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The main focus of this thesis is the development of motor behavior and visual attention in very 
young infants until six months of age. The aims of the research reported on here were threefold. 
The first aim was to determine early motor development and the long-term neurodevelopmental 
outcomes of infants treated with postnatal corticosteroids. The second aim was to investigate 
early motor development in various groups at risk of abnormal neurological development. 
The third aim was to explore the interrelation between early motor development, early visual 
attention, and neurodevelopmental outcomes up to school age in preterm-born and healthy 
fullterm-born children. 

In Part I we present our studies on early motor development and long-term neurodevelopmental 
outcomes of preterm infants treated with postnatal corticosteroids. Postnatal corticosteroids 
are widely used to treat preterm infants at risk of bronchopulmonary dysplasia (BPD). Concern 
has been raised about the potential adverse neurodevelopmental effects of corticosteroids, in 
particular of high doses of dexamethasone (DXM). A reliable, non-invasive method to evaluate 
the brain function of young infants is to assess the quality of their spontaneous general 
movements (GMs). 
 In chapter 2 we present our investigation on the effect of hydrocortisone (HC) and high-
dose DXM therapy on neurological functioning in preterm infants at risk of BPD. We assessed 
the quality of GMs from video recordings before, during, and after treatment until three months 
postterm. In seventeen preterm infants who were treated with high doses of DXM (starting 
dose 0.5 mg/kg/day) the motor optimality score (MOS) decreased considerably on the first 
day following treatment. In addition, MOSs at three months postterm were lower compared to 
infants treated with HC. These findings suggest that treatment with high doses of DXM in the 
early neonatal period leads to poorer neurological functioning at three months postterm than 
treatment with HC. 
 In chapter 3 we explore the effect of low-dose DXM on the quality of GMs until three 
months postterm. In our prospective cohort we included preterm infants at risk of developing 
BPD and treated with low doses of DXM (0.25 mg/kg/day). Two out of seventeen infants (12%) 
died of end-stage BPD. In the surviving infants the quality of GMs improved over time with all 
but one infant having a normal neurodevelopment at twelve to thirty-six months of age. This 
one infant developed mildly abnormal. When comparing our findings to the previous cohort, 
infants treated with low doses of DXM had higher MOSs at three months than infants treated 
with high-dose DXM and they had similar MOSs to HC-treated infants, even after we controlled 
for potential confounders including BPD, cerebral abnormalities, and postnatal days of starting 
treatment. 
 In chapter 4, we establish the functional outcome at school age, i.e. motor, cognitive, and 
behavioral outcomes, of preterm-born children who were treated with high-dose DXM as 
neonates. Nine out of seventy-seven infants (12%) died. Ten infants (20%) out of the final study 
group of sixty-six infants developed cerebral palsy (CP). Compared to a norm population, DXM-
treated children more often performed borderline or abnormal on multiple functional domains, 
except for auditory-verbal memory and verbal recognition memory. Risk factors of adverse 
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outcomes in DXM-treated children included the presence of BPD, cerebral pathology, longer 
mechanical ventilation, longer treatment duration, higher cumulative DXM-doses, later start, 
and smaller head circumference at follow-up. 
 Taken together, the results presented in Part I demonstrate that in comparison to untreated 
infants high-dose DXM led to poorer neurological functioning at the age of three months 
postterm and to impaired functional outcomes at school age affecting multiple domains. 
Possible mechanisms for the adverse neurodevelopment after high-dose DXM included 
metabolic changes, altered gene transcription, decreased synaptic connectivity, and ultimately, 
neuronal apoptosis in the dorsal visual stream, hippocampus, and cerebellum. By contrast, 
surviving infants treated with lower doses of DXM showed improvement of GM quality with the 
majority having a normal neurodevelopment. Our findings suggest that a tapering course of 
DXM in starting doses of 0.25 mg/kg/day might be considered a safer treatment option than a 
tapering course of high-dose DXM in infants at risk of developing BPD. 

In Part II we evaluate the early motor development in various groups at risk of abnormal 
neurological development. Several perinatal risk factors might pose a threat to the developing 
brain of young infants. Prenatally, exposure to toxic substances such as environmental pollutants 
and inborn errors of metabolism might have a detrimental impact on cognitive and motor 
development. 
 In chapter 5 we present our study on the impact of prenatal background exposure 
to polychlorinated biphenyls (PCBs) and their hydroxylated metabolites on early motor 
development. In this observational cohort study we included ninety-seven mother-infant pairs 
of whom umbilical cord blood samples were taken immediately after birth. These blood sample 
were analyzed for the concentrations of several PCBs and their hydroxylated metabolites. When 
the infants were three months old we evaluated their motor development by assessing the 
presence and performance of spontaneous movement patterns from video recordings. We found 
that high levels of most PCBs and high levels of OH-PCBC-107 were associated with a reduction 
in infants’ movement repertoires, whereas high levels of several other OH-PCBs tended to be 
associated with age-adequate movement repertoires. Higher levels of PCB-118 were associated 
with characteristic cramped movements. Overall, our findings indicate that prenatal exposure 
to OH-PCBs might be less neurotoxic than prenatal exposure to PCBs. A possible mechanism 
by which prenatal exposure to several PCBs adversely affects neurodevelopment involves 
disruption of thyroid hormone homeostasis. 
 In chapter 6, we describe the neurodevelopmental outcome of an infant with molybdenum 
cofactor deficiency (MoCD) type A. This infants was treated experimentally with cyclic 
pyranopterin monophosphate (cPMP). Because our patient had been diagnosed prenatally, it 
was possible to start treatment within four hours after birth. We demonstrated that the quality 
of the infant’s GMs improved rapidly, from cramped movements before treatment commenced 
to normal quality GMs on day 6. They remained normal up to the last recording at three months 
postterm. At the corrected age of 21 months, our patient had developed normally with only 
a mild delay in cognitive functioning. Our findings suggest that cPMP might be a promising 
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treatment strategy for infants diagnosed with MoCD type A, especially if treatment is started soon 
after birth. Moreover, in patients at risk of neurological abnormalities, the qualitative assessment 
of GMs contributes towards recognizing early signs of neurodevelopmental impairment and 
may serve as a guidance for early treatment. 
 
