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SAMENVATTING 
 
Het doel van dit proefschrift is het onderzoeken van de associaties tussen 
prenatale en perinatale omstandigheden enerzijds en cognitieve en psychiatrische 
problemen op latere leeftijd anderzijds. Zowel individuele als geaggregeerde 
risico factoren voor zowel mono- als multimorbiditeit worden onderzocht. 
 De introductie beschrijft het doel en de inhoud van het proefschrift. 
Hoofdstuk twee behandelt de methoden van onderzoek en begint met een 
beschrijving van het Perinataal Project Groningen (PPG), een geboortecohort dat 
29 jaar geleden opgezet werd om associaties tussen pre- en perinatale factoren 
enerzijds en de postnatale conditie van de kinderen anderzijds te onderzoeken. 
Vervolgens worden in dit hoofdstuk de voorspellende en de afhankelijke 
variabelen en de sampling procedures gedetailleerd beschreven. Speciale aandacht 
wordt gegeven aan de Obstetrische Optimaliteits Score (OOS) en de rationele 
achter deze geaggregeerde maat van geboorteomstandigheden. Het idee is als 
volgt. Zwangerschap en bevalling zijn complexe processen, en obstetrisch 
complicaties (OC) komen zelden in isolatie voor; meestal wordt een OC 
vergezeld of gevolgd door een aantal andere. Bovendien kunnen optimale 
perinatale condities soms compenseren voor andere, minder optimale, factoren. 
Om deze redenen introduceerden Prechtl en Touwen begin jaren tachtig de OOS: 
een lijst van 74 items welke samen een zo totaal mogelijk beeld geven van de pre- 
en perinatale condities van moeder en kind (zie ook Appendix). Voor ieder item 
werd een optimum gedefinieerd. Voor iedere optimale conditie werd een punt 
toegekend, leidend tot een totale score tussen de 0 (minst optimaal) en 74 (meest 
optimaal). 
 In hoofdstuk 3 worden de effecten van één prenatale risico factor, 
namelijk het roken van de moeder tijdens de zwangerschap, op de schoolprestaties 
en emotionele en gedragsproblemen in de kindertijd onderzocht. Na controle voor 
significante confounders als sociaal economische status en roken van de vader, 
bleken kinderen van moeders die hadden gerookt tijdens de zwangerschap 
slechter te presteren op reken- en spellingstesten, meer aandachtsproblemen te 
hebben, en meer externaliserend gedrag te vertonen dan kinderen van moeders die 
niet hadden gerookt tijdens de zwangerschap. Internaliserend gedrag was niet 
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gerelateerd aan het roken van de moeder maar aan factoren als lage sociaal 
economische status en psychiatrische problemen van de moeder tijdens de 
zwangerschap. Dus, pre- en perinatale antecedenten van internaliserend gedrag 
verschillen van die van externaliserend gedrag, aandachtsproblemen, en 
leermoeilijkheden.  

Hoofdstuk 4 illustreert hoe afzonderlijke pre- en perinatale factoren voor 
elkaar kunnen compenseren: in een subgroep van het PPG-cohort werden alleen 
significante verbanden tussen roken tijdens de zwangerschap en lagere 
schoolprestaties gevonden bij kinderen die geen borstvoeding hadden gehad. 
Moedermelk, met haar gezonde ingrediënten als lange keten onverzadigde 
vertzuren, heeft een positief effect op de foetus en compenseert mogelijk voor de 
schadelijke effecten van roken tijdens de zwangerschap. 
 Onderzoek heeft uitgewezen dat pre- en perinatale afwijkingen 
geassocieerd zijn met “minor neurological dysfunctions” (MND) in kinderen in de 
schoolleeftijd. Het bestuderen van de neurologische conditie van een kind met 
leer- of gedragsproblemen geeft dus mogelijk inzicht in de etiologie en 
pathogenese van deze problemen. In hoofdstuk 5 wordt onderzocht of specifieke 
typen van MND gerelateerd zijn aan specifieke leer- en gedragsproblemen en of 
het type of juist de ernst van de neurologische disfunctie het meest van invloed is. 
