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Chapter 9

ENGLISH SUMMARY

Worldwide, 5-13 % of all children are born preterm which is defined as a gestational age 
below 37 weeks. One of the deadliest diseases among preterm born infants is necrotizing 
enterocolitis (NEC). This disease is characterized by severe inflammation of the immature 
intestine. Improved neonatal care resulted in active treatments at lower limits of 
gestational ages and higher survival rates, but the incidence of NEC has only increased. The 
risk of developing NEC increases with youger gestational ages and lower birth weights. The 
first signs of NEC are often non-specific and include abdominal distension and tenderness, 
signs of feeding intolerance, bloody stools, declines in the respiratory rate and heart 
rate, an increased need for respiratory support, and an instable temperature. After these 
first signs NEC can progress into a fulminant condition with intestinal necrosis and/or an 
intestinal perforation whithin several hours to days. This condition is often associated with 
systemic circulatory failure. Up to 50% of the infants who develop NEC do not survive this 
disease. Additionally, among survivors, a significant amount of infants develop intestinal 
complications after NEC or show a delay in cognitive and/or motor development later on. 
Due to the high mortality and morbidity rates among preterm infants who develop NEC, 
this disease has become the number one priority of scientific reasearch in the field of 
neonatology.

The pathofysiology of NEC is multifactorial and therefore very complex. Altough enteral 
feeding is very important for gut function, growth, and neurodevelopment, introducing 
enteral feeding to an immature intestine has also been associated with the development of 
NEC. Another suggested pathofysiologic factor may be a decreased intestinal blood flow as 
a result of intestinal immaturity. A decreased intestinal blood flow might result in ischemic 
intestinal damage and intestinal inflammation which in turn results in epithelial damage. An 
indirect way to assess intestinal blood flow is by measuring the intestinal oxygen saturation 
using near-infrared spectroscopy (NIRS) as we did in the studies of this thesis with the 
INVOSTM 5100C device. Additionally to the intestinal oxygen saturation measurements, we 
also focused on two biomarkers associated with intestinal integrity, i.e. intestinal-fatty 
acid binding protein (I-FABP) and plasma citrulline. I-FABP is a protein that will be released 
in the systemic circulation by the intestinal epithelial cells at times of intestinal damage, 
for example caused by NEC. Next, I-FABP is excreted by the kidneys. Therefore, I-FABP is 
detectable in blood and in the urine. Citrulline is an amino-acid that is released into the 
systemic circulation by intestinal enterocytes during the conversion of glutamine. In case of 
intestinal damage, enterocyte function is often decreased resulting in a decreased level of 
circulating plasma citrulline. When the intestine recovers and enterocyte function increases 
again, plasma citrulline levels also increase, as seen in other intestinal inflammatory 
diseases.     
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For research purposes, measuring intestinal oxygen saturation and levels of I-FABP and plasma 
citrulline is used to identify which preterm infants are at high risk for the development 
of NEC or to predict which infants having NEC are at increased risk for progression into 
a fulminant disease. In this thesis, we determined whether intestinal oxygen saturation 
measurements, the level of I-FABP in the urine, and the level of plasma citrulline have 
the potential to estimate the chances at suvival and intestinal recovery after NEC onset in 
preterm infants. This might help to improve NEC treatment and care in the future for this 
specific group of infants.  

To better understand the various research questions regarding the development of NEC 
and intestinal recovery after NEC onset, we first tried to gain more insight in the relation 
between the blood flow of the immature intestine, enteral feeding, and development of 
NEC. In Chapter 2 we assessed the effect of enteral bolus feeding on the intestinal oxygen 
saturation measured with NIRS in a group of 29 preterm infants with a gestational age of 
median 28 weeks and birth weigth of median 1025 grams. Out of the 29 infants, three 
infants developed NEC. For this study, we measured the intestinal oxygen saturation during 
two hours on several days during the first five weeks after birth. Next, we calculated mean 
intestinal oxygen saturation values of these two hour periods for every day. In this study, 
we demonstrated that the intestinal oxygen saturation does not increase after enteral 
bolus feeding during the first four weeks after birth. Only from the fifth week onwards 
we observed an increased intestinal oxygen saturation after enteral feeding. We also 
showed that, additionally to postnatal age, an increased intestinal oxygen saturation after 
feeding depended on both postmenstrual age and feeding volumes. Preterm infants with 
a gestational age below 32 weeks did not show an increased intestinal oxygen saturation 
after enteral feeding, while infants with a gestational age of 32 weeks and older did show 
an increased intestinal oxygen saturation after feeding, independend of their postnatal 
age. Based on these findings, we speculate that the intestines of preterm infants with 
younger gestational ages and/or postmentrual ages possibly are not yet able to increase 
their intestinal oxygen saturation, while this might be essential to respond to an increased 
metabolic oxygen demand. Whether this supposed mismatch between oxygen delivery and 
metabolic oxygen demand is associated with an increased risk for the development of NEC 
should be further investigated in a larger prospective cohort.  

Despite an increased incidence in the development of NEC throughout the past years, 
research aimed to improve NEC treatment is limited. Therefore, in part II of this thesis, we 
evaluated whether several biomakers have the potential to estimate the chance of survival 
and are able to predict the intestinal recovery rate after NEC onset in a group of preterm 
infants. In Chapter 3 we assesed whether preoperative intestinal and cerebral oxygen 
saturation measurements were of added value in estimating which infants with severe NEC 
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would survive a surgical intervention and which infants would die despite surgery. For this 
purpose, we included 22 preterm infants with a gestational age of median 27 weeks and 
birth weight of median 1088 grams who underwent surgery because of NEC. We measured 
the intestinal and cerebal oxygen saturation during two hours at 0-24 hours before surgery 
and calculated means. We demonstrated that the preoperative intestinal oxygen saturation 
was higher in infants who survived surgery and lower in infants who did not survive despite 
surgery. In our population, all infants with an intestinal oxygen saturation preoperatively 
above 53% survived and all infants with an intestinal oxygen saturation preoperatively 
below 35% died. Preoperative cerebral oxygen saturation values did not differ between 
infants who survived and infants who died despite surgical intervention. From a wide 
variety of conventional clinical variables, we observed a higher CRP, a lower lactate, and a 
lower fractional inspired oxygen (FiO2) in the group of infants who survived compared with 
non-survivors. In several multiple regression models, only the intestinal oxygen saturation 
remained significant in the model as estimator for survival, while all conventional clinical 
variables did not. With this study we showed that preoperative intestinal oxygen saturation 
measurements are of added value to estimate the chances of survival of preterm infants 
requiring surgical intervention because of NEC. Measuring the intestinal oxygen saturation 
therefore might help clinicians to better inform the parents about their infants’ condition 
and the expected outcome to improve the shared decicion making process aimed to decide 
what is in the best interest of the infant.

In Chapter 4 we described a prospective observational cohort study aimed to assess whether 
the intestinal oxygen saturation and its range (min-max), and urinary I-FABP, could help to 
predict intestinal recovery after NEC onset. We included a group of 27 preterm infants 
who survived after NEC with a gestational age of median 28 weeks and a birth weight of 
median 1120 grams. For this study, we measured the intestinal oxygen saturation during 
two hours daily from NEC onset until intestinal recovery, calculated means, and collected 
urine samples daily to determine the level of IFABPs during this same period. So far, a 
golden standard to measure intestinal recovery is missing. A commonly used method to 
asses intestinal recovery indirectly is to determine the time to full enteral feeding after 
temporarily whithdrawing enteral feeds because of NEC. In case of fast intestinal recovery, 
reintroduction of enteral feeding can often be done relatively fast. In case of longer intestinal 
recovery, a fast reintroduction of enteral feeding may be difficult and result in delay of daily 
increasements and a longer time to full enteral feeding. In our study, the median time to 
full enteral feeding after the first re-feeding after NEC onset was 14 days. In addition to the 
time to full enteral feedig we also focused on the development of post-NEC complications, 
such as recurrent NEC and the development of a post-NEC stricture (narrowing of a part 
of the intestine). We did not find differences in intestinal oxygen saturation, its range 
(min-max), and urinary I-FABP levels during the first 48 hours after NEC and before the 
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first re-feeding after NEC onset between infants who reached full enteral feeding whithin 
14 days and infants who needed a longer time to full enteral feeding. We also did not find 
differences for these three measurements at all moments between infants who developed 
post-NEC complications and infants who did not. We, however, did find differences between 
groups the first NIRS measurement whithin 24 hours after the first re-feed after NEC onset. 
The intestinal oxygen saturation was higher and its range larger in infants who had a time to 
full enteral feeding whithin 14 days compared with infants who needed a longer time to full 
enteral feeding. When the intestinal oxygen saturation was above the 53% combined with 
a range of 50% the chance to reach full enteral feeding whithin 14 days increased around 
16 times. This suggests that intestinal recovery after NEC is associated with recovery of 
the intestinal blood flow and that the absolute value of intestinal oxygenation as well 
as its variability (range) both play an important role in intestal recovery. Furthermore, 
we found that I-FABP levels in the urine were higher 0-24 hours after the first re-feed in 
infants who developed a post-NEC stricture compared with infants who did not. Possibly, 
the infants who develop post-NEC strictures have a certain degree of ongoing intestinal 
inflammation resulting in a higher enterocyte turnover. Reintroduction of enteral feeding 
might then induce an excessive enterocyte turnover, resulting in higher levels of I-FABP 
release. The findings of this study suggest that the intestinal oxygen saturation and urinary 
I-FABP may contribute in predicting intestinal recovery, and so thus help to individualize 
feeding regimens for preterm infants with NEC. 