In Part III we aim at exploring the interrelationship between early motor development, early visual 
attention, and functional outcomes up to school age in preterm-born and healthy fullterm-born 
children. Activity-dependent processes that drive brain development in the earliest years of life 
include the acquisition of a variety of motor abilities and exploring the surroundings visually. 
During the first half year of life these behaviors are subject to considerable developmental 
change. In preterm infants, early brain development may be influenced by their earlier, and 
therefore additional, extrauterine exposure to the visual world in comparison to their fullterm 
peers. 
 In the longitudinal study we present in chapter 7 we analyzed whether individual 
developmental trajectories of movement variety (number of different movement patterns) 
and visual attention (frequencies and latencies of looks to a peripheral stimulus) during the first 
six months postterm were associated. Shared underlying neural substrates are considered to 
involve anatomically segregated basal ganglia-thalamo-cortical circuits. Despite their anatomical 
segregation within the neurological structures comprising the circuit, synaptogenesis in 
these neurological substrates follows synchronous patterns. Therefore, we hypothesized that 
maturational changes in movement variety and visual attention are coupled at an individual 
level. Our analyses, based on twenty fullterm and nine low-risk preterm infants, revealed that 
movement variety and visual attention were not coupled but developed independently, 
arguing against a synchronous emergence of functional behaviors related to these subcortical-
cortical circuits. Preterm exposure to the extrauterine environment led to temporary shorter 
latencies of looks but did not affect developmental trajectories of movement variety, suggesting 
that only visual attention processes might be accelerated due to the additional extrauterine 
exposure while movement variety in the first postnatal months is based mainly on endogenous 
maturational processes. 
 In chapter 8, we report on the predictive value of early motor development for motor, 
cognitive, and behavioral outcomes at school age in a cohort of seventy-four healthy fullterm-
born children. Each video recording (median age 14 weeks; range 9−19) was analyzed on the 
following aspects of early motor development: quality of fidgety movements (FMs), age-adequacy 
of concurrent movements, normality of movement patterns, normality of postural patterns, 
and quality of the concurrent motor repertoire. Since only two infants had abnormal FMs and 
only one infant had abnormal movement patterns, we excluded these two subcategories from 
the analysis. We demonstrated that children with an age-adequate motor repertoire around 
three months postterm had lower IQ scores, and poorer selective attention and visual-motor 
integration at six years than children with a reduced motor repertoire. Detailed patterns that 
were associated with better visual-spatial perception and less behavioral problems included the 
presence of variable finger postures and the absence of a monotonous concurrent repertoire, 
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respectively. Thus, detailed qualitative markers of early motor development may reflect those 
neural systems that underlie higher cognitive functioning and that have already gained their 
permanent brain architecture around three months or remained more or less stable over time. 
 Finally, chapter 9 deals with the question whether the longitudinal development of visual 
attention (frequencies and latencies of looks) during the first six months were associated with 
motor, cognitive, and behavioral outcomes at school age. In addition, we examined whether 
predictive relations differed between fullterms and preterms. In this study seventeen fullterm 
and ten low-risk preterm infants were tested in a gaze shifting task at four-weeks intervals until 
six months postterm. The longitudinal data were converted into single continuous variables 
reflecting the speed with which the infant reached adult levels of visual attention. We then 
related visual attention measures with functional outcomes obtained at ten to eleven years. 
Children who were slower to attain adult visual attention abilities in the first six months had 
poorer performance on handwriting, motor skills (in particular balance), and attention (in 
particular inhibition), independent of birth status. In preterms, slower development of visual 
attention tended to be associated with better reading comprehension, whereas in fullterms it 
was associated with poorer reading comprehension. We concluded from this study that slower 
development towards adult levels of visual attention predicted specific domains at school age. 
Our data indicated no clear advantage or disadvantage of the extra visual exposure in preterm 
infants. We speculate that the additional visual exposure seems not to have interfered with the 
ongoing development of related neuronal networks involved in later motor, cognitive, and 
behavioral outcomes. 

