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English summary

Circulatory failure is an important cause of mortality and morbidity in seriously ill term and preterm 

born infants admitted to the neonatal intensive care unit. Diagnosing circulatory failure in neonates is 

difficult because modes for invasive hemodynamic monitoring are limited in these small infants and no 

gold standard for assessing tissue oxygen delivery is available. A more direct continuous measurement 

of actual tissue oxygen delivery is needed to adequately guide therapeutic interventions aimed at time-

ously improving impaired tissue oxygen delivery in infants with circulatory failure, in order to improve 

short-term and long-term outcome.

A noninvasive method that aims to measure tissue oxygen delivery and consumption continuously 

at the bedside is near-infrared spectroscopy (NIRS). By means of NIRS, regional tissue oxygen saturation 

(rSO2), which reflects the venous-weighted oxygen saturation of the underlying tissue, can be measured. 

When transcutaneous arterial oxygen saturation (spO2) is measured simultaneously, the fractional tissue 

oxygen extraction (FTOE) can be calculated. As FTOE is less dependent on changes in spO2 than rSO2, 

FTOE may serve as a better marker for ischemic hypoxia than rSO2.

Increasingly, NIRS is used to monitor oxygenation and perfusion at multiple sites in infants at risk of 

circulatory failure of various causes. Monitoring regional tissue oxygen saturation at multiple sites may 

pose several advantages above single site cerebral NIRS monitoring in the detection of impaired tissue 

oxygen delivery, especially in infants with intact cerebrovascular autoregulation and in infants at high 

risk of impaired postductal organ tissue oxygen delivery. The actual additional clinical value of multisite 

NIRS monitoring for diagnosing compromised tissue perfusion in neonates at risk of circulatory failure 

admitted to the neonatal intensive care however remains unclear.

The main aim of this thesis was therefore to explore the potentially additional value of monitoring 

regional tissue oxygen saturation of multiple organs using near-infrared spectroscopy in the clinical 

management of infants at high risk of hypoxic-ischemic organ injury due to circulatory failure. Our first 

aim was to explore the agreement between multisite NIRS measurements and available hemodynamic, 

biochemical, and echocardiographic measurements indicating circulatory failure or abnormal circula-

tion. Our second aim was to explore the effect of commonly used interventions in neonatology on 

cerebral oxygen delivery as measured by NIRS.

The first part of this thesis focused on the agreement between multisite NIRS measurements on one 

hand and clinical signs of circulatory failure (Chapter 2), cardiac output (Chapter 3), and echocardio-

graphic measurements suggesting hemodynamic compromise or abnormal circulation (Chapters 4 and 

5) on the other hand in infants at high risk of hypoxic-ischemic organ injury due to circulatory failure of 

various causes.

In Chapter 2 we explored the associations between multisite NIRS measurements and clinical signs of 

circulatory failure during the first 72 hours following sepsis work up in relation to short-term outcome 

in 28 preterm infants with clinical sepsis. We found poor inter- and intraindividual associations between 

cerebral, renal, and intestinal FTOE and commonly used clinical signs of circulatory failure. Adverse cere-
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bral and intestinal outcome occurred in six and four infants respectively. In the absence of correcting for 

multiple testing, cerebral and renal FTOE were, in contrast to clinical signs of circulatory failure, associ-

ated with adverse intestinal outcome. In this study, we could not demonstrate an association between 

multisite NIRS measurements, or clinical signs of circulatory failure, and adverse cerebral outcome. Our 

findings in Chapter 2 indicate poor agreement between clinical signs of circulatory failure and multisite 

NIRS measurements. Furthermore they indicate that multisite NIRS monitoring might help to detect 

critically low tissue oxygen delivery not detected by routine hemodynamic measurements in preterm 

infants with clinical sepsis.

Within neonatology there is increasing interest in using Doppler echocardiography to assess cardiac 

output and superior vena cava (SVC) flow in preterm infants. In Chapter 3 we explored the associa-

tions between multisite NIRS measurements and cardiac output and SVC flow as assessed by Doppler 

echocardiography in 24 preterm infants with clinical sepsis. We assessed right and left ventricular output 

corrected for intra- and extracardiac shunts, SVC flow, and cerebral, renal, and intestinal tissue oxygen 

delivery within 48 hours following sepsis workup. We did not find an association between cerebral or 

renal FTOE and SVC flow nor between cerebral or renal FTOE and cardiac output corrected for shunts in 

our group. We did however find a negative correlation between cardiac output corrected for shunts and 

intestinal FTOE. These results indicate that infants with high cerebral or renal tissue oxygen extraction as 

measured by NIRS, suggestive of impaired cerebral and renal tissue oxygen delivery, cannot be identi-

fied during the first 48 hours after sepsis workup by means of cardiac output measurements, including 

SVC flow. Furthermore, they suggest that low cardiac output during clinical sepsis is associated with 

low intestinal oxygen delivery or high intestinal oxygen consumption, possibly as a result of preferential 

blood flow to the brain.

In Chapters 4 and 5 we assessed the association between multisite NIRS measurements and echocar-

diographic indicators of abnormal circulation in infants at high risk of circulatory failure due to patent 

ductus arteriosus (PDA) or cardiac left-sided obstructive lesions (LSOL).

Preterm infants with PDA are at risk of impaired organ blood flow due to systemic to pulmonary 

shunting when pulmonary vascular resistance falls after birth. In 49 infants suspected of a hemody-

namically significant ductus arteriosus (HSDA) within the first two weeks after birth, we measured 

cerebral, renal, and intestinal rSO2 on the day of echocardiography (Chapter 4). A PDA was classified as 

hemodynamically significant when there was predominantly left to right shunting across the ductus 

arteriosus and either a left atrial to aortic root ratio >1.4, an end diastolic blood flow velocity in the left 

pulmonary artery >0.2 m/s or retrograde diastolic blood flow in the descending aorta were present. 