Het bleek dat kinderen met meer MND clusters (dus meer ernstige neurologische 
disfunctie) relatief slecht presteerden op schooltaken en meer aandachtsproblemen 
hadden. Internaliserende en externaliserende gedragingen daarentegen waren 
alleen gerelateerd aan specifieke vormen van MND. Dus, terwijl leerproblemen 
het gevolg zijn van een diffuus disfunctioneren van het menselijk brein, zijn 
gedrags- en emotionele problemen geassocieerd met specifieke neurologische 
afwijkingen, hetgeen duidt op een lokaal disfunctioneren van het brein en 
mogelijk op meer specifieke perinatale antecedenten.  
 In de rest van het proefschrift werd deze laatste hypothese onderzocht met 
behulp van follow-up gegevens tot in de vroege volwassenheid van de PPG-
cohortleden. Hoofdstuk 6 beschrijft de invloed van gezamenlijke perinatale 
risicofactoren, geoperationaliseerd met de Obstetrisch Optimaliteits Score (OOS), 
op emotionele problemen en middelengebruik in de vroege volwassenheid. 
Daarnaast werd onderzocht of verbanden gemedieerd werden door intenaliserende 
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en externaliserende temperamenten in de kindertijd. De OOS was een betere 
voorspeller van middelengebruik dan van emotionele problemen in de vroege 
volwassenheid. Voor mannen werd een verband gevonden tussen lagere OOS-
scores en meer emotionele problemen, maar dit verband werd gemedieerd door 
externaliserend gedrag in de kindertijd. 
 In hoofdstuk 7 wordt de cluster coefficient (CC) geïntroduceerd als 
alternatief voor de gebruikelijke odds ratio of relatieve risico maten. In 
tegenstelling tot deze laatste twee maten, kan de CC multimorbiditeit van meer 
dan twee stoornissen kwantificeren en controleert deze maat voor “toevallige” 
multimorbiditeit. In hoofdstuk 8 wordt het gebruik van de CC geïllustreerd in een 
PPG subgroep van 258 jong volwassenen. Multimorbiditeit bleek in deze groep 
veel vaker voor te komen dan verwacht kan worden op basis van de prevalenties 
van de afzonderlijke stoornissen, en dit was in toenemende mate het geval bij 
meer stoornissen. Anderzijds hadden minder personen dan verwacht één 
diagnose. Aangezien de prognose slecht is wanneer stoornissen samen 
voorkomen, is het belangrijk om vroege risicofactoren voor multimorbiditeit te 
identificeren. Het tweede doel van hoofdstuk 8 was dus onderzoeken welke 
perinatale factoren gerelateerd zijn aan multimorbiditeit en of deze verschillen 
van de risicofactoren voor monomorbiditeit. Totnogtoe waren de meeste 
epidemiologisch-psychiatrische onderzoeken gericht op het bestuderen van 
enkelvoudige stoornissen, dus monomorbiditeit. In ons onderzoek waren 
afzonderlijke perinatale risicofactoren wel gerelateerd aan afzonderlijke 
psychiatrische diagnoses, maar niet aan multimorbiditeit. De geaggregeerde OOS 
score voorspelde multimorbiditeit echter wel: het risico op multipele stoornissen 
in de vroege volwassenheid was lager in geval van meer optimale 
geboorteomstandigheden. Blijkbaar is het een keten van perinatale problemen die 
mensen kwetsbaar kan maken voor multimorbiditeit.   
 In hoofdstuk 9 worden de resultaten uit de voorgaande hoofdstukken 
besproken. De algemene conclusie is dat er inderdaad verbanden zijn tussen 
minder optimale geboorteomstandigheden en cognitieve, emotionele en 
gedragsproblemen in het latere leven. Twee andere bevindingen zijn dat 
multimorbiditeit veel voorkomt en dat de risicofactoren ervoor verschillen van die 
voor enkelvoudige psychiatrische stoornissen. Hoofdstuk 10 gaat daarom dieper 
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in op het fenomeen multimorbiditeit. Gesteld wordt dat om inzicht te kunnen 
krijgen in de etiologie van psychiatrische multimorbiditeit meer onderzoek zich 
moet richten op personen in plaats van alleen op stoornissen. In hoofdstuk 11 
worden de implicaties van de bevindingen in dit proefschrift voor onderzoek en 
praktijk gegeven en worden suggesties voor verder onderzoek gedaan. In 
hoofdstuk 12 tenslotte, worden de sterke en zwakke punten van het onderzoek 
besproken. 
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