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Functional Development at School Age of Newborn Infants at Risk

Nederlandse samenvatting

Het hoofddoel van dit proefschrift was het vaststellen van de functionele 

ontwikkeling op schoolleeftijd van pasgeboren kinderen met perinatale 

risicofactoren voor een gestoorde ontwikkeling. Hierbij gaat het om de motorische, 

cognitieve en gedragsmatige ontwikkeling die het functioneren beïnvloeden. Om 

dit te onderzoeken hebben we de invloed van verschillende risicofactoren op de 

ontwikkeling bepaald, variërend van prenatale blootstelling aan neurotoxische 

milieuverontreinigende stoffen tot systemische ziekten en verschillende cerebrale 

laesies die op kunnen treden in de neonatale periode. 

In Deel 1 van het proefschrift hebben we de functionele uitkomst bestudeerd 

van kinderen die prenataal blootgesteld zijn aan vlamvertragers. We vonden dat 

de transplacentaire overdracht van gebromeerde vlamvertragers geassocieerd 

is met de ontwikkeling van kinderen op schoolleeftijd. Gebromeerde 

vlamvertragers correleerden met een slechtere fijne motoriek, een slechtere 

aandacht, een betere coördinatie, een betere visuele perceptie en beter gedrag. 

Gechloreerde organohalogenen correleerden met minder choreiforme dyskinesie. 

Gehydroxyleerde, gechloreerde bifenylen correleerden met een slechtere 

fijne motoriek, een betere aandacht en een betere visuele perceptie. De hout 

beschermende stof PCP correleerde met een slechtere coördinatie, vermindering 

van sensore integriteit, een slechtere aandacht en een slechtere visuomotore 

integratie. Deze stoffen worden wereldwijd op grote schaal toegepast. We 

concluderen daarom dat deze bevindingen leiden tot zorg (Hoofdstuk 2).

In Deel 2 van het proefschrift hebben we de functionele ontwikkeling van 

pasgeboren kinderen met cerebrale laesies onderzocht. Allereerst vonden we 

een sterfte van 30% bij prematuur geboren kinderen (zwangerschapsduur <37 

weken) met een cerebraal veneus infarct (n=54). Van de overlevers ontwikkelde 

66% een cerebrale parese. Deze was mild bij 21 kinderen (Gross Motor Function 

Classification System (GMFCS) niveau I en II) en matig tot ernstig bij 4 kinderen 

(niveau III en IV). We vonden dat het gebruik van inotropica en de aanwezigheid 

van maternale intra-uteriene infectie onafhankelijke voorspellers zijn voor sterfte 
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in deze groep (odds ratio (OR) 31.2, 95% betrouwbaarheidsinterval (BHI) 2.6-373, 

p<.01 en OR 12.2, 95% BHI 1.2-127, p<.05 respectievelijk). Bij de overlevers was 

alleen de meest uitgebreide vorm van het veneus infarct geassocieerd met de 

ontwikkeling van cerebrale parese (OR>4.7, p<.005), maar niet met de ernst ervan. 

Cystische periventriculaire leukomalacie en het optreden van een graad III lamina 

germinalis bloeding waren wel geassocieerd met een ernstigere vorm van cerebrale 

parese. We concluderen naar aanleiding van deze studie dat sterfte bij prematuur 

geboren kinderen met een veneus infarct optrad ondanks optimale behandeling 

en geassocieerd was met circulatoir falen en maternale intra-uteriene infectie. 

Van de overlevers was de motorische ontwikkeling afwijkend bij 66%, hoewel 

de functionele mogelijkheden in de meerderheid goed waren. De uitgebreidheid 

en lokalisatie van het infarct waren niet duidelijk gerelateerd aan de functionele 

ontwikkeling van de kinderen (Hoofdstuk 3). 

Vervolgens hebben we de functionele ontwikkeling op schoolleeftijd onderzocht 

van prematuur geboren kinderen met een veneus infarct. Van 38 kinderen 

stierven er 15 (39%). Eenentwintig van de 23 overlevende kinderen werden 

geïncludeerd in de follow-up. Vier waren neurologisch normaal, 1 had minor 

neurological dysfunction, 13 hadden een unilaterale spastische cerebrale parese 

en 3 een bilaterale spastische cerebrale parese. De coördinatie, geassocieerde 

bewegingen en fijne motoriek van de kinderen was het meest aangedaan. De 

GMFCS score was bij 7 kinderen niveau I, bij 7 kinderen niveau II, bij 1 kind niveau 

III en bij 2 kinderen niveau IV. De Manual Ability Classification System score was 

bij 4 kinderen normaal, bij 8 kinderen niveau I, bij 7 kinderen niveau II en bij 2 

kinderen niveau III. Het gemiddelde en mediane intelligentie quotiënt (IQ) was 83 