We found no differences in cerebral, renal, and intestinal rSO2 or FTOE between preterm infants with 

and preterm infants without a HSDA. Individual echocardiographic signs indicative of a HSDA, such 

as the presence of retrograde diastolic blood flow in the descending aorta, increased ductal diameter, 

increased end diastolic blood flow velocity in the left pulmonary artery and increased left atrial to aortic 

root ratio, were not associated with impaired cerebral or renal oxygenation. Our results suggest poor 

agreement between echocardiographic variables that are currently used to identify infants with a HSDA, 

and actual tissue oxygen delivery. We did observe median intestinal rSO2 in preterm infants with PDA 
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and retrograde diastolic blood flow in the descending aorta to be nearly half of that in infants with PDA 

without retrograde diastolic blood flow in the descending aorta. This difference did not reach statistical 

significance as our study was underpowered with regard to intestinal NIRS measurements.

In infants with LSOL, which include infants with hypoplastic left heart syndrome, aortic coarcta-

tion, aortic interruption and critical aortic stenosis, upper and/or lower body perfusion may be duct 

dependent. We hypothesized that the presence of retrograde blood flow in either the ascending or 

descending aorta would be associated with diminished cerebral and renal oxygen delivery respectively. 

In Chapter 5, we assessed cerebral and renal oxygen saturation and extraction in 19 infants with LSOL 

during the first four days of admission and correlated both to the presence of retrograde blood flow 

in the ascending aorta and retrograde diastolic blood flow in the descending aorta. We found that the 

presence of retrograde blood flow in the ascending aorta was not related to preoperative low cerebral 

and renal tissue oxygen supply. Although renal oxygen saturation values in infants with cardiac left-

sided obstructive lesions were lower than in healthy term infants, we did not find an additional adverse 

effect of retrograde blood flow in the descending aorta. These observations challenge the postnatal use 

of blood flow direction in the ascending and descending aorta as risk factor for impaired cerebral and 

renal tissue oxygen delivery respectively in infants with LSOL.

In conclusion, poor agreement was found between multisite NIRS measurements and clinical signs 

of circulatory failure, cardiac output as assessed by Doppler echocardiography, and echocardiographic 

indicators of abnormal circulation in preterm infants with clinical sepsis or PDA and in infants with LSOL. 

Due to the lack of a gold standard for assessing tissue oxygen delivery, we could not validate multi-

site NIRS measurements as actual measurement of tissue oxygen delivery. Therefore, as a substitute, 

we chose to relate them to imperfect indicators of end-organ tissue oxygen delivery and abnormal 

circulation that are currently clinically used. Based on our observations, we cannot conclude which 

measurement method is best for detecting critically low tissue oxygen delivery. It could be that NIRS 

monitoring lacks the precision and accuracy to detect tissue hypoxia. It seems probable however that 

NIRS actually measures end-organ tissue oxygen delivery and therefore adds information to the current 

diagnostic possibilities. We found some evidence for this assumption in Chapter 2 in which we found ce-

rebral and renal FTOE to be associated with adverse intestinal outcome while clinical signs of circulatory 

failure never differed between groups. If NIRS actually measures end-organ tissue oxygen delivery, the 

poor agreement that was found between clinical and echocardiographic indicators of hemodynamic 

compromise or abnormal circulation and multisite NIRS measurements indicates that these indicators 

cannot be used to identify those infants with impaired tissue oxygenation.

The second part of this thesis focused on the effect of interventions on cerebral oxygenation as mea-

sured by NIRS in two groups of infants at high risk of adverse neurodevelopmental outcome: 1) infants 

with transposition of the great arteries (TGA) (Chapter 6) and 2) infants with hypotension accompanied 

by clinical signs of poor perfusion (Chapter 7).

In Chapter 6 we determined the effect of balloon atrial septostomy (BAS) on cerebral oxygen satura-

tion and extraction in 12 neonates with TGA. Severity and duration of exposure to preoperative hypox-
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emia and acidosis have previously been identified as major risk factors for preoperative brain injury and 

motor delay in infants with TGA. BAS aims at relieving hypoxemia by improving mixing of oxygenated 

and deoxygenated blood at the atrial level and has therefore been suggested to be a neuroprotective 

intervention. We found cerebral oxygenation to be severely compromised in neonates with TGA with 

poor interatrial mixing in need of BAS as median cerebral rSO2 was 42% before BAS. We demonstrated 

that cerebral rSO2 improved in accordance with transcutaneous arterial oxygen saturation (spO2) shortly 

after BAS and that cerebral rSO2 continued to improve during the next 24 hours to a more ‘safe’ value of 

median 64%, whereas spO2 remained stable. Furthermore, we demonstrated that, in our series, cerebral 

tissue oxygen saturation was higher at baseline, but lower on the second day of admission, in 9 neonates 

who did not undergo BAS compared with the 12 neonates who did undergo BAS. We concluded that 

BAS improves cerebral oxygen saturation in neonates with TGA whose oxygenation may be impaired 

and that it might therefore be considered as a neuroprotective intervention in these neonates.

In Chapter 7 we assessed the effect of volume expansion on cerebral oxygen delivery as reflected by 

cerebral FTOE in 14 preterm infants with clinical signs of poor perfusion. Although we did find a small 

rise in mean arterial blood pressure following volume expansion, we did not find an effect on cerebral 

FTOE, suggesting no effect of volume expansion on cerebral oxygen delivery even in infants with clinical 

signs of poor perfusion. Our results suggest that clinical signs of poor perfusion may still not identify 

those infants with low cerebral tissue oxygen delivery in need of therapy and/or that volume expansion 

itself is inadequate to improve cerebral tissue oxygen delivery. We speculated that a comprehensive 

approach in identifying infants with hypotension and clinical signs of circulatory failure with actual 

impaired end-organ tissue oxygen delivery should possibly include measurements of actual end-organ 

tissue oxygen delivery such as cerebral FTOE.