Taken together, the results presented here provide insight into the effects of several risk factors 
in the prenatal and early postnatal period for early motor development. In addition, it sheds light 
on the complex interrelations between early motor development, early visual attention, and 
functional outcomes at school age. 
 The findings in this thesis allow for a role for the detailed assessment of the early motor 
development, including GM quality, in recognizing early signs of impaired neurodevelopment, 
monitoring treatment efficiency in infants at risk of neurological impairment, and in predicting 
functional outcomes at school age. In so doing it might guide the development of strategies 
to reduce adverse neurodevelopmental outcomes. Additionally, our findings add to the scarce 
literature that early visual attention might predict functional outcomes at school age, and as such 
might assist in identifying infants who might develop difficulties later on. The pathophysiological 
mechanisms underlying the longitudinal associations between early motor development and 
early visual attention on the one hand and functional outcomes on the other are complex 
and probably involve neural networks that are engaged in several motor, neurocognitive, and 
behavioral functions in later life and have already gained their permanent brain architecture 
around three months or remained more or less stable over time.  
 The different parts of this thesis raise many questions in need of further investigation. 
We provided some recommendations for future studies. Based on the promising results of 
low doses of DXM (chapter 3), we advocate that randomized controlled trials without open-
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label use of DXM should be performed to investigate long-term respiratory outcome and to 
investigate whether the favorable neurological outcome persists up to school age and beyond. 
In addition, longitudinal studies that focus on early behavioral measures, preferably with larger 
samples and in combination with neuroimaging data, are needed to expand our knowledge 
on how developmental changes in behavioral functions, such as early motor development and 
visual attention, relate to developmental changes in the brain throughout infancy. An increased 
understanding about the neurological basis of early behaviors might provide clues for early 
interventions aiming to improve neurological and functional outcomes in children. 
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De focus van dit proefschrift is de ontwikkeling van de motoriek en de visuele aandacht in jonge 
kinderen tot de leeftijd van 6 maanden. Het doel van dit proefschrift was drieledig. Het eerste 
doel was het vaststellen van de vroege motorische ontwikkeling en de neurologische uitkomsten 
op de lange termijn van kinderen die na de geboorte zijn behandeld met corticosteroïden. Het 
tweede doel was het onderzoeken van de vroege motorische ontwikkeling in diverse groepen 
kinderen met een verhoogd risico op een afwijkende neurologische ontwikkeling. Het derde 
doel was het bepalen van de onderlinge verbanden tussen de vroege motorische ontwikkeling, 
vroege visuele aandacht en functionele uitkomst op schoolleeftijd in een groep preterm geboren 
kinderen en een groep gezonde, à term geboren kinderen. 

In Deel 1 van dit proefschrift hebben we de vroege motorische ontwikkeling en de neurologische 
uitkomsten op lange termijn onderzocht van pasgeborenen die na de geboorte behandeld zijn 
met corticosteroïden. Corticosteroïden worden wereldwijd gebruikt voor de behandeling of 
preventie van bronchopulmonale dysplasie (BPD). In de afgelopen jaren zijn er zorgen geuit 
over  potentiële schadelijke neurologische bijwerkingen van corticosteroïden, in het bijzonder 
na het gebruik van hoge doseringen van dexamethason (DXM). Een betrouwbare, non-invasieve 
methode om het functioneren van het brein al op vroege leeftijd te evalueren, is het bepalen 
van de kwaliteit van de general movements (GMs).
 In hoofdstuk 2 hebben we in een groep kinderen met een verhoogd risico op de 
ontwikkeling van BPD het effect onderzocht van hydrocortison (HC) en hoge doseringen DXM 
op de neurologische ontwikkeling. Hiervoor hebben we video-opnames gemaakt voorafgaand 
aan de start van behandeling, tijdens behandeling en na behandeling tot aan 3 maanden 
postterm. Deze video-opnames hebben we vervolgens beoordeeld op de kwaliteit van GMs. In 
de groep van 17 preterm geboren kinderen die behandeld waren met hoge doseringen DXM 
(startdosering 0.5 mg/kg/dag) zagen wij een sterke daling van de motor optimaliteitsscore (MOS) 
op de eerste dag na starten van behandeling. Verder was de MOS op de leeftijd van 3 maanden 
postterm lager dan in de groep kinderen behandeld met HC. Deze bevindingen suggereren dat 
behandeling met hoge doseringen DXM in de vroege neonatale periode leidt tot een slechter 
neurologisch functioneren op de leeftijd van 3 maanden postterm dan behandeling met HC. 
 In hoofdstuk 3 hebben we het effect van lagere doseringen DXM op de kwaliteit van GMs 
onderzocht. In ons prospectieve cohort includeerden wij preterm geboren kinderen met een 
verhoogd risico op BPD die behandeld werden met lage doseringen DXM (startdosering 0.25 
mg/kg/dag). Van de 17 kinderen zijn er 2 (12%) overleden aan ernstige BPD. Van de overlevende 
kinderen verbeterde de kwaliteit van GMs aanzienlijk na verloop van tijd waarbij alle kinderen 
een normale neurologische ontwikkeling lieten zien op de leeftijd van 12 tot 36 maanden met 
uitzondering van één kind dat een mild afwijkende neurologische ontwikkeling had. Indien we 
onze bevindingen vergelijken met de bevindingen uit ons vorige cohort, valt op dat kinderen 
die behandeld zijn met lagere doseringen DXM een hogere MOS op de leeftijd van 3 maanden 
postterm hebben dan kinderen behandeld met hogere doseringen DXM,  en dat zij een gelijke 
MOS hebben als de kinderen behandeld met HC. Deze resultaten bleven significant na correctie 
voor  BPD, hersenafwijkingen en postnatale dag waarop behandeling is gestart. 
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 In hoofdstuk 4 hebben we de functionele uitkomst op schoolleeftijd onderzocht van 
preterm geboren kinderen die als neonaat behandeld waren met hoge doseringen DXM. 
Van de 77 kinderen zijn er 9 (12%) overleden. Van de uiteindelijke studiegroep (66 kinderen), 
ontwikkelden 10 (20%) cerebrale parese. Vergeleken met een normpopulatie scoorden de 
met DXM behandelde kinderen vaker borderline of abnormaal op meerdere functionele 
domeinen, met uitzondering van auditief-verbaal geheugen. Risicofactoren voor een slechtere 
uitkomst waren de aanwezigheid van BPD, hersenafwijkingen, langere beademingsduur en 
behandelingsduur, hogere cumulatieve doseringen van DXM, later starten van de behandeling 
en kleinere hoofdomtrek bij follow-up. 
 De resultaten in dit deel van het proefschrift tonen aan dat behandeling met hoge 
doseringen DXM tot zowel een slechter neurologisch functioneren op de leeftijd van 3 
maanden postterm leidt als tot meer functionele beperkingen op schoolleeftijd op meerdere 
domeinen in vergelijking met onbehandelde kinderen. Mogelijke onderliggende mechanismen 
voor de schadelijke neurologische effecten na behandeling met hoge doseringen DXM zijn 
metabole veranderingen, veranderde gentranscriptie, verminderde synaptische connectiviteit 
en uiteindelijk neuronale apoptose in dorsale visuele banen, hippocampus en cerebellum op 
schoolleeftijd. Overlevende kinderen die behandeld waren met lagere doseringen DXM lieten 
juist een verbetering zien in de kwaliteit van GMs waarbij het merendeel van de kinderen 
zich normaal ontwikkelde. Onze bevindingen suggereren dat bij kinderen met een verhoogd 
risico op BPD behandeling met een DXM afbouwschema beginnend met lage startdoseringen 
van 0.25 mg/kg/dag kan worden beschouwd als een veiligere behandelingsoptie dan een 
afbouwschema met hoge doseringen DXM. 