In Chapter 5 we evaluated the course of the biomarker plasma citrulline during the first 48 
hours after NEC onset in preterm infants. We also determined whether plasma citrulline 
levels were associated with the type of treatment, survival, and intestinal recovery 0-24 
hours and 24-48 hours after NEC onset. Again, we used the median time to full enteral 
feeding to assess intestinal recovery. For this study we included 48 preterm infants who 
developed NEC from two other prospective cohorts. These infants had a gestational age 
of median 28 weeks and a birth weight of median 1200 grams. In this study, time between 
whithdrawal of enteral feeding and time to full enteral feeding was median 20 days. Blood 
samples were only collected when blood was drawn for clinical purposes. We showed that 
during the first 48 hours after NEC onset plasma citrulline levels decreased. This suggests 
that during the first 48 hours after NEC onset further intestinal damage associated with 
decreased functional enterocytes occurs and that intestinal recovery will be initiated 
somewehere during the hours and/or days thereafter. Plasma citrulline levels did not differ 
between conservatively and surgically treated infants, nor between survivors and non-
survivors, 0-24 and 24-48 hours after NEC onset. Plasma citrulline levels, however, were 
higher 0-24 hours after NEC onset in infants who reached full enteral feeding whithin 20 
days than in infants who needed a longer time to full enteral feeding. Measuring plasma 
citrulline levels during the first 24 hours after NEC onset may provide indications for the 
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time it takes for the intestine to recover from NEC. Whether measuring plasma citrulline 
levels will also help to determine the optimal timing for the reintroduction of enteral 
feeding after NEC should be further investigated. 

Preterm infants who developed NEC early in life are at increased risk for a poor 
neurodevelopmental outcome later in life. Infants who underwent surgery because 
of NEC are at even greater risk for a poor neurdevelopmental outcome compared with 
infants who were treated conservatively. In part III of this thesis we focused on possible 
underlying mechanisms that may be associated with poorer neurodevelopment later on 
after development of NEC. A possible contributing mechanism causing cerebral damage 
in preterm infants is the lack of an adequate cerebrovascular autoregulation. When 
cerebrovascular autoregulation is adequate, the cerebral blood flow remains stable 
during fluctuations of the cerebral perfusion pressue (whithin a certain range). When the 
cerebrovascular autoregulation is impaired or absent, the cerebral blood flow will passively 
vary with changes in the cerebral perfusion pressure. This may result in harmful fluctuations 
of cerebral blood flow causing neuronal injury. In case of hypotension, cerebral ischemia 
may occur, while in case of hypertension the risk of cerebral hemorrhage is increased. As at 
present non-invasive ways to assess cerebral perfusion pressure lack, the relation between 
the mean arterial blood pressure and the cerebral blood flow is commonly used to assess 
cerebrovascular autoregulation. The range wherein the cerebrovascular autoregulation is 
adequate is influenced by several internal and external factors. In Chapter 6 we evaluated 
whether surgery and/or anesthesia might be an external factor that increases the risk of 
an impaired cerebrovascular autoregulation in preterm infants requiring surgery because 
of NEC or a spontaneous intestinal perforation (SIP). For this study we included 19 preterm 
infants with a gestational age of median 28 weeks and a birth weight of median 1090 grams. 
Fourteen infants underwent a laparotomy because of NEC and five infants because of SIP. We 
measured, and correlated, the cerebral oxygen saturation, as indirect measure for cerebal 
blood flow, the transcutaneous arterial saturation, and the mean arterial blood pressure at 
three moments; 24-0 hours before surgery, during surgery, and 0-24 hours after surgery. We 
found that the cerebrovascular autoregulation was more often impaired than before and 
after surgery. More than half of the infants (67%) who had an adequate cerebrovascular 
autoregulation before surgery showed signs of an impaired cerebrovascular autoregulation 
during surgery. Furthermore, we observed that an impaired cerebrovascular autoregulation 
during surgery was associated with higher pCO2 values. Our results suggest that the increased 
risk of a poor neurodevelopment of preterm infants who had NEC and underwent surgery 
might be explained, at least partly, by the loss of cerebrovascular autoregulation during 
this intervention. The exact relation between the loss of cerebrovascular autoregulation, 
which surgical and/or anesthetical factors might be contributing, and its relation with 
cerebal damage, needs to be further investigated. Monitoring the relation between the 
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cerebral oxygen saturation and mean arterial blood pressure during surgery seems desirable 
to prevent major changes in cerebral blood flow. 

During the third trimester of gestation, preterm infants have already left the womb, while 
their brains still have to undergo a trajectory of rapid growth and differentiation. The 
brain of preterm-born children is therefore very vulnerable to disturbances, for example 
an inflammatory disease such as NEC that develops during this period. These disturbances 
might lead to deficits in brain maturation affecting neurodevelopment. One of the main 
factors prerequisite for appropriate brain maturation to support the trajectory of rapid 
growth and differentiation is adequate nutrition. Preterm-born children who develop 
NEC, however, need to be treated with withdrawal of enteral feeds and they will be fed 
temporarily by total parenteral nutrition (TPN). This is possibly less effective than enteral 
feeding to maintain an adequate nutritional state. In addition, whithdrawing enteral feeds 
may induce villous athrophy and prolonged TPN may cause liver failure. In  Chapter 7 we 
determined whether the time it takes to be fully enterally fed again after whithdrawal of 
enteral feeding for NEC is associated with neurodevelopment at 2-3 years of age corrected 
for prematurity. We included 44 children who were born preterm and developed NEC early 
in life and assessed their cognitive and motor development using the Bayley Scales of Infant 
and Toddler Development, third edition. Furthermore, the parents filled in a Child Behavior 
Checklist questionaire to assess behavioral outcomes. Median age of the study population 
at follow-up was 26 months, corrected for prematurity. We demonstrated that a longer 
time to full enteral feeding after whithdrawal of feeds because of NEC was associated with 
lower cognitive scores and lower motor scores. These findings were independent of the 
severity of illness. The time to full enteral feeding was not associated with behavior. The 
development of a post-NEC complication, such as recurrent NEC or a post-NEC stricture was 
not associated with cognitive scores or motor scores, nor with behavior. The results of this 
study suggest that it is important to minimize the duration of withdrawal of enteral feeds 
after NEC onset if possible and to reintroduce enteral feeding as soon as the intestine is 
recovered to improve neurodevelopmental outcome in this group of infants. 