The aim of this thesis was to explore the usefulness of multisite NIRS monitoring in the detection of 

circulatory failure and the monitoring of treatment effects in newborn infants at high risk of circulatory 

failure. Based on our observations, we cannot draw firm conclusions concerning the additional value of 

NIRS monitoring in diagnosing circulatory failure. Our findings in Part I do not have direct implications 

for clinical care, but predominantly have implications for future research. Our results suggest a possible 

additional value of NIRS as a noninvasive monitor in detecting critically low tissue oxygen delivery com-

pared to available noninvasive methods. When critically low rSO2 and FTOE values have been defined, 

randomized controlled trials may be warranted to first determine the safety and next the additional 

value of treatment strategies to keep NIRS measurements within these predefined limits. Our findings 

in Part II may have implications for the clinical care of neonates with TGA and preterm infants with 

clinical signs of poor perfusion. They support the early application of BAS in neonates with persistent 

hypoxemia and acidosis due to poor interatrial mixing to decrease the duration of severely impaired 

cerebral oxygenation, since increasing evidence suggests that these critically low cerebral rSO2 values 

are associated with impaired neurodevelopmental outcome in neonates with TGA. Furthermore, they 

support a more comprehensive diagnostic approach in identifying those infants in need of volume 

expansion to improve cerebral oxygen delivery as no effect was found on cerebral oxygenation after 
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volume expansion in infants with clinical signs of poor perfusion. Future research should focus on the 

addition of NIRS to diagnostic models to determine if volume expansion, and other treatments that 

may improve cerebral oxygen delivery as red blood cell transfusions and inotropes, are able to improve 

cerebral oxygen delivery in infants whose cerebral oxygenation is impaired.
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Nederlandse samenvatting

Circulatoire insufficiëntie is een belangrijke oorzaak van zowel mortaliteit als morbiditeit bij ernstige 

zieke pasgeborenen die op de neonatale intensive care unit (NICU) behandeld worden. Het diagnosti-

ceren van circulatoire insufficiëntie bij pasgeborenen is niet gemakkelijk doordat de mogelijkheden om 

de circulatie bij deze kleine kinderen invasief te monitoren beperkt zijn en er geen gouden standaard 

beschikbaar is voor het vaststellen van het zuurstofaanbod aan de weefsels. Er is behoefte aan een 

methode om continu het daadwerkelijke zuurstofaanbod aan de weefsels te kunnen meten. Wanneer 

een dergelijke methode beschikbaar is kunnen, in het geval van een verstoord weefsel zuurstofaanbod, 

adequater interventies ingezet worden om de circulatie te verbeteren, met als doel orgaanschade te 

voorkomen en de korte en lange termijn uitkomst van deze kinderen te verbeteren.

Een niet-invasieve methode die gebruikt kan worden om het weefsel zuurstofaanbod en –verbruik 

continu aan het bed te meten is near-infrarood spectroscopie (NIRS). Met behulp van NIRS kan de 

regionale weefsel zuurstofsaturatie (rSO2) gemeten worden. De rSO2 is de veneus gewogen zuurstof-

saturatie van het onderliggende weefsel. Wanneer men tegelijkertijd de transcutaan gemeten arteriële 

zuurstofsaturatie (spO2) meet kan de fractionele weefsel zuurstofextractie (FTOE) berekend worden. 

De FTOE is minder afhankelijk van veranderingen in de spO2 dan de rSO2 en is daarom mogelijk een 

betere maat voor ischemische hypoxie, een laag weefsel zuurstofgehalte ten gevolge van onvoldoende 

weefseldoorbloeding.

NIRS wordt in toenemende mate gebruikt om het zuurstofaanbod aan verschillende organen tegelij-

kertijd te monitoren bij pasgeborenen met een hoog risico op circulatoire insufficiëntie. Wanneer men 

circulatoire insufficiëntie wil diagnosticeren kan het monitoren van het zuurstofaanbod aan meerdere 

organen tegelijkertijd verschillende voordelen bieden boven het enkel meten van het zuurstofaanbod 

aan de hersenen. Dit is vooral het geval wanneer pasgeborenen een intacte cerebrovasculaire auto-

regulatie hebben en wanneer pasgeborenen een verhoogd risico hebben op een tekortschietende 

postductale circulatie. De daadwerkelijk toegevoegde klinische waarde van ‘multisite’ NIRS monitoring 

bij de diagnostiek van circulatoire insufficiëntie bij hoog-risico pasgeborenen die behandeld worden op 

een NICU is echter nog onbekend.

Het hoofddoel van dit proefschrift was dan ook om de toegevoegde waarde van multisite NIRS-

monitoring bij de diagnostiek en behandeling van pasgeborenen met een hoog risico op hypoxisch-

ischemische orgaanschade als gevolg van circulatoire insufficiëntie te exploreren. Ons eerste doel was 

om de relatie te exploreren tussen multisite NIRS metingen en beschikbare hemodynamische, bioche-

mische en echocardiografische metingen die momenteel in de klinische setting gebruikt worden om 

circulatoire insufficiëntie of een abnormale circulatie te diagnosticeren. Ons tweede doel was om het 

effect vast te stellen van twee regelmatig gebruikte interventies in de neonatologie op de cerebrale 

zuurstofvoorziening zoals gemeten met behulp van NIRS.

Het eerste deel van dit proefschrift richt zich op de relatie tussen multisite NIRS metingen enerzijds 

en klinische tekenen van circulatoire insufficiëntie (Hoofdstuk 2), cardiac output (Hoofdstuk 3) en echo-
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cardiografische metingen die kunnen wijzen op een tekortschietende circulatie dan wel een abnor-

male circulatie (Hoofdstukken 4 en 5) anderzijds. Voor het onderzoeken van deze relaties hebben wij 

pasgeborenen met een hoog risico op hypoxisch-ischemische orgaanschade als gevolg van circulatoire 

insufficiëntie ten gevolge van verscheidene oorzaken geïncludeerd.