(range 55-103, standaarddeviatie (SD) 11). De visuele perceptie was normaal bij 

88%, de visuomotore integratie was normaal bij 74% en het verbaal geheugen 

was normaal bij 50% van de kinderen. Het gedrag was normaal bij 53% en de 

executieve functies waren normaal bij 65% en 29% van de kinderen (ouders en 

leerkrachten). Karakteristieken van het veneus infarct waren niet gerelateerd aan 

de functionele motorische ontwikkeling en de intelligentie. Posthemorrhagische 

ventrikel dilatatie was een risicofactor voor een slechter totaal en performaal IQ 

en een abnormale fijne motoriek. We concludeerden uit dit onderzoek dat de 
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meerderheid van de overlevende kinderen met een veneus infarct een cerebrale 

parese ontwikkelt, hoewel de functionele beperkingen op schoolleeftijd gering zijn. 

Bij 60% tot 80% van de kinderen was de intelligentie binnen 1 SD van het IQ 

van prematuur geboren kinderen zonder deze cerebrale laesie. Vooral het verbaal 

geheugen was aangedaan bij deze groep. Het gedrag en de executieve functies 

waren iets vaker aangedaan dan bij prematuren zonder een veneus infarct. De 

functionele ontwikkeling op schoolleeftijd van prematuur geboren kinderen met 

een veneus infarct was beter dan wat voorheen gedacht werd (Hoofdstuk 4). 

Daarna hebben we de uitkomst onderzocht van 82 à terme geboren kinderen met 

convulsies, die daarvoor 2 of meer anti-epileptica (AEDs) nodig hadden. We hebben 

ook onderzocht of de effectiviteit van de behandeling en/of de onderliggende 

stoornis gerelateerd zijn aan de neurologische ontwikkeling. Zevenenveertig 

kinderen (57%) hadden een status epilepticus. Het aantal verschillende AEDs 

dat gebruikt is voor de behandeling van de convulsies was niet gerelateerd aan 

de neurologische ontwikkeling. We vonden wel een trend richting een slechtere 

uitkomst (sterfte of cerebrale parese) bij kinderen die met 3 of 4 middelen waren 

behandeld in vergelijking met kinderen die 2 middelen kregen (OR 2.74; 95% BHI 

0.98-7.69, p=.055). Het niet onder controle krijgen van de convulsies gaf ook een 

verhoogd risico op een slechte uitkomst (OR 6.77; 95% BHI 1.42-32.82, p=.016). 

Persisterende ernstig afwijkende aEEG achtergrond patronen droegen vooral bij 

aan een verhoogd risico (OR 3.19; 95% BHI 1.90-5.36, p<.001). In een multivariaat 

model waarin afwijkende aEEG achtergrond patronen werden meegenomen, kwam 

het niet onder controle krijgen van de convulsies eruit als trend voor een slechtere 

uitkomst (OR 5.72, 95% BHI 0.99–32.97, p=.051). Er bestond geen relatie tussen 

de oorzaak van de convulsies en de neurologische ontwikkeling. We concluderen 

uit dit onderzoek dat de uitkomst van à terme geboren kinderen met convulsies 

die daarvoor 2 of meer middelen kregen slechter was als de convulsies niet onder 

controle te krijgen waren. Het aantal AEDs die nodig waren om de convulsies onder 

controle te krijgen en de oorzaak van de convulsies hadden maar zeer beperkte 

prognostische waarde (Hoofdstuk 5). 

Tenslotte hebben we een geavanceerde MRI techniek gebruikt (diffusion tensor 

imaging) om de diffusie eigenschappen van de corticospinale baan te bestuderen 
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bij 20 pasgeboren kinderen met focale, ischemische neonatale hersenlaesies. We 

vergeleken de eigenschappen met die van 21 gezonde, à terme geboren controle 

kinderen. Conventionele MRI bleek in staat tot het voorspellen van een normale 

motorische ontwikkeling (n=9) of een unilaterale spastische cerebrale parese 

(n=6). Van de kinderen die een milde motorische asymmetrie ontwikkelden (n=5), 

voorspelde de conventionele MRI een unilaterale spastische cerebrale parese bij 

2 kinderen en een normale ontwikkeling bij 3 kinderen. De DTI asymmetrie indices 

voor corticospinale baan volume, fractionele anisotropie, gemiddelde diffusie 

coëfficiënt en radiale diffusiviteit lieten een significant verschil zien tussen controle 

kinderen en kinderen die een unilaterale spastische cerebrale parese hadden 

ontwikkeld. Daarnaast liet radiale diffusiviteit ook een significant verschil zien in 

asymmetrie index tussen controle kinderen en kinderen met een milde motorische 

asymmetrie. We concluderen daarom dat met behulp van conventionele MRI 

een goede voorspelling van normale motorische ontwikkeling of een unilaterale 

spastische cerebrale parese gegeven kan worden bij pasgeboren kinderen met 

focale hersenschade. Door middel van metingen van radiale diffusiviteit verkregen 

met DTI kan gedifferentieerd worden tussen kinderen die zich normaal ontwikkelen, 

een milde motorische asymmetrie ontwikkelen of een unilaterale spastische 

cerebrale parese ontwikkelen (Hoofdstuk 6).