Before the findings presented in this thesis can be implemented in the treatment of preterm 
infants with NEC our results should be validated in various larger cohorts with a prospective 
study design. In the first part of this thesis we demonstrated that preterm infants did not 
increase the intestinal oxygen saturation after enteral bolus feeding during the first four 
weeks after birth. We also showed that an increased intestinal oxygen saturation after 
enteral feeding depends on the postmenstrual age and feeding volumes. The extent to 
which a mismatch after feeding is present between intestinal oxygen supply and demand 
during the first four weeks after birth should be further investigated. In the second part of 
this thesis we demonstrated that preoperative intestinal oxygen saturation measurements 
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are of added value in estimating whether an infant with severe NEC requiring surgery would 
survive this intervention. This could help clinicians in estimating whether an infant with 
NEC would benefit from surgical intervention and to better inform parents about their 
infants’ condition aimed to improve the shared decision process. We also showed that 
intestinal oxygen saturation measurements and the level of urinary I-FABP after the first 
re-feed after whithdrawal of enteral feeding because of NEC contribute to the prediction 
of intestinal recovery. Measuring these biomarkers after NEC onset may aid clinici in future 
to individualize the feeding regimens for preterm infants after NEC, and so improve care. 
A first next step would be to investigate whether it is possible to predict the exact moment 
that the intestine is recovered to determine the optimal timing for reintroduction of 
enteral feeding. In the last part of this thesis we demonstrated that preterm infants who 
underwent surgery because of NEC are at increased risk for an impaired cerebrovascular 
autoregulation. This may be an additional risk factor for a poor neurodevelopmental outcome 
later in life in this group of infants. Therefore, it is important to monitor the cerebral 
oxygen saturation and mean arterial bloodpressure perioperatively. It is also important to 
investigate what exact mechanism causes loss of cerebrovacular autoregulation during a 
major surgical intervention. In this way, perioperative monitoring in preterm infants may 
improve. In this part of the thesis we also showed that a longer time to full enteral feeding 
after NEC onset was associated with lower cognitive scores and lower motor scores at the 
corrected age of 2-3 years old. This suggests that it is important to reintroduce enteral 
feeding after NEC onset as soon as possible. Measuring intestinal oxygen saturation after 
NEC onset might contribute to determine the optimal moment of reintroduction of enteral 
feeding. As preterm infants admitted to a neonatal intensive care unit are challenged by 
multiple disturbing factors that might negatively influence neurodevelopment later in life it 
is important to investigate the possible association between the time to full enteral feeding 
after NEC onset and neurodevelopmental outcome in a larger prospective cohort, including 
the correction for several potentially confounding factors.  
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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Wereldwijd wordt 5-13% van alle kinderen prematuur geboren met een zwangerschapsduur 
onder de 37 weken. Een van de meest dodelijke aandoeningen bij prematuur geboren 
kinderen is necrotiserende enterocolitis (NEC). Karakteristiek voor deze aandoening is een 
ernstige ontstekingsreactie (inflammatie) van de nog onrijpe darm. Doordat de afgelopen 
jaren de neonatale zorg sterk is verbeterd en steeds ‘jongere’ kinderen op de neonatale 
intensive care opnemen en actief behandelen is de incidentie van NEC toegenomen. Hoe 
korter de zwangerschapsduur en hoe lager het geboortegewicht van het kind, hoe groter 
het risico is op de ontwikkeling van NEC. De eerste signalen van NEC zijn vaak aspecifiek, 
zoals een opgezette buik, tekenen van voedingsintolerantie, bloederige ontlasting, het 
vaker optreden van dalingen in de ademhaling en hartslag, een toenemende behoefte van 
ademhalingsondersteuning, en een instabiele temperatuur. Na deze eerste signalen kan NEC 
zeer fulminant en progressief verlopen waarbij er in enkele uren een levensbedreigende 
conditie ontstaat met  necrose van de darm en/of een darmperforatie. Vaak is er dan 
ook sprake van een circulatoire insufficiëntie. Ongeveer de helft van de kinderen die een 
fulminante NEC heeft ontwikkeld overlijdt. Een aanzienlijk aantal van de kinderen die 
NEC overleven, ontwikkelt vervolgens complicaties van de darm of laat op latere leeftijd 
een achterstand zien in de cognitieve en/of motorische ontwikkeling. Vanwege de hoge 
mortaliteit en morbiditeit bij prematuur geboren kinderen met NEC is deze aandoening één 
van de belangrijkste onderzoeksgebieden binnen de neonatologie. 

De pathofysiologie van NEC is multifactorieel en daardoor zeer complex. Ondanks dat 
enterale voeding belangrijk is voor groei en ontwikkeling van het kind en het stimuleren 
van de verdere rijping van de darm, wordt de introductie van enterale voeding aan een 
onrijpe darm ook geassocieerd met de ontwikkeling van NEC. Een andere vermoedelijke 
pathofysiologische factor is een verminderde doorbloeding van de darm door onrijpheid 
van de darm. Een verminderde darmdoorbloeding kan vervolgens resulteren in ischemische 
schade en een ontstekingsreactie van de darm waarbij het darmepitheel beschadigt. Een 
manier om de doorbloeding van de darm te bepalen, zij het indirect, is door het meten van 
de zuurstof saturatie van de darm met behulp van near-infrared spectroscopy (NIRS). In de 
studies in dit proefschrift hebben we gebruik gemaakt van NIRS metingen met de INVOSTM 
5100C monitor. Naast het meten van de zuurstof saturatie van de darm hebben we ons in dit 
proefschrift gericht op twee andere biomarkers die geassocieerd zijn met darmintegriteit, 
nl. ‘intestinal-fatty acid binding protein’ (I-FABP) in urine en citrulline in het plasma van 
bloed. I-FABP wordt door epitheel cellen van de darm uitgescheiden in het bloed ten tijde 
van actieve darmschade dat bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door NEC. Vervolgens wordt dit 
eiwit door de nieren uitgescheiden in de urine. De concentratie I-FABP is dus zowel te meten 
in het bloed als in de urine. Citrulline is een aminozuur dat vrijkomt uit de enterocyten 
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van de darm en wordt uitgescheiden in het bloed tijdens de omzetting van glutamine. Ten 
tijde van darmschade zal het functioneren van de enterocyten worden aangetast en zal de 
plasma citrulline concentratie zijn verminderd. Als de darm herstelt en dus de functie van 
de enterocyten herstelt, zal de plasma citrulline concentratie weer toenemen, zoals dit 
wordt gezien bij andere darmziekten waarbij er sprake is van een ontstekingsreactie.

Voor onderzoeksdoeleinden wordt het meten van de zuurstof saturatie van de darm en 
de concentraties van I-FABP en citrulline bij prematuur geboren kinderen gebruikt om de 
kinderen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van NEC te identificeren of in te 
schatten welke kinderen met NEC het risico lopen op een gecompliceerd beloop. In dit 
proefschrift hebben we beschreven of het meten van het zuurstof saturatie van de darm, 
het meten van de concentratie I-FABP in de urine, en het meten van de plasma citrulline 
concentratie helpt bij het inschatten van de kans op overleving en het voorpellen van 
darmherstel bij prematuur geboren kinderen met NEC. Indien dit mogelijk blijkt, dan 
zouden deze biomarkers kunnen helpen om in de toekomst de behandeling en zorg voor 
kinderen met NEC te verbeteren.

Om de verschillende onderzoekvragen betreffende de ontwikkeling van NEC en het herstel 
van de darm na NEC beter te begrijpen hebben we geprobeerd om eerst de relatie tussen 
de doorbloeding van de onrijpe darm, enterale voeding, en NEC beter in kaart te brengen. 
In hoofdstuk 2 onderzochten we wat het effect van enterale bolus voeding was op de met 
NIRS gemeten zuurstof saturatie van de darm van 29 prematuur geboren kinderen met een 
mediane zwangerschapsduur van 28 weken en een geboortegewicht van 1025 gram. Van de 
29 kinderen hebben er uiteindelijk drie NEC ontwikkeld. Voor deze studie hebben we op 
verschillende dagen gedurende de eerste vijf weken na de geboorte de zuurstof saturatie 
gemeten gedurende twee uur. Vervolgens hebben we van deze twee-uurs metingen de 
gemiddelde zuurstof saturatie van de darm berekend per dag. In deze studie hebben we 
aangetoond dat de zuurstof saturatie van de darm niet toeneemt na een voeding gedurende 
de eerste vier weken na de geboorte. Pas de vijfde week na de geboorte observeerden we 
een toename van de zuurstof saturatie van de darm na een voeding. Naast de postnatale 
leeftijd hebben we tevens aangetoond dat een toename van de zuurstof saturatie van de 
darm na een voeding  afhankelijk is van de postmenstruele leeftijd en het volume van 
de voeding die het kind ontvangt. Kinderen met een postmenstruele leeftijd onder de 32 
weken lieten op groepsniveau geen stijging van de zuurstof saturatie van de darm zien 
na een voeding, terwijl kinderen met een postmenstruele leeftijd van 32 weken en ouder 
wel een toenemende zuurstof saturatie van de darm na een voeding lieten zien, ongeacht 
hun postnatale leeftijd. Op basis van deze bevindingen speculeren we dat de darm van de 
kinderen met een jongere zwangerschapsduur en postmenstruele leeftijd mogelijk nog niet 
in staat is om de zuurstof saturatie van de darm te laten toenemen, hetgeen essentieel 
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kan zijn om de toegenomen metabole vraag naar zuurstof na een voeding op te vangen. 
Of deze veronderstelde mismatch tussen zuurstof aanbod en metabole zuurstof behoefte 
werkelijk een verhoogd risico geeft op het ontwikkelen van NEC zal verder moeten worden 
onderzocht in een groter prospectief cohort.