In Hoofdstuk 2 includeerden wij 28 preterm geboren pasgeborenen met een klinische sepsis en 

exploreerden wij de associatie tussen multisite NIRS metingen en klinische tekenen van circulatoire 

insufficiëntie gedurende de eerste 72 uur na sepsis work up in relatie tot de korte termijn uitkomst. Wij 

vonden weinig en zwakke inter- en intra-individuele associaties tussen de cerebrale, renale en intesti-

nale FTOE en veel gebruikte klinische tekenen van circulatoire insufficiëntie. Zes kinderen hadden een 

slechte cerebrale korte termijn uitkomst, gedefinieerd als de aanwezigheid van convulsies dan wel een 

nieuw ontstane of toegenomen hersenbloeding of periventriculaire echodensiteit zoals zichtbaar op 

een echo cerebrum binnen 14 dagen na sepsis work up. Vier kinderen hadden een slechte intestinale 

korte termijn uitkomst, gedefinieerd als het ontstaan van de darmziekte necrotiserende enterocolitis 

dan wel een intestinale perforatie binnen 14 dagen na sepsis work up. Wanneer niet gecorrigeerd werd 

voor multiple testing bleken de cerebrale en renale FTOE, in tegenstelling tot klinische tekenen van 

circulatoire insufficiëntie, geassocieerd met slechte intestinale uitkomst. In deze studie konden we geen 

associatie aantonen tussen multisite NIRS metingen of klinische tekenen van circulatoire insufficiëntie 

en slechte cerebrale uitkomst. Onze bevindingen in Hoofdstuk 2 wijzen op een slechte overeenkomst 

tussen klinische tekenen van circulatoire insufficiëntie en multisite NIRS metingen. Verder suggereren zij 

dat multisite NIRS monitoring mogelijk kan helpen bij de detectie van een kritisch laag zuurstofaanbod 

aan de darmen dat niet wordt gedetecteerd wanneer alleen gelet wordt op klinische tekenen van 

circulatoire insufficiëntie bij preterm geboren pasgeborenen met een klinische sepsis.

Binnen de neonatologie is er in toenemende mate aandacht voor het gebruik van Doppler echo-

cardiografie om de cardiac output en de superior vena cava flow, de bloedstroom die uit de bovenste 

lichaamshelft terugkeert naar het hart, te meten in preterm geboren pasgeborenen. In Hoofdstuk 

3 hebben we de associaties geëxploreerd tussen multisite NIRS metingen en cardiac output en SVC 

flow zoals gemeten met behulp van Doppler echocardiografie bij 24 preterm geboren pasgeborenen 

met een klinische sepsis. Wij hebben de rechter en linker ventrikel output gecorrigeerd voor intra- en 

extracardiale shunts, de SVC flow en de cerebrale, renale en intestinale rSO2 gemeten binnen 48 uur na 

sepsis work up. Wij vonden geen associaties tussen cerebrale of renale FTOE en SVC flow en ook niet 

tussen cerebrale of renale FTOE en cardiac output gecorrigeerd voor shunts in de groep geïncludeerde 

kinderen. Wel vonden we een negatieve correlatie tussen cardiac output gecorrigeerd voor shunts en 

intestinale FTOE. Deze resultaten suggereren dat een echografisch vastgestelde lage cardiac output 

bij preterm geboren pasgeborenen met een klinische sepsis geassocieerd is met een laag intestinaal 

zuurstofaanbod of een hoog intestinaal zuurstofverbruik, terwijl het zuurstofaanbod aan nieren en 

hersenen behouden blijft. Dit laatste mogelijk als gevolg van een preferentiële bloedvoorziening van 

de hersenen.

In Hoofdstuk 4 en 5 onderzochten wij de associaties tussen multisite NIRS metingen en echocardiogra-

fische metingen die kunnen wijzen op een abnormale circulatie bij pasgeborenen met een hoog risico 
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op circulatoire insufficiëntie als gevolg van een open ductus Botalli (ODB) of een linkszijdig obstructieve 

hartafwijking.

Preterm geboren pasgeborenen met een ODB hebben een verhoogd risico op een verstoorde bloed-

doorstroming van de organen als gevolg van shunting van bloed van de systeem- naar de longcirculatie 

wanneer de longvaatweerstand afneemt na de geboorte. Bij 49 preterm geboren pasgeborenen bij wie 

er een verdenking bestond op een hemodynamisch belangrijke ODB in de eerste twee weken na de 

geboorte hebben we de cerebrale, renale en intestinale rSO2 op de dag van echocardiografie gemeten 

(Hoofdstuk 4). Een ODB werd geclassificeerd als hemodynamisch belangrijk wanneer er voornamelijk 

links-rechts shunting over de ductus Botalli bestond, in aanwezigheid van minimaal één van de volgende 

kenmerken: een ratio tussen het linkeratrium en de aortawortel >1.4, een einddiastolische bloedstroom-

snelheid van >0.2 m/s in de linker pulmonaal arterie of een retrograde diastolische bloedstroom in de 

aorta descendens. We vonden geen verschil in de cerebrale, renale en intestinale rSO2 en FTOE tussen 

preterm geboren pasgeborenen met en preterm geboren pasgeborenen zonder een hemodynamisch 

belangrijke ODB. Echocardiografische maten die zouden kunnen wijzen op het bestaan van een he-

modynamisch belangrijke ODB, zoals de aanwezigheid van een retrograde diastolische bloedstroom in 

de aorta descendens, een grotere ductus diameter, een hogere einddiastolische bloedstroomsnelheid 

in de linker pulmonaal arterie en een hogere ratio tussen het linkeratrium en de aortawortel waren 

niet geassocieerd met een verstoord cerebraal of renaal zuurstofaanbod. Deze resultaten wijzen op 

een slechte overeenkomst tussen echocardiografische maten die momenteel in de klinische praktijk 

gebruikt worden om pasgeborenen met een hemodynamisch belangrijke ODB te identificeren en het 

daadwerkelijke zuurstofaanbod aan de organen. Wel observeerden wij dat de mediane intestinale rSO2 

van preterm geboren pasgeborenen met een ODB en een retrograde diastolische bloedstroom in de 

aorta descendens bijna twee keer zo laag was als de mediane intestinale rSO2 van preterm geboren 

pasgeborenen met een ODB waarbij geen sprake was van een retrograde diastolische bloedstroom in 

de aorta descendens. Dit verschil tussen beide groepen was echter niet statistisch significant daar de 

power van onze studie met betrekking tot de intestinale rSO2 metingen te laag was.