In Deel 3 van het proefschrift hebben we de functionele uitkomst onderzocht van 

prematuur en à terme geboren kinderen met systemische ziekten in de neonatale 

periode. Eerst hebben we de motorische, cognitieve en gedragsmatige ontwikkeling 

op schoolleeftijd onderzocht van kinderen met necrotiserende enterocolitis (NEC) 

of een spontane geïsoleerde darmperforatie (SIP). We hebben 52 van de 65 

overlevers geïncludeerd voor follow-up. Op een gemiddelde leeftijd van 9 jaar 

vonden we dat 68% van de kinderen mild afwijkende of afwijkende scores had 

op de Movement Assessment Battery for Children (vergeleken met 45% van de 

controles). De gemiddelde intelligentie quotient (IQ) score was 86±14 vergeleken 

met 97±9 bij de controles. Daarnaast waren aandacht en visuele perceptie vaker 

aangedaan (p<.01 en p=.02). In vergelijking met de controles hadden geopereerde 

kinderen het hoogste risico op een gestoorde ontwikkeling. Concluderend vonden 
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we dat de motorische functies en intelligentie van veel kinderen met NEC en SIP 

aangedaan waren op schoolleeftijd. Kinderen met NEC en SIP vormen dus een 

specifieke risico groep voor functionele beperkingen op schoolleeftijd terwijl de 

meerderheid bij cerebrale beeldvorming geen grote cerebrale pathologie had 

(Hoofdstuk 7). 

Vervolgens hebben we de motorische, cognitieve en gedragsmatige ontwikkeling 

op schoolleeftijd onderzocht van kinderen met een late-onset sepsis vergeleken 

met gematchte controles. Op een leeftijd van 6-9 jaar hadden 21 van de 32 

kinderen met late-onset sepsis (68%) een mild afwijkende of afwijkende motorische 

ontwikkeling, met vooral problemen in de fijne motoriek. Het totale IQ was 89 

vergeleken met 98 bij de controles. Daarnaast waren het verbaal geheugen en 

aandacht ook aangedaan vergeleken met controles (0.61 SD, 95% BHI 0.04-1.17, 

p=.033 en 0.94 SD, 95% BHI 0.32-1.62, p=.011 respectievelijk). Meerdere episodes 

van sepsis en een gram-negatieve sepsis waren risicofactoren voor een slechtere 

cognitieve uitkomst. We concluderen daarom dat op schoolleeftijd de meerderheid 

van prematuur geboren kinderen met een late-onset sepsis motorische problemen 

had. Het IQ was aanzienlijk lager dan bij gematchte controles en het geheugen en 

de aandacht waren specifiek aangedaan. De ontwikkeling op schoolleeftijd van 

deze kinderen was slechter dan tot nu toe gedacht (Hoofdstuk 8). 

Tenslotte hebben we de ontwikkeling op schoolleeftijd vastgesteld van 

pasgeboren kinderen met darm obstructies die daarvoor geopereerd zijn in de 

eerste levensdagen. Van 44 kinderen stierven er 3 (7%). Zevenentwintig overlevers 

(66%) werden geïncludeerd in de follow-up (mediane gestatieduur 36.7 weken, 

geboortegewicht 3000 gram). De motorische ontwikkeling was afwijkend (<5e 

percentiel) bij 22% van de kinderen. Dit was slechter dan in een referentie 

populatie (p<.01). De scores op selectieve aandacht waren afwijkend bij 15% van 

de kinderen (p<.01). Er waren geen andere cognitieve functies aangedaan. Een 

lager geboortegewicht en darm perforatie waren risicofactoren voor een slechtere 

motorische uitkomst (r2=0.53) terwijl intra-uteriene groeivertraging een risicofactor 

was voor een slechtere selectieve aandacht (r2=0.366). We concluderen dat 

kinderen die in de neonatale periode geopereerd zijn aan een darmobstructie 

een verhoogd risico hebben op problemen van de motorische ontwikkeling en de 
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aandacht op schoolleeftijd. We bevelen daarom aan deze functies nauwgezet te 

vervolgen bij deze kinderen (Hoofdstuk 9).