In Deel 2 van dit proefschrift hebben wij de vroege motorische ontwikkeling van diverse 
groepen kinderen met een verhoogd risico op een afwijkende neurologische ontwikkeling 
onderzocht. Verschillende perinatale risicofactoren vormen een bedreiging voor de zich 
ontwikkelende hersenen van jonge kinderen. Prenatale blootstelling aan giftige stoffen, zoals 
milieuverontreinigende stoffen, en aangeboren metabole ziekten kunnen schadelijk effecten 
bewerkstelligen op de cognitieve en motorische ontwikkeling. 
 In hoofdstuk 5 zijn we de impact nagegaan van prenatale blootstelling aan polychloorbifenylen 
en hun gehydroxyleerde metabolieten op de vroege motorische ontwikkeling. In dit observationele 
cohortonderzoek hebben we 97 moeder-kind paren geïncludeerd van wie direct na de bevalling 
bloedmonsters van de navelstreng werden afgenomen. Deze bloedmonsters werden vervolgens 
geanalyseerd op concentraties van diverse PCB’s en hun gehydroxyleerde metabolieten. Op de 
leeftijd van 3 maanden werd de motorische ontwikkeling van de kinderen geëvalueerd door het 
beoordelen van de aanwezigheid en de kwaliteit van spontane bewegingspatronen op basis van 
video-opnames. Wij vonden dat hoge concentraties van de meeste PCB’s en hoge concentraties 
van OH-PCBC-107 geassocieerd waren met een niet-leeftijdsadequaat bewegingsrepertoire en 
dat hoge concentraties van verschillende andere OH-PCB’s overwegend geassocieerd waren 
met een leeftijdsadequaat bewegingsrepertoire. De aanwezigheid van hogere concentraties 
van PCB-118 was geassocieerd met een ‘cramped’ karakter van de bewegingen. Samengevat 
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suggereren onze bevindingen dat prenatale blootstelling aan OH-PCB’s wellicht minder 
neurotoxisch is dan prenatale blootstelling aan PCB’s. Mogelijk speelt hierin verstoring van de 
schildklierhormoon homeostase een rol. 
 In hoofdstuk 6 beschrijven we de neurologische uitkomst van een kind met molybdeen 
cofactor deficiëntie (MoCD) type A dat experimenteel werd behandeld met cyclische 
pyranopterin monofosfaat (cPMP). Omdat onze patiënt prenataal gediagnosticeerd was, 
konden wij reeds binnen 4 uur na de geboorte starten met behandeling. Wij toonden aan dat 
de kwaliteit van de GMs snel verbeterde: het ‘cramped’ karakter vóór behandeling veranderde in 
een normale kwaliteit op dag 6 na behandeling. De kwaliteit van de bewegingen bleef daarna 
normaal tot aan de laatste opname op de leeftijd van 3 maanden postterm. Op de gecorrigeerde 
leeftijd van 21 maanden had onze patiënt een normale neurologische ontwikkeling met 
slechts een milde cognitieve achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten. Onze bevindingen 
suggereren dat behandeling met cPMP een veelbelovende behandelingsstrategie is bij kinderen 
gediagnosticeerd met MoCD type A, met name indien kort na de geboorte begonnen wordt 
met cPMP toediening. Op basis van onze bevindingen concluderen wij dat bij patiënten met een 
verhoogd risico op neurologische afwijkingen, de kwalitatieve beoordeling van GMs bijdraagt 
aan het herkennen van vroege tekenen van neurologische afwijkingen en tevens als leidraad 
kan dienen voor het starten van vroegtijdige behandeling. 