Onder de pasgeborenen met een linkszijdig obstructieve hartafwijking vallen pasgeborenen met een 

hypoplastisch linkerhart syndroom, een coarctatie van de aorta, een interruptie van de aorta en een kri-

tische aortastenose. Bij deze pasgeborenen kan er sprake zijn van een ductusafhankelijke doorbloeding 

van de onderste en soms ook bovenste lichaamshelft. Wij hypothetiseerden dat de aanwezigheid van 

retrograde vulling van de aorta ascendens geassocieerd zou zijn met een verstoorde cerebrale weef-

sel zuurstofsaturatie en dat de aanwezigheid van een retrograde diastolische bloedstroom in de aorta 

descendens geassocieerd zou zijn met een verstoorde renale weefsel zuurstofsaturatie. In Hoofdstuk 

5 includeerden wij 19 pasgeborenen met een linkszijdig obstructieve hartafwijking en bepaalden 

wij de cerebrale en renale weefsel zuurstofsaturatie en -extractie gedurende de eerste vier dagen na 

opname. Wij correleerden deze NIRS metingen met de aanwezigheid van retrograde vulling van de 

aorta ascendens en een retrograde diastolische bloedstroom in de aorta descendens. Wij vonden dat 

retrograde vulling van de aorta ascendens gedurende de eerste vier dagen na opname niet gerelateerd 

was aan een laag cerebraal of renaal weefsel zuurstofaanbod. De renale rSO2 in de geïncludeerde groep 
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pasgeborenen met een linkszijdig obstructieve hartafwijking bleek lager te zijn dan wat in de literatuur 

bekend is over de renale rSO2 bij gezonde a terme geboren pasgeborenen. Wij vonden echter geen 

additioneel nadelig effect van een retrograde diastolische bloedstroom in de aorta descendens. Deze 

observaties wijzen erop dat de postnataal vastgestelde richting van de bloedstroom in de aorta ascen-

dens en aorta descendens bij pasgeborenen met een linkszijdig obstructieve hartafwijking niet gebruikt 

kan worden als risicofactor voor een verstoord zuurstofaanbod aan de hersenen of de nieren.

Concluderend vonden wij in het eerste gedeelte van dit proefschrift een slechte overeenkomst tussen 

multisite NIRS metingen enerzijds en klinische tekenen van circulatoire insufficiëntie, cardiac output 

gemeten met behulp van Doppler echocardiografie en echocardiografische maten die kunnen wijzen 

op het bestaan van een abnormale circulatie anderzijds in verschillende groepen pasgeborenen. Als ge-

volg van het ontbreken van een gouden standaard om het zuurstofaanbod aan de organen te kunnen 

meten konden wij de multisite NIRS metingen niet valideren als werkelijke metingen van het weefsel 

zuurstofaanbod. Wij hebben de multisite NIRS metingen dan ook moeten relateren aan maten die een 

indicatie geven van het weefsel zuurstofaanbod of van het bestaan van een abnormale circulatie die 

in de huidige klinische praktijk worden gebruikt. Wij kunnen aan de hand van onze bevindingen dan 

ook niet concluderen welke meetmethode het beste gebruikt kan worden om een kritisch laag weefsel 

zuurstofaanbod te kunnen detecteren. Het zou zo kunnen zijn dat NIRS monitoring de precisie en ac-

curatesse mist om een tekortschietend zuurstofaanbod aan de weefsels te kunnen detecteren. Het lijkt 

echter aannemelijk dat NIRS daadwerkelijk het weefsel zuurstofaanbod aan de organen meet en daarom 

informatie toevoegt aan de huidig beschikbare diagnostische mogelijkheden. Deze stelling wordt 

ondersteund door de bevindingen in Hoofdstuk 2 waarin wij een associatie vonden tussen cerebrale en 

renale FTOE en slechte intestinale uitkomst in preterm geboren pasgeborenen met een klinische sepsis 

terwijl wij deze associatie niet vonden tussen klinische tekenen van circulatoire insufficiëntie en slechte 

intestinale uitkomst.

Het tweede deel van dit proefschrift richt zich op het effect van twee interventies op de cerebrale 

oxygenatie zoals gemeten met behulp van NIRS in twee groepen pasgeborenen met een hoog risico 

op hersenschade: 1) pasgeborenen met een transpositie van de grote arteriën (TGA) (Hoofdstuk 6) en 

2) preterm geboren pasgeborenen met hypotensie en tevens klinische tekenen van circulatoire insuf-

ficiëntie (Hoofdstuk 7).

In Hoofdstuk 6 onderzochten wij het effect van een ballon-atrioseptostomie (BAS), een interventie 

waarbij met behulp van een ballonkatheter de verbinding tussen beide atria vergroot wordt, op de ce-

rebrale rSO2 en FTOE bij 12 pasgeborenen met een TGA. De ernst en duur van preoperatieve hypoxemie 

en acidose zijn eerder in de literatuur geïdentificeerd als belangrijke risicofactoren voor het ontstaan 

van preoperatieve hersenschade en voor achterblijvende motorische ontwikkeling in kinderen met een 

