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Hoofdstuk 1: Inleiding en overzicht 
 
Dit proefschrift gaat over het proces van medisch onderzoek naar de 
oorzaak van ontwikkelingsachterstand (OA). OA is een aspecifiek 
symptoom dat kan optreden bij verschillende aandoeningen of 
omstandigheden. Wanneer duidelijk wordt dat een kind een OA heeft, is 
het om verschillende redenen erg belangrijk om de oorzaak (etiologie) 
ervan vast te stellen. Een etiologische diagnose maakt het mogelijk de 
juiste medische begeleiding in te stellen en is het beste startpunt voor 
gerichte erfelijkheidsvoorlichting. 
In dit proefschrift hebben we OA gedefinieerd als een achterstand van de 
psychomotore ontwikkeling, die waarschijnlijk zal uitmonden in blijvende 
beperkingen wat betreft het dagelijks functioneren. Deze achterstand kan 
berusten op een onderliggende aandoening, maar die kan niet altijd 
aangetoond worden. 
Het werk in dit proefschrift is gebaseerd op de resultaten van medisch 
onderzoek bij een groot (n=639) cohort patiënten met OA. Dit onderzoek 
werd uitgevoerd door een specifiek voor dit doel opgericht multidisciplinair 
medisch team. Unieke eigenschappen van dit team zijn: 
 de aanwezigheid van een interdisciplinair opgeleide arts om het 

diagnostisch proces aan te sturen en te begeleiden; 
 een relatief uitgebreid pakket van screenend onderzoek (tabel 2.1) 

voor patiënten bij wie het anders niet zou lukken om een diagnose te 
stellen. 

De expertise van de teamleden betreft de klinische genetica, 
kinderneurologie, kindergeneeskunde metabole ziekten, kinder- en 
jeugdpsychiatrie en oogheelkunde. 
 
 
Hoofdstuk 2: ABC van het vaststellen van de oorzaak van 
ontwikkelingsachterstand: een algoritme op basis van ons cohort 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van medisch onderzoek naar 
de oorzaak van de OA bij onze 639 patiënten. We onderzochten de rol van 
verschillende aspecten van deze diagnostiek. We keken ook naar de rol 
van klinische expertise. Daarnaast probeerden we vast te stellen welke 
onderzoekingen standaard gedaan zouden moeten worden. 
Bij 172 (26,9%) van de patiënten kon een oorzakelijke diagnose gesteld 
worden. Meest voorkomende diagnoses waren chromosomale afwijkingen 
(50,6%), erfelijke stofwisselingsziekten (17,4%) en andere monogene 
aandoeningen (11,0%). 
Met betrekking tot de rol van klinische expertise: 32,0% van de gestelde 
diagnoses werd herkend bij het eerste bezoek aan de interdisciplinair 
opgeleide arts. 14,5% van de diagnoses werd voor het eerst overwogen in 
de latere fase van multidisciplinaire beoordeling. 
53,5% van de diagnoses waren gestoeld op screenend onderzoek (tabel 
2.1). Vrijwel alle onderdelen van het door ons gebruikte pakket screenend 
onderzoek bewezen hun nut in onze groep patiënten. 
Een voorstel voor een eenvoudig, uit drie stappen bestaand, 
stroomdiagram voor de diagnostiek bij kinderen met een OA is 
weergegeven in figuur 2.1. 
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Hoofdstuk 3: De rol van Magnetische resonantie imaging (MRI) en 
proton magnetische resonantie spectroscopie (1HMRS) van de 
hersenen bij de etiologische diagnostiek bij van 
ontwikkelingsachterstand 
 