Deel 3 van dit proefschrift richt zich op onderlinge relaties tussen de vroege ontwikkeling van 
de motoriek, de vroege visuele aandacht en functionele uitkomsten op schoolleeftijd in een 
groep preterm geboren kinderen en een groep gezonde, à term geboren kinderen. In de vroege 
kinderjaren berust de ontwikkeling van de hersenen grotendeels op activiteitsafhankelijke 
processen zoals het verwerven van verschillende motorische vaardigheden en visuele verkenning 
van de omgeving. Tijdens het eerste half jaar ondergaan deze gedragingen aanzienlijke 
veranderingen. Bij preterm geboren kinderen kan de vroege ontwikkeling van de hersenen 
worden beïnvloed door de eerdere extra-uteriene blootstelling aan de omgeving vergeleken 
met à term geboren kinderen. 
 In de longitudinale studie van hoofdstuk 7 hebben wij geanalyseerd of individuele 
ontwikkelingstrajecten van bewegingsvariatie (aantal verschillende bewegingspatronen) en 
visuele aandacht (frequenties en reactietijden van blikverschuivingen naar een perifere stimulus) 
tijdens de eerste 6 maanden postterm waren geassocieerd. De basale ganglia-thalamo-corticale 
banen worden beschouwd als onderliggend neuraal substraat voor zowel bewegingsvariatie 
als visuele aandacht. Binnen deze neurale banen vindt een anatomische scheiding plaats van 
gebieden die betrokken zijn bij bewegingsvariatie en van gebieden die betrokken zijn bij visuele 
aandacht. De synaptogenese in de verschillende structuren van de basale ganglia-thalamo-
corticale banen verloopt echter synchroon. Daarom was onze hypothese dat binnen ieder kind 
ontwikkelingsveranderingen in bewegingsvariatie en visuele aandacht gekoppeld zijn. Uit onze 
analyses van 20 à term geboren kinderen en 9 laag-risico preterm geboren kinderen, bleek echter 
dat de ontwikkeling van bewegingsvariatie en visuele aandacht niet gekoppeld was maar juist 
ieder een eigen ontwikkelingsbeloop vertoonde. Dit pleit tegen een synchrone ontwikkeling van 
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basale ganglia-thalamo-corticale banen betrokken bij bewegingsvariatie en visuele aandacht. 
Preterm geboren kinderen die eerder waren blootgesteld aan de extra-uteriene omgeving 
hadden tijdelijk snellere reactietijden. De ontwikkelingstrajecten van bewegingsvariatie 
verschilden niet tussen preterm en à term geboren kinderen. Deze bevindingen suggereren dat 
visuele aandachtsprocessen mogelijk versneld plaatsvinden als gevolg van de extra blootstelling 
aan de extra-uteriene omgeving terwijl bewegingsvariatie in de eerste paar maanden na de 
geboorte niet zozeer afhankelijk is van de duur van blootstelling aan de extra-uteriene omgeving 
maar hoofdzakelijk bepaald wordt door endogene ontwikkelingsprocessen.
 In hoofdstuk 8 hebben we onderzocht wat de voorspellende waarde is van de vroege 
motorische ontwikkeling voor motoriek, cognitie en gedrag op schoolleeftijd in een cohort van 
74 gezonde, à term geboren kinderen. Elke video-opname (mediane leeftijd 14 weken; range 
9−19) werd geanalyseerd op de volgende aspecten: kwaliteit van fidgety bewegingen (FMs), 
leeftijdsadequaatheid van het bewegingsrepertoire, normaliteit van de bewegingspatronen, 
normaliteit van de houdingspatronen en kwaliteit van het overige bewegingsrepertoire. 
Aangezien slechts 2 kinderen een abnormale kwaliteit van FMs hadden en er slechts 1 kind was 
met abnormale bewegingspatronen excludeerden wij deze 2 subcategorieën van de verdere 
analyses. Kinderen met een leeftijdsadequaat bewegingsrepertoire op de leeftijd van 3 maanden 
postterm hadden lagere IQ scores en slechtere selectieve aandacht en visuomotorische 
integratie op 6-jarige leeftijd vergeleken met kinderen met een niet-leeftijdsadequaat 
bewegingsrepertoire. Gedetailleerde bewegingen die geassocieerd waren met betere visueel-
ruimtelijke waarneming en minder gedragsproblemen waren respectievelijk de aanwezigheid 
van variabele vingerbewegingen en het ontbreken van een monotoon bewegingsrepertoire. 
Hieruit concluderen wij dat bepaalde kwalitatieve aspecten van de vroege motorische 
ontwikkeling mogelijk de kwaliteit van neurale netwerken weerspiegelen die ten grondslag 
liggen aan hogere cognitieve functies én die reeds hun permanente breinstructuur hebben 
bereikt rond 3 maanden postterm of in ieder geval min of meer stabiel bleven tot aan 6-jarige 
leeftijd.  
 Tenslotte hebben we in hoofdstuk 9 onderzocht of de longitudinale ontwikkeling van 
visuele aandacht (frequenties en reactietijden van blikverschuivingen) in de eerste 6 maanden 
geassocieerd was met de motorische, cognitieve en gedragsontwikkeling op schoolleeftijd. 
Daarnaast hebben we geanalyseerd of de voorspellende waarde van visuele aandacht voor 
later functioneren verschilde tussen de preterm en de à term geboren kinderen. In deze studie 
werden 17 à term geboren kinderen  en 10 preterm geboren kinderen geïncludeerd waarbij zij 
om de 4 weken tot aan de leeftijd van 6 maanden een visuele aandachtstest ondergingen. De 
longitudinale gegevens werden omgezet in één continue variabele. Deze variabele representeert 
de snelheid waarmee het kind volwassen waarden van visuele aandacht bereikt. Vervolgens 
hebben we deze visuele aandachtsmaten gerelateerd aan functionele uitkomsten op de 
leeftijd van 10 tot 11 jaar. Kinderen die langzamer volwassen waarden van visuele aandacht 
bereikten in de eerste 6 maanden presteerden slechter op de domeinen handschrift, motorische 
vaardigheden (met name evenwicht) en aandacht (met name inhibitie), ongeacht of het kind à 
term geboren of preterm geboren was. Er was een trend te zien dat in de groep pretermen een 
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langzamere ontwikkeling van visuele aandacht geassocieerd was met betere scores op de Cito 
toets begrijpend lezen terwijl in de à terme groep een langzamere ontwikkeling geassocieerd 
was met slechtere scores. Concluderend vonden wij dat een langzamere ontwikkeling naar 
volwassen waarden van visuele aandacht specifieke domeinen op schoolleeftijd voorspelde 
en dat preterm geboren kinderen geen duidelijk voor- of nadeel ondervonden van hun extra 
blootstelling aan de extra-uteriene omgeving. Op basis van deze resultaten speculeren wij dat 
de extra blootstelling aan de extra-uteriene omgeving niet interfereert met de ontwikkeling 
van verwante neurale netwerken die betrokken zijn bij latere motorische, cognitieve en 
gedragsontwikkeling. 