Ondanks dat de incidentie van NEC de afgelopen jaren is toegenomen, is er weinig 
wetenschappelijk onderzoek gedaan dat gericht is op het verbeteren van de behandeling van 
NEC. Daarom hebben we in het tweede deel van dit proefschrift onderzocht of verschillende 
biomarkers het vermogen hebben om de kans op overleving en de snelheid van darmherstel 
in te schatten in een groep prematuur geboren kinderen met NEC. In hoofdstuk 3 hebben we 
onderzocht of preoperatieve zuurstof saturatie metingen van de darm en van de hersenen, 
gemeten met NIRS, van toegevoegde waarde waren bij het inschatten welke kinderen met 
NEC een operatie zouden overleven en welke kinderen niet. Dit hebben we onderzocht 
in een groep van 22 prematuur geboren kinderen met een mediane gestatieduur van 27 
weken en een geboortegewicht van 1088 gram die werden geopereerd vanwege NEC. We 
hebben 0-24 uur voor de operatie de zuurstof saturatie van de darm en hersenen gemeten 
gedurende twee uur en hiervan de gemiddelde waarden berekend. We hebben aangetoond 
dat de preoperatieve zuurstof saturatie van de darm hoger is in kinderen die de operatie 
overleven en lager is in kinderen die na de operatie overlijden. In onze studie populatie 
hebben alle kinderen met een preoperatieve zuurstof saturatie van de darm boven de 53% de 
operatie en NEC overleefd, terwijl alle kinderen met een preoperatieve zuurstof saturatie 
van de darm onder de 35% zijn overleden. De preoperatieve zuurstof saturatie metingen 
van de hersenen waren niet verschillend tussen kinderen die de operatie hebben overleefd 
en de kinderen die zijn overleden. Van de verschillende conventionele klinische variabelen 
observeerden we een hoger CRP, een lager lactaat, en een lagere fractionele geïnspireerde 
zuurstof saturatie (FiO2)  in de groep kinderen die het hebben overleefd ten opzichte van de 
kinderen die zijn overleden. Na het analyseren van een aantal multipele regressiemodellen 
bleek dat de zuurstof saturatie van de darm significant in de modellen bleef als voorspeller 
voor de kans op overleving, en de genoemde conventionele klinische variabelen niet. Met 
deze studie hebben we aangetoond dat preoperatieve zuurstof saturatie metingen van de 
darm van toegevoegde waarde zijn om een inschatting te maken van de overlevingskansen 
van prematuren met NEC bij wie operatief ingrijpen noodzakelijk is. Deze metingen zouden 
clinici kunnen helpen om ouders beter te informeren over wat de conditie van hun zieke 
kind is en wat de te verwachten uitkomst is om zo gezamenlijk te besluiten wat het beste 
beleid is voor het kind.  

In hoofdstuk 4 hebben we in een prospectieve observationele studie onderzocht of zuurstof 
saturatiemetingen van de darm, de range (min-max) van de zuurstof saturatie van de darm, 
en de concentratie I-FABP in de urine kunnen bijdragen bij het voorspellen van darmherstel 
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na het ontwikkelen van NEC. Bij NEC wordt de voeding tijdelijk volledig gestaakt om 
de darmen rust te geven, waarna na enige tijd de voeding weer wordt geïntroduceerd. 
We hebben een groep van 27 prematuur geboren kinderen die NEC hebben overleefd 
geïncludeerd met een mediane zwangerschapsduur van 28 weken en een geboortegewicht 
van 1120 gram. Voor deze studie hebben we vanaf start NEC tot het herstel van de darm 
dagelijks de zuurstof saturatie in de darm gemeten gedurende twee uur, de gemiddelden 
berekend, en dagelijks de urine verzameld om de concentratie I-FABP te bepalen tijdens 
dezelfde periode. Er is op dit moment nog geen gouden standaard om darmherstel te 
meten. Een veel gebruikte indirecte manier om het moment waarop de darm hersteld is 
te bepalen, is te kijken naar de tijd die het kost om weer probleemloos volledig enteraal 
gevoed gevoed te kunnen worden na het ontwikkelen van NEC. Als een darm snel herstelt, 
is het ook sneller mogelijk om weer te gaan voeden. Andersom, als een darm niet goed 
herstelt, zal de herintroductie van voeding na NEC moeizaam zijn, en het gebruikelijke 
ophogen van het dagelijks voedingsvolume vertraagd verlopen, waarbij het langer duurt 
voor het kind weer volledig enteraal gevoed kan worden. Voor deze onderzoekspopulatie 
bleek deze mediane duur tussen de eerste voeding na NEC en het bereiken van volledig 
enterale voeding 14 dagen. Naast de tijd tot volledig enterale voeding hebben we in deze 
studie ook gekeken naar post-NEC complicaties, zoals het ontwikkelen van een recidief 
NEC of een post-NEC stenose (vernauwing van de darm). Gedurende de eerste 48 uur na 
het ontwikkelen van NEC en de meting vlak voor de eerste voeding na NEC, werd er geen 
verschil gevonden in de zuurstof saturatie van de darm, de range, en de concentratie 
I-FABP in de urine, tussen de kinderen die binnen 14 dagen weer volledig enteraal gevoed 
konden worden en de kinderen die hier langere tijd voor nodig hadden. We vonden voor 
deze drie maten ook geen verschil op al deze tijdstippen tussen kinderen die een post-
NEC complicatie ontwikkelden en kinderen die geen complicatie ontwikkelden. De eerste 
NIRS meting binnen 24 uur na de eerste voeding liet echter wel een verschil zien tussen 
beide groepen. De gemiddelde zuurstof saturatie van de darm was hoger en de range was 
groter bij kinderen die weer op volledig enterale voeding zaten binnen 14 dagen dan bij de 
kinderen die er langer over deden. Indien de gemiddelde zuurstof saturatie van de darm 
boven de 53% lag en ook de range boven de 50% was de kans om volledig enterale voeding 
binnen 14 dagen te bereiken ruim 16 keer zo groot. Dit suggereert dat het herstellen van 
de darm van NEC geassocieerd is met het herstellen van de doorbloeding van de darm, en 
dat hierbij zowel de absolute waarde als de variabiliteit van de waarde (range) een rol 
spelen. Verder vonden we dat de concentratie I-FABP in de urine hoger was de eerste 24 
uur na de eerste voeding bij kinderen die een post-NEC stenose ontwikkelden vergeleken 
met kinderen die dat niet ontwikkelden. Waarschijnlijk hebben de kinderen die een post-
NEC stenose ontwikkelen dus een bepaalde mate van voortgaande ontsteking van de darm 
die resulteert in een hogere turn-over van de enterocyten, zoals die te verklaren is door 
de hoger gemeten concentratie I-FABP in deze groep. De bevindendingen van deze studie 
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suggereren in elk geval dat de zuurstof saturatie van de darm en de concentratie I-FABP 
in de urine kunnen bijdragen aan het voorspellen van darmherstel en dit biedt daarom 
mogelijkheden tot het individualiseren van het voedingsbeleid voor prematuur geboren 
kinderen met NEC.  