TGA. Een BAS heeft als doel om hypoxemie te verminderen door de menging van geoxygeneerd en ge-

deoxygeneerd bloed op atriaal niveau te verbeteren. Doordat een BAS hypoxemie vermindert is eerder 

wel gesuggereerd dat deze interventie mogelijk neuroprotectief is voor pasgeborenen met een TGA. Wij 

vonden dat de cerebrale rSO2 zeer laag was in pasgeborenen met een TGA die in aanmerking kwamen 
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voor een BAS in verband met een slechte interatriale menging van geoxygeneerd en gedeoxygeneerd 

bloed. De mediane cerebrale rSO2 voorafgaand aan de BAS bedroeg 42%. Verder toonden wij aan dat 

de cerebrale rSO2, net als de spO2, kort na de BAS toenam en dat de verbetering van de cerebrale rSO2 

doorzette gedurende de 24 uur volgend op de BAS naar ‘veiligere’ waarden van mediaan 64%, terwijl de 

spO2 stabiel bleef. Vervolgens toonden wij aan dat de cerebrale rSO2 hoger was bij inclusie, maar lager 

op de tweede dag van opname, bij de 9 pasgeborenen die geen BAS ondergingen in vergelijking met 

de 12 pasgeborenen die wel een BAS ondergingen. Wij concludeerden dat een BAS de cerebrale rSO2 

verbetert in pasgeborenen met een TGA die mogelijk voorafgaand aan de BAS een verstoorde cerebrale 

oxygenatie hadden. Een BAS zou daarom mogelijk gezien kunnen worden als een neuroprotectieve 

interventie voor deze pasgeborenen.

In Hoofdstuk 7 hebben we het effect van vaatvulling op het cerebrale zuurstofaanbod, ingeschat 

met behulp van de cerebrale FTOE, onderzocht in 14 preterm geboren pasgeborenen met klinische 

tekenen van circulatoire insufficiëntie. Alhoewel we een kleine toename in de gemiddelde bloeddruk 

vonden na vaatvulling, vonden we geen direct effect op de cerebrale FTOE. Deze bevinding suggereert 

dat er geen effect is van vaatvulling op het cerebrale zuurstofaanbod, zelfs niet in preterm geborenen 

pasgeborenen met klinische tekenen van circulatoire insufficiëntie. Onze resultaten suggereren dat 

klinische tekenen van circulatoire insufficiëntie niet gebruikt kunnen worden om die pasgeborenen 

te identificeren waarbij behandeling noodzakelijk is voor een laag cerebraal zuurstofaanbod of dat 

vaatvulling als interventie onvoldoende effectief is om het cerebrale zuurstofaanbod te verbeteren. 

Wij speculeerden dat bij de identificatie van die preterm geboren pasgeborenen met hypotensie en 

tekenen van circulatoire insufficiëntie die daadwerkelijk een verstoord zuurstofaanbod aan de hersenen 

hebben mogelijk ook metingen van het zuurstofaanbod aan de hersenen gebruikt zouden moeten 

worden zoals de cerebrale FTOE.

Het doel van dit proefschrift was om de klinische toegevoegde waarde te exploreren van multisite 

NIRS monitoring in de diagnostiek en behandeling van circulatoire insufficiëntie bij pasgeborenen die 

behandeld worden op een NICU. We kunnen op basis van de bevindingen van dit proefschrift geen 

harde conclusies trekken met betrekking tot de toegevoegde waarde van NIRS in de diagnostiek van 

circulatoire insufficiëntie bij pasgeborenen. Onze bevindingen in deel 1 van dit proefschrift hebben  nog 

geen directe implicaties voor de klinische zorg, maar hebben vooral consequenties voor toekomstig 

onderzoek. Onze resultaten suggereren dat er mogelijk een toegevoegde waarde is van NIRS als een 

niet-invasieve monitor in de detectie van een kritisch laag weefsel zuurstofaanbod dat niet gedetec-

teerd kan worden met behulp van reeds beschikbare niet-invasieve methoden. Toekomstig onderzoek 

zal zich onder andere moeten richten op het definiëren van kritisch lage en hoge rSO2 waarden, waarna 

gerandomiseerde klinische trials mogelijk aangewezen zijn om eerst de veiligheid en aansluitend de 

toegevoegde waarde van behandelstrategieën om NIRS waarden binnen deze vooraf vastgestelde 

grenzen te houden vast te stellen. Onze bevindingen in deel 2 van dit proefschrift hebben mogelijk 

implicaties voor de klinische zorg voor pasgeborenen met een TGA en preterm geboren pasgeborenen 

met klinische tekenen van circulatoire insufficiëntie. Zij ondersteunen de vroege toepassing van een 
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BAS in pasgeborenen met persisterende hypoxemie en acidose als gevolg van onvoldoende interatriale 

menging van geoxygeneerd en gedeoxygeneerd bloed om zo de blootstellingsduur aan een ernstig 

laag cerebraal zuurstofaanbod te verminderen. Daarnaast ondersteunen zij een meer complete diag-

nostische aanpak bij het identificeren van die pasgeborenen die behoefte hebben aan een interventie 

om het cerebrale zuurstofaanbod te verbeteren. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op de 

toevoeging van NIRS aan diagnostische modellen om te bepalen of vaatvulling en andere interventies 

ter bevordering van het cerebrale zuurstofaanbod zoals rode bloed cel transfusies en inotropie, in staat 

zijn om het cerebrale zuurstofaanbod te verbeteren bij pasgeborenen met een verstoorde cerebrale 

oxygenatie.
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Abbreviations

BAS balloon atrial septostomy

CAR cerebrovascular autoregulation

CBF cerebral blood flow

CFS circulatory failure score

cFTOE cerebral fractional tissue oxygen extraction

CHD congenital heart disease

CoA coarctation of the aorta

CPAP continuous positive airway pressure

CROR cerebrorenal oxygenation ratio

CRT capillary refill time

CSOR cerebrosplanchnic oxygenation ratio

DA ductus arteriosus

Dao descending aorta

EF ejection fraction

FS fractional shortening

FTOE fractional tissue oxygen extraction

GA gestational age

HLHS hypoplastic left heart syndrome

HSDA hemodynamically significant ductus arteriosus

intFTOE intestinal fractional tissue oxygen extraction

IQR interquartile range

IVH intraventricular hemorrhage

LA:Ao-ratio left atrial to aortic root ratio

LPA left pulmonary artery

LSOL left-sided obstructive lesions

LVEDD left ventricular end diastolic diameter

LVO left ventricular output

LVO-DA left ventricular output minus ductus arteriosus

MABP mean arterial blood pressure

NEC necrotizing enterocolitis

NICU neonatal intensive care unit

NIRS near-infrared spectroscopy

non-HSDA hemodynamically not significant ductus arteriosus

PDA patent ductus arteriosus

PFO patent foramen ovale

PGE1 prostaglandin E1

PNA postnatal age
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rcSO2 regional cerebral tissue oxygen saturation