De verschillende studies beschreven in dit proefschrift geven inzicht in het effect van bepaalde 
risicofactoren in de prenatale en de vroege postnatale periode op de vroege motorische 
ontwikkeling. Bovendien draagt dit proefschrift bij aan het beter begrijpen van de complexe 
onderlinge relaties tussen de vroege ontwikkeling van motoriek, vroege visuele aandacht en 
functionele uitkomsten op schoolleeftijd.
 De bevindingen in dit proefschrift tonen aan dat gedetailleerde beoordeling van de 
vroege motorische ontwikkeling, met inbegrip van de kwaliteit van GMs, een rol kan spelen 
in het herkennen van vroege tekenen van een afwijkende neurologische ontwikkeling, het 
monitoren van het behandelingseffect bij kinderen met een verhoogd risico op een afwijkende 
neurologische ontwikkeling en bij het voorspellen van functionele uitkomsten op schoolleeftijd. 
De beoordeling van de vroege motorische ontwikkeling kan daarom een leidraad vormen voor 
het ontwikkelen van strategieën ter preventie van latere neurologische problemen. Daarnaast 
dragen de resultaten in dit proefschrift bij aan de schaarse literatuur dat de vroege visuele 
aandacht functionele resultaten op schoolleeftijd kan voorspellen, en als zodanig kan bijdragen 
aan het identificeren van kinderen die later problemen zullen ontwikkelen. De pathofysiologische 
mechanismen die ten grondslag liggen aan de longitudinale associaties tussen vroege motorische 
ontwikkeling en vroege visuele aandacht aan de ene kant en functionele uitkomsten aan de 
andere kant zijn complex en omvatten waarschijnlijk neurale netwerken die zijn betrokken in de 
motorische, cognitieve en gedragsontwikkeling én die reeds hun permanente breinstructuur 
hebben bereikt rond de leeftijd van 3 maanden postterm of in ieder geval min of meer stabiel 
bleven in het verloop van de tijd. 
 De verschillende delen van dit proefschrift hebben geleid tot vele vragen die nader 
onderzoek behoeven. Wij doen enkele aanbevelingen voor toekomstige studies. Op basis van 
de veelbelovende resultaten van lage doseringen van DXM (hoofdstuk 3), pleiten wij ervoor dat 
randomized-controlled trials zonder open-label gebruik van DXM worden uitgevoerd om de 
longfuncties van deze kinderen te onderzoeken en om te bepalen of de gunstige neurologische 
ontwikkeling stand houdt tot aan schoolleeftijd en daarna. Verder zijn er meer longitudinale 
studies nodig die zich specifiek richten op de vroege ontwikkeling van het kind, bij voorkeur 
met grotere studiegroepen en in combinatie met beeldvorming van het brein. Hiermee 
zouden we onze kennis kunnen uitbreiden over hoe ontwikkelingstrajecten van bijvoorbeeld 
de vroege motorische ontwikkeling en visuele aandacht gerelateerd zijn aan de ontwikkeling 
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van het brein in jonge kinderen. Een toegenomen kennis over de neurologische substraten 
van vroege gedragingen kan aanwijzingen geven voor vroege interventies ter verbetering van 
neurologische en functionele uitkomsten in kinderen.
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aBBreVIatIons

ADHD Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder
aEEG  amplitude-integrated electro-encephalogram
ATN  asymmetric tonic neck posture
 AVLT Auditory Verbal Learning Test
BHK Beknopte beoordelingsmethode voor kinderhandschriften
BPD  bronchopulmonary dysplasia
BRIEF Behavior Rating Inventory of Executive Function 
BSID-II-NL  Bayley Scales of Infant and Toddler Development, second edition
BW  birth weight
CBCL  Child Behavior Checklist
CI  confidence interval
CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
CP  cerebral palsy
CPAP  continuous positive airway pressure
cPMP cyclic pyranopterin monophosphate
CSBQ Children’s Social Behavior Questionnaire 
DCD developmental coordination disorder
DCD-Q Developmental Coordination Disorder Questionnaire
DXM  dexamethasone
FMs  fidgety movements
GA  gestational age
GMFCS Gross Motor Function Classification System
GMH-IVH germinal matrix-intraventricular hemorrhage
GMs   general  movements
HC  hydrocortisone
IQ Intelligence Quotient
IUGR intra-uterine growth retardation
IVH  intraventricular hemorrhage
MDI mental developmental index
MND  minor neurological dysfunction
MoCD molybdenum cofactor deficiency
MOS motor optimality score
Movement-ABC Movement Assessment Battery for Children
NEPSY Neuropsychological Assessment
NICU  neonatal intensive care unit
NS non-significant
OH-PCBs hydroxylated polychlorinated biphenyls
OR odds ratio
PCBs polychlorinated biphenyls
PDI performance developmental index
PHVD post hemorrhagic ventricular dilatation
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PMA  postmenstrual age
PVE periventricular echodensities
PVL  periventricular leukomalacia
ROP  retinopathy of prematurity
RT reaction time 
SD  standard deviations
SES socioeconomic status
TEA-Ch Test of Everyday Attention for Children
TVPS-3 Test for Visual-Perceptual Skills- third edition
UMCG University Medical Center Groningen
WISC-III Wechsler Intelligence Scale for Children, third edition
WPPSI-R-NL  Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence,  
 revised Dutch version
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dankwoord

Waarom moeilijk doen als het samen kan? Dit geldt zeker voor de wetenschap. Zonder goede 
begeleiding, inspiratie, motivatie en steun van anderen is het lastig een promotie traject 
succesvol af te ronden. Een aantal mensen in het bijzonder wil ik daarom op deze plek graag 
bedanken.