Het laatste deel van het proefschrift richt zich op ontwikkelingsprocessen en de 

associatie tussen verschillende ontwikkelingsdomeinen bij prematuur en à terme 

geboren kinderen (Deel 4). Allereerst hebben we de ontwikkelingstrajecten tot op 

schoolleeftijd beschreven van 77 gezonde à terme geboren kinderen. We vonden dat 

het gemiddelde absolute verschil in gestandaardiseerde motorische scores tussen 

alle meetmomenten 1.01 SD bedroeg. Alleen de proportie verklarende variantie 

van maternale sociaal economische status (SES) en maternaal verbale intelligentie 

droegen significant bij aan volgehouden aandacht en het verbaal geheugen van de 

kinderen (respectievelijk r2=0.104, p=.030 and r2=0.074, p=.027). De motorische 

scores van de kinderen op eerdere motorische testen droegen weinig bij aan de 

voorspelling van hun motorische en cognitieve ontwikkeling op schoolleeftijd. We 

concluderen dat de stabiliteit in motorische ontwikkeling vanaf de geboorte tot 

aan schoolleeftijd bij gezonde kinderen laag is. SES en de verbale intelligentie van 

moeder zijn belangrijker dan de scores op motorische en neurologische tests voor 

het latere cognitieve functioneren van de kinderen (Hoofdstuk 10). 

In het laatste hoofdstuk hebben we de neuropsychologische profielen op 

schoolleeftijd onderzocht bij een cohort prematuur geboren kinderen (gestatieduur 

≤32 weken), in vergelijking met à terme geboren controles. Op een leeftijd van 

8.8 jaar had 55% van de prematuur geboren kinderen een mild afwijkende of 

afwijkende neuropsychologische ontwikkeling op meerdere (≥2) domeinen. Dit 

was slechts 25% bij de controles (OR 3.67, 95% BHI 1.90-7.06). Bij prematuur 

geboren kinderen met meerdere aangedane domeinen, waren vooral het 

verbaal geheugen, de aandacht en het performaal IQ aangedaan. We konden bij 

prematuren geen typisch patroon aantonen, wat betreft het gelijktijdig voorkomen 

van neuropsychologische beperkingen, hoewel het performaal IQ wel vaker in 

combinatie met andere domeinen was aangedaan (OR 5.43, 95% BHI 1.75-

16.81). Hoe meer domeinen er mild afwijkend of afwijkend waren, hoe slechter 

de schoolprestaties (p<.01). We concluderen daarom dat de meerderheid van 

prematuur geboren kinderen beperkingen had in meerdere neuropsychologische 
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domeinen. Een laag performaal IQ was karakteristiek voor profielen van prematuur 

geboren kinderen die op meerdere domeinen beperkingen hadden. Dit gold niet 

voor controles. We speculeren dat verschillen in neuropsychologische profielen 

tussen prematuren en controles verklaard kunnen worden door een veranderde 

organisatie van hersenstructuren bij prematuur geboren kinderen (Hoofdstuk 11).

De verschillende studies die in dit proefschrift zijn beschreven geven inzicht in 

de mate waarin bepaalde risicofactoren uit de perinatale periode de functionele 

ontwikkeling op schoolleeftijd kunnen beïnvloeden. De pathofysiologische 

mechanismen zijn verschillend voor de verschillende factoren en zijn vaak 

complex en multifactorieel. Milieuverontreinigende stoffen kunnen de normale 

hersenontwikkeling beïnvloeden door te interfereren met hormoonsystemen die 

een rol spelen bij de synaptogenese en myelinisatie van neuronen. Ze hadden een 

mild effect op de lange termijn uitkomst welke binnen de normale range viel. Bij 

prematuur geboren kinderen met systemische ziekten ligt neuroinflammatie aan 

de basis van verstoring van de normale hersenontwikkeling, terwijl bij prematuur 

geboren kinderen met ernstige hersenpathologie zowel lokale destructie van weefsel 

als diffuse witte stofschade een rol kan spelen bij de functionele beperkingen op 

schoolleeftijd. 

Op basis van de bevindingen van deze studies pleiten wij ervoor dat pasgeboren 

kinderen met een gecompliceerde periode vervolgd worden in hun ontwikkeling 

tot op schoolleeftijd. Zowel de motorische, intellectuele, neuropsychologische als 

gedragsmatige ontwikkeling zou vervolgd moeten worden. Adequate follow-up 

van pasgeboren kinderen kan leiden tot de vroege identificatie van functionele 

beperkingen die mogelijk interventie vereisen.
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