In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht wat het beloop is van de biomarker citrulline gemeten 
in plasma gedurende de eerste 48 uur na het ontstaan van NEC. We hebben ook gekeken 
of de plasma citrulline concentratie geassocieerd is met het type behandeling voor NEC, 
overleving en darmherstel op de tijdstippen 0-24 uur en 24-48 uur na het ontwikkelen van 
NEC. Om darmherstel te meten hebben we ook in deze studie gekeken naar de mediane 
duur tot het bereiken van volledig enterale voeding. Voor deze onderzoeksvraag hebben we 
48 prematuur geboren kinderen geïncludeerd met NEC uit twee verschillende prospectieve 
cohorten. De kinderen hadden een mediane zwangerschapsduur van 28 weken met een 
geboortegewicht van 1200 gram. De mediane tijd tussen het staken van de voeding 
vanwege NEC en weer volledig enteraal gevoed kunnen worden was 20 dagen in deze 
studiepopulatie. Bloed werd alleen verzameld tijdens een klinisch geplande afname voor de 
klinisch noodzakelijke zorg. We vonden dat gedurende de eerste 48 uur na het ontwikkelen 
van NEC de plasma citrulline concentratie daalt. Dit suggereert dat er de eerste 48 uur na 
NEC verdere enterocyt schade van de darm optreedt en dat het herstel proces zich mogelijk 
in de daarop volgende uren en/of dagen pas inzet. De plasma citrulline concentratie was 
niet verschillend tussen kinderen die conservatief en operatief werden behandeld en ook 
niet tussen kinderen die NEC hebben overleefd en zijn overleden. De eerste 24 uur na 
het ontwikkelen van NEC was de plasma citrulline concentratie echter hoger in kinderen 
die volledig enterale voeding bereikten binnen 20 dagen na het stoppen van de voeding 
vergeleken met kinderen die er langer over deden. De hoogte van de plasma citrulline 
concentratie gedurende de eerste 24 uur na het ontstaan van NEC zou dus een indicatie 
kunnen geven voor de duur die nodig zal zijn voor de darm om te herstellen. Of het meten 
van de plasma citrulline concentratie daadwerkelijk helpt bij het bepalen van het moment 
waarop darmherstel zich inzet zal nog verder moeten worden onderzocht.  

Prematuur geboren kinderen die NEC hebben doorgemaakt hebben een verhoogd risico op 
een afwijkende neurologische ontwikkeling. Kinderen die vanwege NEC zijn geopereerd 
blijken een nog grotere kans te hebben op een afwijkende ontwikkeling dan kinderen 
met NEC die geen operatie nodig hadden. In het derde deel van dit proefschrift hebben 
we onderzocht wat mogelijke onderliggende mechanismen kunnen zijn waardoor de 
kinderen die NEC hebben doorgemaakt een verhoogd risico hebben op een achterstand in 
hun neurologische ontwikkeling. Een mogelijke oorzaak voor hersenschade bij prematuur 
geboren kinderen is het ontbreken van cerebrovasculaire autoregulatie. Wanneer de 
cerebrovasculaire autoregulatie adequaat is zal de doorbloeding van de hersenen constant 
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blijven bij schommelingen van de cerebrale perfusie druk (binnen een bepaalde range). 
Op het moment dat de cerebrovasculaire autoregulatie verminderd of afwezig is zal de 
doorbloeding van de hersenen parallel mee schommelen met veranderingen in de cerebrale 
perfusie druk. Op die manier kan een hoge druk resulteren in bloedingen en een lage 
druk juist in ischemische schade. Omdat er geen non-invasieve manier is om de cerebrale 
perfusie druk te meten, wordt voor het bepalen van de cerebrovasculaire autoregulatie 
gebruikt gemaakt van de relatie tussen de doorbloeding van de hersenen en de systemische 
bloeddruk. De range waarbinnen de cerebrovasculaire autoregulatie adequaat is, wordt 
beïnvloed door verschillende interne en externe factoren. In hoofdstuk 6 hebben we 
onderzocht of een operatie en/of anesthesie een externe factor is die het risico verhoogt 
op een verstoorde cerebrovasculaire autoregulatie bij prematuur geboren kinderen die een 
operatieve interventie ondergingen vanwege NEC of vanwege een spontane perforatie van 
de darm (SIP). Voor deze studie hebben we 19 prematuur geboren kinderen geïncludeerd 
met een mediane zwangerschapsduur van ruim 28 weken en een mediaan geboortegewicht 
van 1090 gram. Veertien kinderen ondergingen een operatie vanwege NEC en vijf vanwege 
SIP. We hebben van al deze kinderen gelijktijdig de zuurstof saturatie van de hersenen (als 
indirecte maat voor doorbloeding van de hersenen), de arteriële saturatie en de bloeddruk 
gemeten en gecorreleerd op 3 tijdstippen: 24-0 h voor de operatie, tijdens de operatie, en 
0-24 uur na de operatie. De cerebrovasculaire autoregulatie leek vaker verstoord tijdens 
de operatie dan voor en na de operatie. Meer dan de helft van de kinderen (67%) die voor 
de operatie een adequate cerebrovasculaire autoregulatie hadden verloren deze tijdens de 
operatie. Daarnaast observeerden we dat het verlies van cerebrovasculaire autoregulatie 
tijdens de operatie geassocieerd was met hogere pCO2 waarden. Onze resultaten suggereren 
dat het verhoogde risico op een achterstand in de neurologische ontwikkeling bij prematuur 
geboren kinderen met geopereerde NEC mogelijk verklaard kan worden door een verhoogd 
risico op het verliezen van cerebrovasculaire autoregulatie tijdens deze ingreep. De 
werkelijke relatie tussen het verlies van de cerebrovasculaire autoregulatie, en welke 
operatieve en/of anesthetische factoren dit veroorzaken, en wat de relatie is met het 
optreden van hersenschade zal nader onderzocht moeten worden. Het monitoren van de 
relatie tussen bloeddruk en de zuurstof saturatie van de hersenen tijdens een operatieve 
interventie lijkt in elk geval wel wenselijk om grote schommelingen in de doorbloeding van 
de hersenen te voorkomen. 

Tijdens het derde trimester van de zwangerschap vindt er een traject van snelle groei en 
differentiatie van de hersenen van het kind plaats. Daardoor is het brein van een prematuur 
geborene in deze periode extra gevoelig voor allerlei factoren die dit proces van hersengroei 
en -ontwikkeling kunnen verstoren, zoals bijvoorbeeld een ontstekingsreactie van de darm 
door een aandoening als NEC. Een belangrijke factor voor een adequate ontwikkeling van 
de hersenen is voldoende voeding. Op het moment dat een prematuur kind NEC ontwikkelt 



542253-L-bw-Kuik542253-L-bw-Kuik542253-L-bw-Kuik542253-L-bw-Kuik
Processed on: 6-7-2020Processed on: 6-7-2020Processed on: 6-7-2020Processed on: 6-7-2020 PDF page: 201PDF page: 201PDF page: 201PDF page: 201

201

Nederlandse Samenvatting

9

zal de enterale voeding worden gestopt en zal het voeden via de bloedbaan (parenteraal) 
plaatsvinden. Dit is minder effectief om een goede voedingsstatus te behouden dan enterale 
voeding. Tevens kan het onthouden van enterale voeding leiden tot atrofie van de darmvilli 
en leverschade. In hoofdstuk 7 hebben we daarom onderzocht of er een relatie is tussen de 
tijd dat het nodig is om weer volledig enteraal gevoed te kunnen worden na het ontwikkelen 
van NEC en de neurologische ontwikkeling op de gecorrigeerde leeftijd van 2-3 jaar. In 44 
kinderen die prematuur zijn geboren en NEC hebben doorgemaakt hebben we de ‘Bayley 
Scales of Infant and Toddler Development’ afgenomen om de cognitieve en motorische 
ontwikkeling van de kinderen te bepalen. Tevens hebben we de ouders een Child Behaviour 
Checklist laten invullen om het gedrag van hun kind te kunnen meten. De mediane leeftijd 
tijdens de test, gecorrigeerd voor prematuriteit, was 26 maanden. Met deze studie hebben 
we aangetoond dat een langere tijd tot het bereiken van volledig enterale voeding na 
het staken van de voeding vanwege het ontwikkelen van NEC inderdaad is geassocieerd 
met lagere cognitieve en lagere motorische scores. Deze bevinding bleef significant na 
het corrigeren voor de mate van ziek zijn. De tijd tot volledig enterale voeding was niet 
geassocieerd met afwijkend gedrag. Het ontwikkelen van post-NEC complicaties, zoals een 
recidief of stenose, was niet geassocieerd met cognitieve en motorische uitkomsten en niet 
geassocieerd met gedrag. De resultaten van deze studie suggereren om de tijd van staken 
van enterale voeding na het ontwikkelen van NEC zo kort mogelijk te laten duren, om zo de 
uitkomsten op latere leeftijd voor deze kinderen te verbeteren. 