Ik wil graag beginnen met het bedanken van mijn promotor, prof. dr. A.F. Bos. Beste Arie, mede 
door jou ben ik dit avontuur aangegaan. Ik kan mij nog goed herinneren dat jij mij direct aan het 
begin van mijn stage wetenschap naar Italië stuurde voor het volgen van een cursus ‘General 
movements’. Ik kon toen nog niet vermoeden dat de opgedane kennis tijdens deze cursus de 
leidraad van mijn toekomstige promotieonderzoek zou worden. Want jij, Arie, was diegene die 
mij wees op de mogelijkheid van een MD/PhD traject. Ik kende dit traject alleen bij naam maar 
wist niet precies wat het inhield. Na een tijd lang wikken en wegen besloot ik er volledig voor 
te gaan! En wat ben ik blij en trots dat ik nu, 4 jaar later, met een eigen proefschrift in mijn hand 
sta. Dit was zonder jou nooit gelukt. Bedankt voor al je kritische en waardevolle commentaren. 
Ondanks je drukke agenda bleef je altijd geduldig en gaf je mij het vertrouwen bij het uitwerken 
van mijn eerste ideeën. Ik heb bewondering voor de wijze waarop je elk resultaat wist in te 
passen binnen de lijnen van het onderzoek waardoor je het onderzoek en mijn enthousiasme 
voor het onderzoek weer nieuw leven inblies! Wat mij vooral zal bijblijven zijn de vele uurtjes die 
we samen achter de tv hebben doorgebracht om ‘ouderwetse’ videobanden te beoordelen, maar 
ook die keren dat we bij jou thuis zelfgemaakte pizza mochten komen eten. Alle ervaringen in de 
afgelopen jaren hebben in belangrijke mate bijgedragen aan mijn ontplooiing tot ‘onderzoeker’ 
maar zijn ook voor mij persoonlijk erg waardevol geweest. Ik hoop in de toekomst nog veel van 
je te mogen leren! 

Ook wil ik graag mijn co-promotor bedanken, dr. K.N.J.A. Van Braeckel. Beste Koen, jij werd 
pas halverwege mijn promotieonderzoek officieel mijn co-promotor maar eigenlijk was je dat 
al vanaf het begin. Jij bent diegene die mij de kneepjes van de neuropsychologische testen 
aanleerde, niet alleen het uitvoeren ervan maar ook de interpretatie van de resultaten. Dit deed 
je vol overgave en met enthousiasme voor je vak! Ook heb ik mogen profiteren van jouw kennis 
over ingewikkelde statistische technieken. Hoewel sommige statistische testen uiteindelijk niet 
terecht kwamen in de eindversie van het manuscript heb ik wel ontzettend veel opgestoken 
van onze bijeenkomsten. Daarnaast wist jij mijn manuscripten op vele punten inhoudelijk 
te verbeteren, waarbij je altijd de klinische relevantie van het onderzoek in het oog wist te 
houden. Dit, en jouw Vlaamse humor, maken dat ik regelmatig terug denk aan onze ‘plezante’ 
samenwerking! 

De leden van de Leescommissie, prof. dr. C. Einspieler, prof. dr. J. Oosterlaan, prof. mr. dr. A.A.E. 
Verhagen, wil ik allen hartelijk bedanken voor het kritisch lezen en beoordelen van mijn 
proefschrift. 
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Lieve paranimfen, lieve Annemiek, lieve Femke, wat ben ik trots en vereerd dat jullie mijn 
paranimfen willen zijn!

Lieve Annemiek, jij bent een fantastische vriendin, collega, sportmaatje, borrelmaatje, ja wat 
ben je eigenlijk niet? Wat ben ik blij dat ik de weg naar de promotie niet alleen hoefde af te 
leggen maar dat jij er was om de hoogte- en dieptepunten mee te delen. Ik wil je op deze plek 
bedanken voor jouw kritische blik, aanstekelijke enthousiasme en oprechte betrokkenheid. In het 
bijzonder kan ik mij onze brainstormsessies herinneren. Onder het genot van een kop koffie (of 
een wijntje…) wist jij tekortkomingen van mijn onderzoek op te sporen, maar ook interessante 
verklaringen te bedenken voor mijn resultaten. Bovendien bood jij mij de helikopterview die ik 
op dat moment nodig had als ik mij in alle details had verloren. Ik heb enorm veel respect voor 
jouw daadkrachtige aanpak en doorzettingsvermogen tijdens jouw eigen weg naar je promotie! 
Naast onze gezamenlijke congresreisjes en cursussen, zal ik ook zeker niet onze after-congres 
reisjes, vakanties, wijnavonden en andere uitstapjes vergeten. Jij bent van onschatbare waarde 
voor mij geweest, als onderzoeker maar vooral als goede vriendin. Ook nu gaan we onze wegen 
samen verder vervolgen, als arts-assistent kindergeneeskunde in het Martini Ziekenhuis. Ik kijk 
erg uit naar deze nieuwe fase en ik hoop dat we in de toekomst, als kinderarts (?) en als goede 
vriendin, nog vele dingen samen mogen ondernemen! 

Lieve Femke, lieve zus, 
Wat fijn dat jij altijd in de buurt was om mijn leuke momenten mee te kunnen delen, maar 
ook om stoom af te blazen na de zoveelste afwijzing van een artikel. Ook kon ik bij jou terecht 
wanneer ik een mening wilde horen van iemand buiten het onderzoek. Dankzij jouw nuchtere 
kijk realiseerde ik mij weer dat er meer is naast het doen van onderzoek. Onze wekelijkse etentjes 
en alle andere ontspannende momentjes die we samen hebben beleefd, gaven mij hernieuwde 
energie. En wat ben ik blij dat je op deze belangrijke dag aan mijn zijde wilt staan!