rFTOE renal fractional tissue oxygen extraction

rintSO2 regional intestinal tissue oxygen saturation

rrSO2 regional renal tissue oxygen saturation

rSO2 regional tissue oxygen saturation

RVO right ventricular output

RVO-PFO right ventricular output minus patent foramen ovale

SIP  single intestinal perforation

spO2 transcutaneous arterial oxygen saturation

SVC superior vena cava

TGA transposition of the great arteries

TOI tissue oxygenation index
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Dankwoord

Mijn dank is groot voor iedereen die bij de totstandkoming van dit proefschrift betrokken is geweest. 

Een aantal personen wil ik hieronder in het specifiek bedanken.

Ten eerste wil ik de ouders/vertegenwoordigers van alle ernstig zieke pasgeborenen die deelgenomen 

hebben aan de onderzoeken in dit proefschrift bedanken. Dit onderzoek had nooit plaats kunnen 

vinden zonder jullie toestemming.

Hooggeachte promotor Prof. dr. A.F. Bos, beste Arie, jouw eerlijke, inspirerende, kritische en laagdrem-

pelige begeleiding heeft mijn enthousiasme voor het onderzoek in de neonatologie gewekt en dat 

enthousiasme is nooit meer weggegaan. In september 2009 startte ik via jou bij het NIRS onderzoek 

van Elise Verhagen en toen je aan het begin van de zomer van 2010 voorstelde om een MDPhD-traject 

te gaan doen lagen er in één zomer ‘zomaar’ een manuscript, een promotieaanvraag en een subsidie-

aanvraag klaar en voordat ik het wist was ik bezig met promoveren. Ik bewonder naast je altijd kritische 

inbreng de rust en laagdrempeligheid die je uitstraalt. Dit wordt onder andere geïllustreerd door jouw 

standaard antwoord wanneer ik je tussentijds belde of e-mailde en ik vroeg of ik je stoorde: ‘Ha Michelle, 

nee, jij stoort nooit’. Arie, als ik ergens mee zat de afgelopen jaren dan wist ik dat ik bij jou altijd terecht 

kon. Bedankt voor deze fantastische mogelijkheid om een MDPhD-traject af te ronden en alle andere 

mogelijkheden die je me hebt gegeven.

Hooggeachte tweede promotor Prof. dr. R.M.F. Berger, beste professor Berger, als tweede promotor bent u 

vanaf het begin nauw bij het onderzoek betrokken geweest. Wanneer ik met vragen zat wist ik dat ik altijd 

bij u terecht kon. Bedankt voor uw immer kritische inbreng in gezamenlijke besprekingen en kritische 

correcties van de manuscripten. Met uw inbreng lukte het om de manuscripten naar een hoger niveau 

te tillen.

Zeergeleerde copromotor Dr. E.M.W. Kooi, beste Elisabeth, samen gingen we in oktober 2010 het avon-

tuur van het multisite NIRS meten aan. En wat hebben we samen veel geleerd en ontdekt. Ik bewonder 

jouw vermogen om te structureren, het einddoel voor ogen te houden en een niet aflatend optimisme 

ten toon te spreiden. Naast als een motiverend dagelijks begeleider heb ik je leren kennen als iemand 

die ook persoonlijk betrokken is bij haar promovendi. Ik zal nooit vergeten dat je voorstelde om mijn was 

te doen toen mijn wasmachine kapot ging tijdens mijn ‘bedwantsen periode’, een aanbod dat jou echt 

kenmerkt. Elisabeth, bedankt voor zowel je praktische begeleiding als je motiverende coaching tijdens 

de afgelopen jaren.

De leden van de leescommissie, Prof. dr. A.R. Absalom, Prof. dr. E.M. Dempsey en Prof. mr. dr. A.A.E. Verhagen 

wil ik bedanken voor het kritisch lezen en beoordelen van dit proefschrift. Dear Professor Dempsey, 

thank you for critically reading and judging this thesis and thank you for being present today.
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Lieve Sandra en Janyte, wat fijn dat jullie mijn paranimfen willen zijn.

Lieve Sandra, ook al wonen we niet zo dicht bij elkaar, de laatste jaren doen we steeds meer samen. 

Samen op vakantie naar de Rocky Mountains, samen op vakantie naar New York en de Niagara Falls en 

van 9 uur ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds winkelen in een Amerikaanse outlet totdat we echt niet meer 

op onze voeten konden staan. Ik heb er van genoten en ben ontzettend blij dat je ook tijdens mijn 

promotie naast me wilt staan als paranimf. Wanneer ik bij jou en Attila thuis ben voel ik me altijd welkom. 

Hopelijk hebben we nu na mijn promotie weer wat meer tijd om dingen samen te ondernemen.

Lieve Janyte, wat hebben we een lol gehad in Kopenhagen en wat zijn we daar lekker uitgerust. 

Alhoewel we op dezelfde werkkamer terecht kwamen hebben we elkaar ‘werktechnisch’ niet veel 

meegemaakt door de planning van onze coschappen en werkzaamheden. Daarbuiten echter hebben 

we genoeg ondernomen. Regelmatig lekker barbecueën of gewoon wijntjes drinken op jouw dakterras 

en laatst zelfs heel decadent op all-inclusive vakantie naar Turkije. Bedankt voor je luisterend oor  of stok 

achter de deur, welke dan ook aangewezen was, en alle maaltijden die immer weer klaarstonden in 

huize Holwerda tijdens de hectische periode van het afronden van dit proefschrift tijdens mijn semi-arts 

stage. Bedankt ook voor het maken van dit prachtige omslag. Oh ja, en die functie van personal shopper, 

daar wil ik ook na mijn promotie nog wel gebruik van blijven maken.