Voordat de bevindingen die zijn gepresenteerd in dit proefschrift kunnen worden 
geïmplementeerd in de behandeling van kinderen met NEC zullen deze resultaten moeten 
worden gevalideerd in grotere studie cohorten met een prospectieve opzet. In deel 1 van 
het proefschrift hebben we aangetoond dat in onze studie prematuur geboren kinderen de 
eerste vier weken na de geboorte geen toegenomen zuurstof saturatie van de darm laten zien 
na het geven van een bolus enterale voeding. Ook hebben we laten zien dat een toename 
van de zuurstof saturatie van de darm na een voeding afhankelijk is van de postmenstruele 
leeftijd en het volume van de voeding. In hoeverre er werkelijk sprake is van een disbalans 
tussen zuurstof behoefte en aanbod in de darm na een voeding gedurende de eerste vier 
weken na de geboorte en of de aanwezigheid van een dergelijke disbalans gepaard gaat met 
een verhoogd risico op het ontwikkelen van NEC zal verder moeten worden onderzocht. In 
deel twee van dit proefschrift hebben we aangetoond dat preoperatieve zuurstof metingen 
van de darm kunnen bijdragen aan het inschatten van de kans op het overleven van een 
operatieve interventie bij NEC. Het kunnen voorspellen van de overlevingskansen van 
kinderen met NEC zou clinici kunnen helpen bij het inschatten of een operatieve ingreep 
zinvol is zodat ouders beter kunnen worden geïnformeerd over de situatie van hun kind in het 
kader van de gezamenlijke besluitvorming. In dit proefschrift hebben we ook aangetoond 
dat het meten van de zuurstof saturatie van de darm, het bepalen van de concentratie 
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I-FABP in de urine en het bepalen van plasma citrulline concentraties na de eerste voeding 
na een periode zonder voeding vanwege NEC, bijdraagt aan het voorspellen van de duur van 
het herstel van de darm. Het meten van deze biomarkers na NEC zou in de toekomst clinici 
kunnen helpen om het voedingsbeleid voor kinderen met NEC te individualiseren en zo de 
zorg voor deze kinderen te verbeteren, immers de periode zonder voeding zou bij voorkeur 
zo kort mogelijk moeten zijn. Een volgende stap zou zijn om te onderzoeken of het mogelijk 
is om te voorspellen wanneer de darm voldoende hersteld is na NEC om voeding te gaan 
herintroduceren. In het laatste deel van dit proefschrift hebben we laten zien dat kinderen 
die vanwege NEC worden geopereerd tijdens de operatie een verhoogd risico hebben op een 
minder adequate cerebrovasculaire autoregulatie. Dit zou mogelijk een extra risicofactor 
kunnen zijn voor een afwijkende neurologische ontwikkeling op latere leeftijd in deze 
groep kinderen. Daarom is het belangrijk om rondom de operatie de zuurstof saturatie van 
de hersenen gelijktijdig met de bloeddruk te monitoren. Het is ook belangrijk om in de 
toekomst te onderzoeken wat precies het onderliggende mechanisme is die het verlies van 
cerebrovasculaire autoregulatie tijdens een operatie kan verklaren zodat de monitoring 
tijdens de operatie van deze kinderen kan worden verbeterd. We hebben in dit deel ook 
laten zien dat kinderen die een langere tijd nodig hebben om volledig enterale voeding 
te bereiken geassocieerd is met lagere cognitieve en motorische ontwikkelingsscores op 
de gecorrigeerde leeftijd van 2-3 jaar. Dit suggereert dat het belangrijk is om de enterale 
voeding zo snel als mogelijk is te herintroduceren na het ontwikkelen van NEC. Het meten 
van de zuurstof saturatie van de darm zou hierbij mogelijk kunnen bijdragen om het 
optimale moment te bepalen dat herintroductie van enterale voeding veilig is. Premature 
kinderen krijgen op de neonatale intensive care te maken met allerlei stressoren die de 
neurologische ontwikkeling negatief kunnen beïnvloeden. Het is daarom belangrijk om bij 
een grotere groep kinderen te onderzoeken hoe de duur van staken van voeding en de tijd 
tot het bereiken van volledig enterale voeding bij NEC samenhangt met de neurologische 
ontwikkeling, waarbij wordt gecorrigeerd voor potentiële beïnvloedende factoren.     
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DANKWOORD

Lieve lezers, vol trots presenteer ik jullie mijn proefschrift. De afgelopen jaren waren  
intensief maar ook heel bijzonder en waardevol. Na al die jaren onderzoek doen besef je 
hoe weinig we eigenlijk nog weten. Ik hoop met dit proefschrift een klein steentje bij te 
dragen aan het verbeteren van de zorg en behandeling van een zeer complexe aandoening 
in een kwetsbare maar bewonderenswaardig veerkrachtige patiëntengroep.

‘Onderzoek doe je nooit alleen’ en daarom wil ik iedereen bedanken die mij de afgelopen 
jaren gemotiveerd en gesteund heeft bij het afleggen van de wetenschappelijke weg naar 
een prachtige eindbestemming: Dit proefschrift. Een aantal mensen wil ik hieronder graag  
speciaal bedanken.

Kleine handjes
Nog zoekend naar ritme en cadans

zie ik je kleine handjes bewegen.

Je mist nog de souplesse

maar dat houd je niet tegen.

Je kleine handjes dansen door het leven,

ze spreken, lachen en zijn soms kwaad.

Ik hoef alleen maar naar ze te kijken

om te zien hoe het met je gaat.

Gedichtenbundel “Vanzelfsprekend?” (Marja van der Laar, 2019).

Ten eerste wil ik alle kinderen en hun ouders/voogd bedanken die hebben deelgenomen aan 
het onderzoek beschreven in dit proefschrift. Naast de nieuwe inzichten die jullie deelname 
heeft opgeleverd, hebben jullie mij ook laten zien hoe indrukwekkend en onvoorspelbaar de 
aandoening necrotiserende enterocolitis (NEC) is. Bedankt dat wij deel mochten uitmaken 
van deze heftige en onzekere periode in jullie leven.

Prof. dr. A.F. Bos, beste Arie, ik ken niemand die zo ontzettend veel ervaring en kennis heeft 
in de neonatologie en in het doen van wetenschappelijk onderzoek als jij. Je bent echt voor 
geen gat te vangen, voor elke uitdaging heb je een oplossing en dat vind ik zo speciaal. 
Naast de rol van professor heb ik mogen ervaren dat je een heel betrokken persoon bent 
en dat heb ik ontzettend gewaardeerd. Je straalde altijd heel veel vertrouwen uit in mijn 
project en dat gaf vervolgens mij weer vertrouwen. Ik wil je daarvoor heel graag bedanken. 
Ik vind je een unieke professor die aandacht heeft voor iedereen. Heel erg bedankt voor 
alle begeleiding de afgelopen jaren!
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Dr. E.M.W. Kooi, beste Elisabeth, de afgelopen jaren ben jij mijn directe supervisor en 
aanspreekpunt geweest. Samen hebben een prachtig MD/PhD-traject opgezet, uitgevoerd 
en tot een goed eindresultaat gebracht. Ik ben je ontzettend dankbaar voor de plezierige 
en leerzame begeleiding tijdens de afgelopen jaren. Ik kon altijd bij je terecht. Je bent 
onwijs optimistisch ingesteld en was altijd bereid om met me mee te denken. Bedankt voor 
al je enthousiasme en je enorme betrokkenheid. Naast de wetenschappelijke kanten van 
de neonatologie heb je mij ook laten kennismaken met de klinische uitdagingen van dit 
specialisme. Deze combinatie maakt dat onderzoek doen bij jullie een hele betekenisvolle 
periode is geweest voor mij. Heel erg bedankt voor alles en hopelijk op een dag tot ziens!