Klinische wetenschappelijke studies kunnen niet gedaan worden zonder de deelname van 
patiënten. Ik wil dan ook alle kinderen en hun ouders bedanken die toestemming hebben 
gegeven om hun kinderen te laten deelnemen aan het onderzoek. Ook dank ik alle collega’s 
van de afdeling Neonatologie van het Beatrix Kinderziekenhuis en het Universitair Medisch 
Centrum Groningen voor hun bijdrage. Mijn dank gaat verder uit naar de verpleegkundigen die 
ondersteuning hebben geboden op de afdeling bij het filmen van kinderen voor het onderzoek 
naar de bewegingen. Tenslotte wil ik alle neonatologen, fellows en alle neo onderzoekers 
bedanken voor hun opbouwende feedback op mijn presentaties tijdens de neoresearch 
besprekingen op dinsdagochtend en, niet te vergeten, de meegebrachte gezelligheid tijdens 
alle congresreisjes! 

Beste Reint Geuze, bedankt voor uw intensieve begeleiding tijdens het schrijven van mijn 
visuele aandacht artikelen. Dankzij u leerde ik een andere manier van schrijven en denken, 
vaardigheden die niet alleen ten gunste zijn gekomen van dit proefschrift maar ook zeker van 
pas komen tijdens het verdere verloop van mijn carrière.
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Co-auteurs, geen van de hoofdstukken in dit proefschrift had bestaan zonder jullie hulp. Ik 
wil daarom alle co-auteurs bedanken, voor zover niet al genoemd. Dank voor jullie inzet en 
vruchtbare samenwerking bij de totstandkoming van de artikelen in dit proefschrift. 

Janette Tienkamp, Heidi Buntjer, Renée Staal, Joke de Jong, Jannie Tjassing, Els Roelofs, Aad van 
Mourik, en alle polimedewerkers van de Beatrix Kinderkliniek, bedankt voor alle kopietjes, faxen, 
brieven, financiële overzichten en andere administratieve taken de afgelopen jaren. 

Collega’s gang in het Triade en (oud)onderzoekers van de Neonatologie, 
Annemiek, Chris Peter, Danique, Djoeke, Elise, Elise, Esther, Janyte, Jozien, Karen, Mark-Jan, Martijn, 
Menno, Michelle, Mirthe, Nicole, Nynke, Rachel, Rianne, Sara, Sietske, Tjitske, Willemijn. In de 
diepten van de kelder wordt met zijn allen hard gewerkt aan het behalen van wetenschappelijke 
hoogtepunten. Gelukkig was er af en toe de boordnodige afleiding: taartjes eten met 
verjaardagen, publicatieborrels of gewoon even een kop koffie of thee drinken. Bedankt voor al 
deze gezellige momentjes! Mijn speciale dank gaat uit naar Annemiek, Jozien, Michelle, Sietske, 
en alle andere onderzoekers die de tijd vonden om een kind voor mijn onderzoek te filmen 
op momenten dat ik dit zelf niet kon doen. Jullie hebben ervoor gezorgd dat mijn dataset zo 
compleet mogelijk was, dank hiervoor! 

Karen, ik denk met veel plezier terug aan de tijd dat ik een kamer deelde met jou en Annemiek. 
Jullie zorgden precies voor dat beetje afleiding dat je nodig hebt om hard te kunnen werken. 
Wat heb ik genoten van onze ‘Dolce gusto koffie’ momentjes, onze lunchtaferelen, en natuurlijk 
niet te vergeten onze wijn(cursus)avonden! Ik hoop dat er nog vele van zulke momenten mogen 
volgen!

Dr. Titia Brantsma - van Wulfften Palthe, beste Titia, Ik wil u bedanken voor alle tijd en moeite die 
u heeft gestoken in het corrigeren van mijn manuscripten op het engels. Uw bijdrage heeft tot 
enorme verbeteringen geleid van mijn manuscripten. 

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. 

Peter IJdel, hartelijk dank voor het ontwerpen van de lay-out en de prachtige cover van dit 
proefschrift. 

Vrienden, familie,
Of ik nou onderzoek deed of coschappen liep, jullie hadden oprechte belangstelling voor alles 
wat ik deed en brachten plezier en afwisseling in mijn leven tijdens drukke momenten, bedankt 
hiervoor!
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Lieve Jelmer, lieve broer,
Jij was één van de mensen die meteen enthousiast was toen ik advies vroeg over het MD/PhD 
traject. Ook tijdens de afgelopen 4 jaar bleef je altijd geïnteresseerd in wat ik deed en schuwde 
je er niet voor om je trots te delen met anderen. Wat een lief gebaar! 

Lieve pake Piet,
Wat ontzettend jammer dat beppe Metje niet meer op deze belangrijke dag aanwezig kan zijn. 
Ze glunderde altijd van trots als ik mijn verhalen kwam vertellen. Wat zou ze hebben genoten!

Lieve Hanneli & Peter,
Wat was ik blij als ik weer kon toeleven naar zo’n verwenweekend bij jullie. Door deze weekendjes 
werd mijn batterij volledig opgeladen en kon ik er daarna weer volop tegenaan! 

Verder wil ik iedereen bedanken die ik hier niet met naam en toenaam heb kunnen noemen of 
die ik ben vergeten, maar die wel een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit 
proefschrift.

En als laatste mijn lieve ouders, leave heit en mem,
Het is niet mogelijk om in woorden te beschrijven in welke mate jullie mij de afgelopen jaren 
hebben gesteund en in me hebben geloofd, wat ik ook was gaan doen. Belangstellend hebben 
jullie van de zijlijn dit proefschrift zien ontwikkelen. Bedankt voor de lieve kaartjes en oppeppende 
woorden als ik er even doorheen zat. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe dankbaar en ‘grutsk’ ik 
ben met zulke fantastische ouders!
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