MRI van de hersenen wordt vaak gedaan als onderdeel van de diagnostiek 
naar de oorzaak van OA. Het belang ervan ligt hierin, dat het 
dysfunctionerende orgaan afgebeeld kan worden. Relatief recent werd in 
vivo magnetische resonantie spectroscopie (1HMRS) geïntroduceerd. Deze 
techniek maakt het mogelijk de concentratie van enkele stoffen in de 
hersenen vast te stellen. Afwijkingen bij MRI of 1HMRS kunnen helpen bij 
het vaststellen van de onderliggende oorzaak. 
We onderzochten de rol van MRI en 1HMRS bij de eerste 109 patiënten 
van onze groep patiënten die MRI/1HMRS ondergingen. Afwijkingen 
werden opgemerkt bij het overgrote deel (80 à 90%) van de patiënten, 
maar deze afwijkingen droegen slechts bij tien (9%) patiënten bij aan de 
uiteindelijk gestelde diagnose. Deze tien (evenals nog 70 andere 
patiënten) hadden behalve de OA nog andere neurologische 
verschijnselen. De 1HMRS was beslissend bij éen patiënt, en was van 
aanvullende waarde naast de MRI bij drie andere patiënten. 
De conclusie is dat MRI en 1HMRS kunnen bijdragen aan het vaststellen 
van de oorzaak bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Dit geldt 
zeker voor de kinderen die naast de OA verdere neurologische 
verschijnselen hebben. De rol van MRI en 1HMRS lijkt beperkt bij de 
overige patiënten. 
 
 
Hoofdstuk 4: Kwantitatieve multivoxel proton spectroscopie van 
de hersenen bij kinderen met ontwikkelingsachterstand 
 
Bij het interpreteren van de resultaten van aanvullend onderzoek is het 
noodzakelijk deze te vergelijken met normaalwaarden, vooral als 
veranderingen subtiel zijn. Slechts enkele oorzaken van OA kunnen 
rechtstreeks met behulp van 1HMRS vastgesteld worden; bijvoorbeeld 
cerebrale creatine deficiëntie. Daarnaast werd in verschillende studies bij 
patiënten met OA een inconsistent patroon van geringe verlagingen en 
verhogingen van in de hersenen aanwezige stoffen beschreven. Dit leidde 
tot speculaties over de ontstaanswijze van OA. De meeste van deze 
studies includeerden slechts een klein aantal patiënten en controles. 
Wij vergeleken de 1HMRS bevindingen van 88 patiënten met OA, bij wie 
uiteindelijk geen diagnose gesteld kon worden, met die van 48 kinderen 
met een normale psychomotore ontwikkeling. Patiënten en controles 
werden ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen. De concentraties van choline, 
creatine, N-acetyl aspartaat, en glutamaat/glutamine werden gemeten in 
24 gebiedjes met witte stof en 12 gebiedjes met grijze stof. 
Het choline in de witte stof daalde bij de patiënten minder met het 
toenemen van de leeftijd dan bij de controles. De gemiddelde choline 
concentratie, vergeleken met controles, steeg van 99 naar 111%. Deze 
stijging bleek statistisch significant in de oudste leeftijdsgroepen (P = 
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0,015 [leeftijd 7,0-12,8 jaar] en P = 0,039 [leeftijd boven 12,8 jaar]). De 
andere stoffen toonden geen duidelijke veranderingen. Of het hogere 
choline werkelijk iets betekent ten aanzien van de ontstaanswijze van OA 
kunnen we met onze resultaten niet verder onderbouwen.  
 
 
Hoofdstuk 5: Klinische, biochemische en neuroradiologische 
bevindingen bij een kind met een behandelbare ziekte van de 
creatine biosynthese 
 