Prof. dr. J.B.F. Hulscher, beste Jan, ik wil je ontzettend bedanken voor je fanatieke inzet 
tijdens de afgelopen jaren. Het was voor mij heel speciaal om aanwezig te mogen zijn 
bij de verschillende operaties die zijn uitgevoerd bij de prematuren met NEC. Als jij de 
opererend chirurg was dan gaf je mij het gevoel dat ik onderdeel was van het team en dat 
was voor mij heel bijzonder. Het afgelopen jaar was je intensief betrokken en kon ik altijd 
even bij je langskomen met een chirurgische vraag of voor een advies. Je hebt altijd nieuwe 
ideeën om iedereen enthousiast te houden. Dat heeft me heel erg geholpen en heb ik zeer 
gewaardeerd. Wat een eer dat je mijn promotor bent, ontzettend bedankt voor alles!

Graag wil ik de leden van de leescommissie, prof. dr. I.K.M. Reiss, prof. dr. T.W.L. Scheeren, 
en prof. dr. E. Heineman, hartelijk bedanken voor het kritisch lezen en het beoordelen van 
mijn proefschrift.

Medeauteurs, dr. Janneke L.M. Bruggink, prof. dr. A.A. Eduard Verhagen, drs. Froukje 
A. Feenstra, dr. Joep P.M. Derikx, drs. Margot T. Brouwer-Bergsma, prof. dr. Anthony R. 
Absalom, ik wil jullie heel erg bedanken voor al jullie inzet, de kritische maar ook zeker 
enthousiaste feedback en aanvullende ideeën op de verschillende manuscripten. Ik heb 
onze samenwerking als heel prettig ervaren en kijk hier met een goed gevoel op terug. 

Graag bedank ik alle medewerkers van de afdeling neonatologie, kinderchirurgie en 
kinderanesthesie die hebben bijgedragen om het verzamelen van de data voor het 
onderzoek mogelijk te maken. Ik wil alle verpleegkundigen, neonatologen, kinderchirurgen, 
kinderanesthesisten, fellows en arts-assistenten bedanken voor de plezierige samenwerking 
op en rondom de afdeling.

Secretaresses en voormalig secretaresses van de neonatologie, Grace Heyne, Renée 
Staal, Joke de Jonge, en Janette Tienkamp, bedankt voor alle hulp bij het inscannen van 
documenten, het drukken van adresetiketten, het versturen van post aan ouders van de 
kinderen, en het inplannen van de afspraken met het promotieteam. Bedankt voor de 
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prettige samenwerking en jullie betrokkenheid.

De researchverpleegkundigen, Annelies Olthuis en Dyvonne Baptist. Beste Annelies, van het 
begin af aan was het fijn om met je samen te werken. Ik heb veel aan jouw logistieke kennis 
en hulp gehad bij het opzetten van de NaNEC-studie. Tevens kon ik altijd bij je terecht om 
even gezellig een praatje te maken. Ik wil je hartelijk bedanken voor je inzet. Bedankt voor 
het beoordelen van alle general movements van de NaNEC-studie. Beste Dyvonne, ook jou 
wil ik bedanken voor de fijne samenwerking en je enorme inzet. Bedankt voor het filmen 
van de general movements van alle kinderen van de NaNEC-studie. 

Dr. Koen Van Braeckel, zonder u had ik mijn eerste manuscript niet kunnen schrijven. Ik 
wil u hartelijk bedanken voor uw hulp bij de multi-level analyse. Uw statische kennis en 
enthousiasme voor de statistiek heeft bijgedragen tot een prachtig eerste manuscript. 

Drs. Anne den Heijer, ik wil u hartelijk bedanken voor de hulp bij het afnemen van de ‘Bayley 
Scales of Infant and Toddler Development’ bij de kinderen die hiervoor waren uitgenodigd.  

Dr. Titia Brantsma - van Wulfften Palthe, beste Titia, ik wil u hartelijk bedanken voor alle 
tijd en energie die u heeft gestoken in het corrigeren mijn manuscripten op het Engels. Uw 
bijdrage heeft geresulteerd in prachtig geschreven manuscripten waar ik u erg dankbaar 
voor ben.  

Wim van Oeveren, bedankt voor de uitleg over en het uitvoeren van de I-FABP bepalingen. 
Ik vond het erg leuk om zelf mee te mogen helpen. 

De medewerkers van de verschillende laboratoria van het Universitair Medisch Centrum 
Groningen. Roelof Bekkema bedankt voor het leveren van de urinebuisjes, de bijbehorende 
etiketten en het ijs zodat de buisjes op transport konden naar de vriezer. Rebecca Heiner-
Fokkema en haar collega’s, bedankt voor de uitvoering van de citrulline bepalingen. 

De Junior Scientific Masterclass wil ik bedanken voor de mogelijkheid die ik heb gekregen 
om dit onderzoek in de vorm van een MD/PhD-traject uit te voeren.

Alle studenten van het NIRS team, ik wil jullie bedanken voor jullie enthousiasme, inzet en 
hulp bij het includeren van deelnemers voor de NaNEC-studie.

Beste collega-onderzoekers, mede MD/PhD-studenten, Anne Richter, Martin van der Heide, 
Baukje Dotinga, Hanneke van Dokkum, en Sahar Salavati, bedankt voor alle gezelligheid! 
Samen met jullie heb ik een prachtige periode beneden in de kelder van het Triade-gebouw  
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beleefd! Ook bedankt voor de gezelligheid tijdens de verschillende congressen, cursussen 
en lunchpauzes. Ik heb veel gehad aan alle tips en trucs die jullie mij hebben gegeven. Heel 
veel succes met het afronden van jullie eigen onderzoek!

Michelle van der Laan, Jozien Tanis, Marrit Hitzert, Annemiek Roesscher, Nynke Schat en 
Janyte Holwerda, ook jullie bedankt voor alle gezelligheid in het Triade-gebouw en voor 
alle wetenschappelijke tips.

Lieve Anne van Zoonen, bedankt voor al je positieve woorden. Bedankt voor de geweldige 
roadtrip die we samen door California hebben gemaakt. Zomaar zonder auto papieren, 
zonder een idee wat we moesten tanken, en zonder een idee van de route en bewegwijzering 
gingen we het avontuur tegemoet. Het was een fantastische ervaring en zonder jou had ik 
deze reis niet durven maken. I still never hit a pedestrian! 

Lieve Willemien Kalteren, fijne collega en vriendin, bedankt voor alle mooie en gezellige 
momenten tijdens onze onderzoeksjaren. Samen in de kelder van het Triade-gebouw, onze 
place to be, kon ik altijd bij je terecht met een vraag, om even kletsen, tijdens de minder 
goede momenten of juist tijdens de successen. Daarnaast was je altijd bereid om in te 
springen en te helpen bij mijn onderzoek en het includeren van deelnemers. Ik ken niemand 
die zich zo veel inzet om een ander te helpen. Ontzettend bedankt voor deze waardevolle 
periode en de hoeveelheid energie die jij aan ons onderzoeksteam geeft. Ik wil je heel veel 
succes wensen bij je eigen onderzoek en de promotie die er zeker komen gaat!

Beste Mirthe Mebius, jij was mijn directe collega en samen zaten wij in KZ.0023 van het 
Triade-gebouw. Ik heb ontzettend veel geleerd van het jaar dat ik voor jouw onderzoek 
deelnemers mocht includeren. Het was heel erg fijn dat jij daarna toen ik coschappen ging 
lopen hielp bij het includeren van deelnemers voor mijn onderzoeksproject. Dit deed je 
met veel enthousiasme en precisie. Ik wil je heel erg bedanken voor je inzet en onze fijne 
en gezellige samenwerking.

Lieve Margriet Stuijvenberg, ook jou wil ik graag persoonlijk bedanken. Ik heb het 
ontzettend gewaardeerd dat jij me zag als de persoon die ik ben  naast de ‘onderzoeker 
van de neonatologie’. Je hebt me geleerd om een weg te vinden in hoe ik ‘mezelf ’ zijn 
kan combineren met ‘dokter’ en ‘promovenda’zijn. Heel erg bedankt voor je vertrouwen 
en alle fijne koffie momenten!

