cashman en Kiely, 2013).
Fosfor
Vette vissoorten als haring, zalm en makreel bevatten

Fosfor draagt bij aan de instandhouding van de botmassa

vitamine D. In België dragen vooral de basisvoedings-

(EFSA, 2009). Fosfor zit vooral in melk en melkproducten,

middelen bereidingsvetten, vlees, vis en melk en

volkorenproducten, kaas, vlees, vis en peulvruchten (Hoge

melkproducten bij aan de inname van vitamine D

Gezondheidsraad, 2016). Van de totale hoeveelheid fosfor in

(Voedselconsumptiepeiling 2014-2105).

het lichaam is 85% opgeslagen in de botten.
Anorganisch fosfaat passeert de darm zowel via actief als
passief transport. De serumwaarden voor fosfaat worden
grotendeels bepaald door de geconsumeerde hoeveelheid,
calcitriol (absorptie uit darm en bot) en PTH (resorptie
uit bot, verhoging uitscheiding door nieren). Daarnaast
produceren osteocyten in het botweefsel het hormoon FGF-23
(fibroblast groeifactor 23). FGF-23 vermindert fosfaat opname
uit de darm en verhoogt de uitscheiding door de nieren. De
osteocyten zijn betrokken bij het mineralisatieproces in het
bot en lijken een regulerende rol te spelen bij de werking van

Eiwit

zowel osteoblasten (formatie) als osteoclasten (resorptie).

Eiwit is een bouwsteen voor sterke spieren en botten. Het

(Penido en Alon, 2012)

macronutriënt speelt een rol bij de groei en het behoud van
spiermassa en de instandhouding van de botmassa (EFSA

De fosforbehoefte hangt nauw samen met de calcium-

2010 en 2011). Melk, melkproducten, noten, eieren, vlees, vis

behoefte. Een recente meta-analyse van calciumbalans studies

en kaas bevatten eiwit (VIGeZ, 2017). Eiwit in de voeding

in relatie tot fosfaatsupplementeninname, liet zien dat een

verhoogt de aanmaak van IGF-1 (Insulin-like Growth Factor)

hogere fosfaatinname de uitscheiding van calcium in de urine

door de lever. Doordat IGF-1 de calcitriol productie in de

verlaagt en een licht hogere calcium retentie tot gevolg heeft,

nieren verhoogt, wordt ook de systemische beschikbaarheid

onafhankelijk van de calcium inname. (Fenton et al., 2011)
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Botsterkte
Een hoge piekbotmassa op jonge leeftijd en het verminderen
van botverlies op een latere leeftijd zijn twee manieren om
de kans op osteoporose te verminderen (Weaver, 2013). De
voedingsstoffen calcium, vitamine D, eiwit en fosfor, en de
interactie tussen deze nutriënten, spelen een belangrijke rol
bij het maken van sterke en gezonde botten; een inadequate
inname van deze voedingsstoffen kan leiden tot een botbreuk.
(Bonjour et al., 2013) Een onvoldoende inname van eiwit
verhoogt ook de kans op een verminderde spiermassa,
waardoor de kans op een fractuur door een val toeneemt.
FIGUUR 3 Schematische weergave van de effecten van een
inadequate inname van calcium, vitamine D, eiwit en fosfor in
relatie tot het risico op een heupfractuur.
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Responsmechanisme

dat past in het Belgische voedingspatroon (VIGeZ, 2017).
Gezondheidsautoriteiten zijn het er over eens dat calcium,
eiwit en fosfor uit melk, melkproducten en kaas helpen bij het
opbouwen van de piekbotmassa en het gezond houden van

Risico heupfractuur

de botten op latere leeftijd. Algemeen wordt aangenomen
dat daardoor ook een bijdrage geleverd wordt aan het

Bron: Bonjour et al., 2013.

verminderen van de kans op fracturen, maar deze aanname
is niet voor alle leeftijdsgroepen even sterk onderbouwd.