Neonatologen, fellows neonatologie en arts-assistenten van de NICU, bedankt voor jullie inbreng en 

motiverende woorden tijdens de researchmeetingen en gezelligheid tijdens congressen. Tevens be-

dankt voor jullie ondersteuning in de kliniek tijdens de inclusieperiodes. Zonder jullie hadden er nooit 

zoveel kinderen geïncludeerd kunnen worden.

Kindercardiologen en echolaboranten, bedankt voor de tijd die jullie geïnvesteerd hebben in het maken 

van studie echo’s. Marc Roofthooft, van jou heb ik echo’s leren analyseren. Bedankt voor je inhoudelijke 

ondersteuning en oprechte interesse. Marian Fries, bedankt voor het verzetten van bergen met werk 

door het voor de tweede keer analyseren van alle studie echo’s.

Verpleegkundigen van de neonatologie, zonder jullie had de NEMO-studie nooit plaats kunnen vinden. 

Bedankt voor jullie inzet en de goede samenwerking. In het specifiek bedankt voor het altijd zorgvuldig 

in de gaten houden van het belang van de deelnemende kinderen, een zeer belangrijk onderdeel van 

het verrichten van wetenschappelijk onderzoek bij kinderen.

Annelies Olthuis, wat fijn dat jij vanaf het begin bij de NEMO-studie en de introductie van het multisite 

NIRS meten op de NICU betrokken bent geweest. Jouw praktische ondersteuning op de afdeling is van 

onschatbare waarde geweest. Wat fijn dat de researchverpleegkundigen nu niet meer weg te denken 

zijn van de NICU.

Prof. dr. H. Marike Boezen en Dr. Koenraad van Braeckel, bedankt voor jullie statistische ondersteuning.



145Dankwoord

9

Fred de Geus en Frans Erich, ik weet niet wat de NIRS onderzoeksgroep zonder jullie had moeten begin-

nen. Jullie hebben ervoor gezorgd dat we van het tijdperk van dagenlang monitordata overtypen en 

papierverspilling nu zijn overgegaan op de digitale synchronisatie van monitor en NIRS data. Ik wilde 

dat ik kon zeggen dat ik Linux nu eindelijk begrijp, maar moet helaas bekennen dat ik ondanks jullie 

aanstekelijke enthousiasme dat doel nog niet behaald heb. Bedankt voor jullie vaak belangeloze inzet, 

het heeft het NIRS onderzoek vele stappen verder gebracht.

Prof. dr. A.E.J. Dubois, Dr. T. van Wulfften-Palthe and Ms. P.H. de Zeeuw wil ik bedanken voor de Engelse 

correctie van de hoofdstukken van dit proefschrift.

Secretaresses van de neonatologie en kindercardiologie: Janette, Heidi, Joke, Monique, Greetje en 

Evelyn, bedankt voor al jullie ondersteuning bij het maken van afspraken, het versturen van brieven en 

het opvragen van stapels dossiers.

Aad, bedankt voor de praktische ondersteuning bij financiële zaken.

Graag zou ik alle coauteurs willen bedanken voor hun kritische inbreng wat betreft alle manuscripten.

Mede MDPhD-ers en studenten die hebben meegeholpen met de inclusie dan wel de dataverzame-

ling: Alja, Anne, Caren, Dagmar, Danique, Elsa, Elise, Jannica, Joline, Jozien, Kimberley, Lisette, Marco, 

Margreet, Meike, Mirthe, Nynke, Roos, Sander, Sara en Tsjitske, bedankt voor jullie inzet doordeweeks, 

tijdens avonden en in weekenden. In het specifiek wil ik Nynke en Margreet bedanken voor het elk een 

half jaar overnemen van de inclusie van de NEMO-studie samen met Annelies terwijl ik coschappen aan 

het lopen was.

Mede (oud)ganggenoten: Menno, Martijn, Willemijn, Djoeke, Mark-Jan, Floris-Jan, Karen, Marrit, An-

nemiek, Sara, Mirthe, Elise, Jozien, Chris-Peter, Nynke, Janyte, Danique, Rianne, Esther, Nicole, Karin, 

Deirdre en Tina, bedankt voor de gezelligheid tijdens pubquizzen, publicatieborrels, nieuwjaarsborrels, 

verjaardagsfeestjes, lunchen in de zon, deelname aan het UMCG volleybaltoernooi en gewoon tijdens 

kletspraatjes bij de printer en de koffieautomaat.

Onderzoekers van de neonatologie: Anne, Annemiek, Elise, Elise, Janyte, Jozien, Marrit, Mirthe, Nynke, 

Rachel, Sara, Sietske en Tjitske bedankt voor de goede samenwerking en de gezellige tijd samen. Het 

Efteling avontuur van laatst was onvergetelijk. Elise Verhagen, bedankt dat je me geïntroduceerd hebt 

in het NIRS-onderzoek en me ‘alle kneepjes van het NIRS-vak’ hebt bijgebracht. Annemiek, de laatste 

avonden in het Triadegebouw misten toch jouw aanwezigheid. Nu moest ik alle Milo-snoepjes alleen 

opeten. Jozien, ik zal je postbus 41 momentjes missen. Sara, we mogen dan straks geen collega’s meer 

zijn, maar ik ben blij dat onze vriendschap blijft bestaan.
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De Junior Scientific Masterclass wil ik bedanken voor de mogelijkheid om het MDPhD-traject te doorlo-

pen. Het doelmatigheidsfond van het UMCG en Stichting Beatrix Kinderziekenhuis wil ik bedanken voor 

hun financiële ondersteuning voor het NEMO-onderzoek.

Lieve ouders, broer, zus en vrienden. Bedankt voor jullie ondersteuning en begrip tijdens deze drukke 

periode. Ik hoop vanaf nu weer wat vaker langs te kunnen komen.
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