Beste paranimfen, Sietske Berghuis en Janna Seubers, wat een eer dat jullie mijn paranimf 
willen zijn! Lieve Sietske, ik ken niemand die zo enthousiast wordt van de wetenschap 
als jij. Het ene manuscript is nog niet af en jij denkt al na over een volgende manuscript 
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want er zijn ‘zoveel mooie resultaten die toch echt niet kunnen blijven liggen’. Daarnaast 
ben je ook nog dokter, moeder, vriendin en mag ik je altijd om tips en adviezen vragen bij 
mijn onderzoek. Ik waardeer onze vriendschap enorm. Natuurlijk wil ik ook Fer, Leon en 
Nathan bedanken voor alle gezellige momenten in het mooie Bedum en niet te vergeten: 
de lekkere pannenkoeken! Lieve Janna, wij kennen elkaar nog maar net. Samen zijn we dit 
jaar begonnen in het Gelre ziekenhuis bij de kindergeneeskunde als arts-assistent. Ineens 
zaten we bij een diner vol zingende kinderartsen verwonderd onze ogen uit te kijken. Er 
was direct een collegiale klik, zaten we samen bij de Sushi in Apeldoorn en kwamen we 
niet meer bij van het lachen. Bedankt voor je positieve spirit en ik hoop dat we nog lang 
collega’s en vriendinnen mogen zijn.

Nieuwe collega’s van Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn bedankt voor alle positieve support bij 
de laatste loodjes!

Lieve vrienden, familie en toekomstige schoonfamilie, bedankt voor jullie meeleven tijdens 
mijn promotieonderzoek en alle gezellige afleiding. Dank jullie wel voor alle interesse die 
jullie in mij toonden, ook al was het vaak onduidelijk wat ik nu precies aan het doen was als 
ik het had over mijn promotieonderzoek. Jullie hebben er voor gezorgd dat ik altijd weer 
met hernieuwde energie en vol goede moed verder aan de slag kon met mijn onderzoek.

Lieve Francisca Gaster en Merel Smit, samen zijn wij begonnen aan de geneeskunde 
opleiding en altijd zijn wij een vriendinnen-trio gebleven. Helaas wonen we nu door heel 
Nederland verspreid, maar dat doet zeker niets af aan onze vriendschap. Ik kon altijd bij 
jullie terecht voor advies, gezelligheid en vriendinnen-dingen. Onze favoriet: mosselen met 
frietjes! Jullie steun ging door “dik en dun”. Ik hoop dat onze vriendschap nog vele jaren 
mag voortduren. Heel erg bedankt voor deze speciale vriendschap vol mooie momenten. 

Lieve Rosanne Grolle, ondanks dat we niet meer bij elkaar in de buurt wonen hebben we 
altijd contact gehouden. Je hebt altijd interesse getoond in hoe het met me gaat en niet te 
vergeten in hoe het met Ole en Elmo gaat. Ik kan altijd met je lachen. Bedankt voor onze 
fijne vriendschap, de steun tijdens mijn onderzoeksperiode, en de leuke afleiding. 

Lieve Elly Berkedam-Wouters, ontzettend bedankt voor je inzet en creativiteit bij het 
ontwerpen van de illustratie op de cover en lay-out van dit proefschrift. Het was voor mij 
een hele eer om dit samen met jou te mogen doen. Ik vind het heel speciaal om deze mooie 
herinnering samen te delen. Je bent een bijzonder mooi persoon, staat altijd voor mij klaar, 
en ik zal ons bellen blaas avontuur voor de cover nooit vergeten. Heel, heel erg bedankt! 
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Lieve Mam, in alles ben jij mijn steun en toeverlaat. Op de momenten dat ik het even niet 
meer zie, ben jij er altijd om mij te vertellen hoe trots je op me bent. Altijd laat jij me zien 
dat ik het wel kan en niet alleen hoef te doen. Er is niemand zoals jij. Niemand die ik ken 
heeft de kracht die jij de wereld en de mensen om je heen weet te geven. Ik kan mij geen 
betere moeder wensen, maar dat wist je natuurlijk al. Heel erg bedankt voor alle steun bij 
mijn MD PhD traject en het ontwikkelen van dit proefschrift. En alvast bedankt voor alle 
steun die nog komen gaat bij mijn vervolg traject.

Lieve Pelle, bedankt voor alle droge humor die mij juist even afleiding gaf op de momenten 
dat ik even niet met onderzoek bezig was. Met jou kan ik altijd een avondje spareribs 
eten, voetbal kijken en genieten van het mooie FC Groningen! Daarnaast heb ook jij mij 
enorm gesteund tijdens de afgelopen jaren. Je bent net als Marga altijd trots op me en dat 
waardeer ik enorm. Ik wil je laten weten dat ik ook heel trots op jou ben! Jij hebt echt 
een enorm doorzettingsvermogen en bent een prachtig mooi persoon. Super bedankt voor 
alle support en ik hoop dat we nog jaren samen met Marga naar FC Groningen blijven gaan. 

Lieve Johan, bedankt dat je altijd aan mijn zijde staat sinds we elkaar kennen, ook op de 
momenten dat je in het buitenland bent. Dat je er voor mij bent als ik vol energie midden 
in de nacht aan het stuiteren ben vanwege mijn ideeën over een manuscript. Dat je er bent 
als ik even in de knoop zit met mijn eigen perfectionisme. Dat je er bent ook als ik ‘even’ 
niet te genieten ben. Dat je mij erop wijst dat je niet kunt piekeren over dingen die je niet 
plant. Dat je me leert dat loslaten zoveel levensvreugde geeft. Lieve Johan, zonder jou had 
ik dit allemaal niet kunnen doen. Bedankt dat je er altijd voor mij bent.  

Tot slot, Ole & Elmo, bedankt voor alle keren dat jullie bovenop het toetsenbord van mijn 
laptop sprongen en de meest rare zinnen aan mijn manuscript wisten toe te voegen. Bedankt 
voor al die zwarte kattenpoten op mijn aantekeningen. Ole, Elmo en natuurlijk ook Basel, 
bedankt voor al die motiverende knuffels op de momenten waarop ik die even nodig had. 

Iedereen die ik nog vergeten ben, hartelijk dank!
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ABBREVIATIONS

Bayley-III  Bayley Scales of Infant and Toddler Development, third edition
BW   Birth Weight
CAR   Cerebrovascular Autoregulation
CBCL   Child Behavior Checklist
cFTOE   Cerebral Fractional Tissue Oxygen Extraction
CI   Confidence Interval
Citrullinep  Plasma Citrulline
CP   Cerebral Palsy
CRP   C-Reactive Protein
FEF   Full Enteral Feeding
FEFt   Time to Full Enteral Feeding
FI   Feeding Intolerance
FiO2   Fraction of Inspired Oxygen
FTOE   Fractional Tissue Oxygen Extraction
FU   Follow-up
GA   Gestational Age
GI   Gastrointestinal
GMFCS   Gross Motor Functioning Classification System
GMH   Germinal Matrix Hemorrhage
Hb   Hemoglobin
HC   Head Circumference
IC   Intensive Care 
I-FABP   Intestinal-Fatty Acid Binding Protein
I-FABPu   Urinary Intestinal-Fatty Acid Binding Protein
intFTOE   Intestinal Fractional Tissue Oxygen Extraction
IQR   Interquartile Range
IVH   Intraventricular Hemorrhage
MABP   Mean Arterial Blood Pressure
NEC   Necrotizing Enterocolitis
NICU   Neonatal Intensive Care Unit
NIRS   Near-Infrared Spectroscopy
NPO   Nil per Mouth
NPV   Negative Predictive Value
OR   Odds Ratio
pCO2   Partial Pressure of Carbon Dioxide
PDA   Patent Ductus Arteriosus
PMA   Postmenstrual Age
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PN    Parenteral Nutrition
PNA   Postnatal Age
PPV   Positive Predictive Value
PVL   Periventricular Leucomalacia
rSO2   Regional Oxygen Saturation
rcSO2   Regional Cerebral Oxygen Saturation
rintSO2   Regional Intestinal Oxygen Saturation
ROC   Receiver Operating Characteristic
SD   Standard Deviation
SE   Standard Error of the Mean
SGA   Small for Gestational Age
SIP   Spontaneous Intestinal Perforation
SMA   Superior Mesenteric Artery
SNAPPE-II  Score for Neonatal Acute Physiology - Perinatal Extension II
SpO2   Transcutaneous Arterial Oxygen Saturation
TPE   Transient Periventricular Echodensities
TPN   Total parenteral Nutrition
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