Wetenschappelijke discussie

Dit is onder meer te wijten aan de moeilijkheid om goed

In 2013 gepubliceerd onderzoek werd gevonden dat

gecontroleerde studies van voldoende tijdsduur te kunnen

een hogere melkconsumptie tijdens de tienerjaren bij

uitvoeren, en de vele oorzaken die ten grondslag liggen aan

mannen, verband heeft met een hogere kans op een

het optreden van osteoporose. (Weaver, 2013)

heupfractuur op latere leeftijd (Feskanich et al., 2013).
Bij vrouwen werd geen effect gevonden. Als mogelijke

Melk, melkproducten en kaas

verklaring geven de auteurs lengtegroei als gevolg van

Een glas (150 ml) halfvolle melk bevat ongeveer 23% van de

de melkconsumptie. In de studie van Feskanich (2013)

aanbevolen hoeveelheid calcium, 20% van de aanbevolen

werd de deelnemers gevraagd hun melkconsumptie

hoeveelheid fosfor en 5 gram eiwit. Kaas levert naast boven-

tijdens de tienerperiode te beschrijven. Deze inname

staande voedingstoffen per 100 g ook nog bijna 40% van de

werd vergeleken met de melkconsumptie in de periode

aanbevolen hoeveelheid zink (8% per plak van 20 g). (NUBEL

dat de respondenten een fractuur kregen. Dit was vele

6e editie, 2017). Mede vanwege de belangrijke bijdrage die melk,

jaren later. In hetzelfde wetenschappelijke tijdschrift

melkproducten en kaas leveren aan de inname van voedingstof-

stelt Weaver (2013) de rechtmatigheid van de conclusies

fen voor de botgezondheid, worden ze wereldwijd aanbevolen

van het onderzoek ter discussie. Zij bekritiseert vooral

door voedingsautoriteiten (FAO, 2013).

de onderzoeksmethoden. Weaver (2013) benadrukt dat
andere onderzoeken laten zien dat melkconsumptie

Uit de Belgische Voedselconsumptiepeiling (2014-2015)

tijdens de kindertijd zorgt voor een lagere kans op

blijkt dat er in België in de leeftijd 3-64 jaar gemiddeld

een botfractuur op volwassen leeftijd. Ook onderzoek

147 gram melkproducten en 30 gram kaas per dag wordt

onder melkdrinkers en niet-melkdrinkers (o.a. lactose-

geconsumeerd (Voedselconsumptiepeiling 2014-2015). Dit

intoleranten) toont aan dat de niet-melkdrinkers een

levert bijna de helft van de calcium uit onze voeding (49%),

hogere fractuur prevalentie hebben dan melkdrinkers

fosfor en eiwit worden niet vermeld in de VCP, wel vitamine D

(Goulding et al., 2004; Honkanen et al., 1997).

(20%) (figuur 4).
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FIGUUR 4 De hoeveelheid calcium en vitamine D geleverd
door melk, melkproducten en kaas, als percentage van de
hoeveelheid uit de totale dagelijkse voeding in de leeftijd
3-64 jaar in België.
Bron: Voedselconsumptiepeiling 2014-2015 (ISP WIV, 2016).

Hoewel calciumsupplementen een aanvulling kunnen
zijn als de voeding niet voldoende calcium levert, is
calcium via de voeding aanbevolen boven het gebruik
van calciumsupplementen (Bauer, 2013). Daarnaast is een
calciumsupplement geen vervanging voor voedingsmiddelen
als melk, melkproducten en kaas, aangezien deze producten
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naast calcium nog meer voedingsstoffen bevatten die samen
belangrijk zijn voor een goede botgezondheid.
FrieslandCampina Institute
Het FrieslandCampina Institute biedt gezondheidszorgprofessionals informatie volgens de laatste stand van de
wetenschap. Voor u als gezondheidszorgprofessional zijn er
informatiematerialen over botgezondheid beschikbaar die
tijdens het consult gebruikt kunnen worden. De gesprekskaart
over sterke botten geeft het belang van botgezondheid weer.
De Beweegplanner is een scheurblok waarmee de dagelijkse
hoeveelheid beweging gepland kan worden. De calciumtest en
de zuivelmeter zijn handige testen om de dagelijkse inname
van calcium en zuivel bij uw patiënt/cliënt te meten. Deze
materialen zijn te bestellen en te downloaden via
www.frieslandcampinainstitute.be
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