In hoofdstuk 5a beschrijven we de resultaten van behandeling van een 
patiënt met guanidinoacetaat methyltransferase deficiëntie. De 
biochemische kenmerken van deze ziekte zijn ophoping van 
guanidinoacetaat (GAA) en tekort aan creatine (Cr). Toevoeging van Cr 
aan het dieet leidde tot een gedeeltelijke normalisering van de 
concentraties van Cr en GAA in zowel de hersenen als in bloed en urine. 
Toevoeging van ornithine leidde tot verdere verlaging van het plasma 
GAA, terwijl de cerebrale Cr en GAA concentraties in de hersenen niet 
verder normaliseerden. 
In hoofdstuk 5b beschrijven we de ontwikkeling van deze jongen. Er was 
een opmerkelijk verschil tussen observatie in de spreekkamer en formele 
testresultaten. In de spreekkamer leek een relatief geïsoleerde 
expressieve taalachterstand te bestaan. Dit leidde tot verdenking op 
cerebrale Cr deficiëntie. Na het stellen van de diagnose duidden 
ontwikkelingstesten echter op een tamelijk harmonische, globale 
ontwikkelingsachterstand. Dit onderstreept het belang van het overwegen 
van cerebrale Cr deficiëntie en het onderzoek daarnaar bij patiënten met 
ontwikkelingsachterstand met voor het overige een aspecifieke 
presentatie. 
In hoofdstuk 5c rapporteren we 1HMRS bevindingen ten tijde van de 
diagnose. De hogere concentratie van GAA in de grijze stof, vergeleken 
met die in de witte stof, was een nieuwe bevinding, die waarschijnlijk 
samenhangt met de aanmaak van Cr in de hersenen zelf. 
 
 
Hoofdstuk 6: Klinische expertise op het terrein van 
stofwisselingsziekten is vereist om het grootste deel van de 
erfelijke stofwisselingsziekten bij kinderen met 
ontwikkelingsachterstand te diagnosticeren 
 
Bij de eerste 372 patiënten van ons cohort met een ontwikkelingsquotiënt 
lager dan twee standdaarddeviaties onder het gemiddelde onderzochten 
we de diagnostische opbrengst van A) screenend metabool onderzoek, en 
B) gericht metabool onderzoek dat werd ingezet op geleide van metabole 
expertise. 
16 (4,3%) patiënten bleken een erfelijke stofwisselingsziekte te hebben. 
De diagnostische opbrengst van gericht metabool onderzoek (diagnostisch 
bij 14 patiënten) was veel groter dan dat van uitsluitend screenend 
metabool onderzoek (diagnostisch bij twee patiënten). De symptomen die 
voor ons team in de richting van de betreffende stofwisselingsziekte 
wezen waren niet altijd opgemerkt vóór verwijzing. Het is dan ook de 
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moeite waard om klinische metabole expertise in te zetten voor kinderen 
met OA. Dit geldt onverminderd voor patiënten bij wie screenend 
metabool laboratoriumonderzoek geen afwijkingen heeft laten zien. 
 
 
Hoofdstuk 8: Conclusies en toekomstige ontwikkelingen 
 
In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten van de voorgaande 
hoofdstukken in het licht van toekomstige ontwikkelingen op het gebied 
van diagnostiek naar de oorzaak van OA. Richtlijnen voor de etiologische 
diagnostiek van OA moeten regelmatig worden geactualiseerd. Op basis 
van onze resultaten en ervaringen denken wij dat het medisch onderzoek 
bij een patiënt met OA bij voorkeur moet bestaan uit: 
 gecoördineerde multidisciplinaire expertise (waaronder klinische 

genetica, kindergeneeskunde metabole ziekten, kinderneurologie); 
 een aantal screenende diagnostische tests, wanneer er geen ingang 

voor meer gerichte diagnostiek is. Een voorstel voor welke testen dit 
zijn, is weergegeven in tabel 2.1. 

Toekomstige ontwikkelingen zijn: de toepassing van aflezen van het hele 
genoom; de ontwikkeling van diagnostische algoritmen voor patiënten 
met mogelijke energiestofwisselingsziekten; verder onderzoek naar het 
nut en de toepassing van diagnostiek in het hersenvocht; het inbedden 
van diagnostiek naar de oorzaak van OA in de gezondheidszorg. 
 
 




