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SUmmAry

This thesis provided the first findings of the Dutch multicentre Phenylketonuria-
COBESO study. In Chapter 1 a General Introduction to PKU and to the research 
aims of this thesis was given. The objective was to examine cognitive functioning 
(especially executive functions: EFs), mental health, social cognitive functioning 
and social skills of early and continuously treated PKU patients in relation to their 
(history of) metabolic control, treatment and treatment guidelines.

Chapter 2 presented detailed information about the instruments and 
questionnaires used in the PKU-COBESO study, which included PKU patients and 
healthy controls of various ages. COBESO stands for the COgnitive, BEhavioural 
and SOcial issues examined in this study. Compared to controls, preliminary 
analyses showed that PKU adults reported more difficulties with different aspects of 
social functioning (e.g. establishing and maintaining relationships and autonomous 
functioning). They also reported more internalizing problems. For example, a 
significant difference with controls was found on the Adult Self Report (ASR) scale 
‘Avoidant personality problems’ (i.e. avoiding social encounters often in order to 
prevent rejection). Childhood phenylalanine (Phe) concentrations (i.e. between 0-12 
years) were related to ASR scales ‘Physical complaints’, ‘Thinking problems’ and 
‘Somatic problems’, and therefore childhood Phe seemed to be a predictor of mental 
health in adulthood. For PKU patients younger than 18 years, concurrent Phe was 
positively and significantly related to mental health problems.

In Chapter 3 neurocognitive evidence for the revision of treatment targets 
in childhood was discussed. The data of PKU children aged 7-14 years from the 
previous study (assessed in 1997-1998 by Huijbregts et al.) were re-examined, now 
investigating whether an upper target of 240 µmol/L was associated with better 
results compared to 360 µmol/L. The control group differed from the PKU children 
with Phe above 360 µmol/L, but also from those with Phe between 240-360 µmol/L 
when studying inhibitory control, cognitive flexibility and motor control. No 
differences were observed between patients with Phe levels below 240 µmol/L and 
healthy controls. This indicated that 240 µmol/L may be a better upper target limit 
in childhood for better executive functioning.

Chapter 4 focused on the cognitive profile and mental health of adult patients 
with PKU. As has been found in previous studies, the EF problems were observed in 
our adult patients as well. Compared to controls, PKU adults performed worse on 
tasks measuring inhibitory control, working memory, especially with higher working 
memory demands, and on sustained attention. These poorer performances were 
related to high childhood (and lifetime) Phe. ‘Depressive problems’ and ‘Avoidant 
personality problems’ were more frequently reported by patients than by controls. 



Chapter 9

154

Moreover, those adult patients who had Phe below 360 µmol/L in childhood, had 
better mental health in adulthood, demonstrating the importance of keeping Phe 
below 360 µmol/L in childhood. This chapter also provided preliminary evidence 
for an unprecedented positive effect of tetrahydrobiopterin (BH4). Those patients 
who had low childhood Phe and who were also under BH4 treatment, performed 
better than patients with only low childhood Phe. If BH4 truly has a positive effect 
on cognitive and behavioural outcomes, it may be considered (in the future) to 
administer BH4 to all PKU patients.

A subgroup of our patients who had previously been involved in our studies 
between 1997-1998 were reinvestigated approximately 15 years later between 
2012-2015. This enabled us not only to examine the long-term effects of Phe on EF, 
executive motor functioning and mental health in adult PKU patients, but also to 
study the effect of Phe between the first and second assessment. Results of this 
study were presented in Chapter 5. From childhood into adulthood, EFs remained 
stable, but executive motor control improved. Furthermore, those patients who had 
a Phe concentration below 360 µmol/L in childhood and above 360 µmol/L from 
adolescence onwards had better cognitive outcome in adulthood than those who 
had Phe above 360 µmol/L during their whole lifespan. There were again indications 
that childhood Phe is most important for cognitive and mental health outcomes in 
adulthood. Additionally, a greater increase of Phe in the period between the first and 
second assessment (i.e. between childhood and adulthood) seemed to be associated 
with poorer cognitive outcome in adulthood as well, showing that Phe after 
childhood still tend to influence adult outcomes. We cannot rule out the influence 
of later Phe levels either because our patients were generally well controlled and 
did not differ in any socio-economic or socio-cultural parameter from the general 
population in The Netherlands.

Chapter 6 described social cognitive functioning and social skills in patients 
with PKU. These domains had not been investigated before in PKU. Overall, PKU 
patients scored more poorly on all measures compared to controls. However, when 
looking in more detail, i.e. when examining patients in childhood, adolescence and 
adulthood separately, results showed that PKU children performed equally well as 
controls. PKU adolescents did worse on social cognition and tended to have poorer 
social skills in daily life, while differences were most pronounced in adult PKU 
patients: they performed worse on all social measurements, irrespective of age and 
IQ. Regarding the relationship with Phe, in adolescent age, social cognition was 
associated with Phe between 8-17 years. Poorer social skills in adult patients were 
related to high lifetime Phe. However, ‘Social skilfulness’ was associated specifically 
with Phe in childhood and adolescence.



155

Summary / Nederlandse Samenvatting

9

Chapter 7 investigated whether the BRIEF questionnaire is a useful instrument 
in day-to-day care of patients with PKU. EFs were measured with tasks of the ANT 
and by means of the BRIEF-Adult version. On both measurements, deficits on EF were 
seen, however, there was only overlap on the ‘Inhibitory control’ scale. The results 
showed that probably different types of EFs were assessed with these instruments. 
The conclusion is that the BRIEF-A might be a sufficient screening instrument to 
monitor EF of adult PKU patients in everyday life, but does not cover several aspects 
of EF that have been shown to be impaired in PKU with neuropsychological testing.

A General Discussion is provided in Chapter 8. The following three issues were 
addressed: 1) What should be the optimal treatment target for children with PKU 
(i.e. 0-12 years old) based on cognitive and behavioural outcomes? Is 240 µmol/L for 
children better than the currently most widely recommended upper target limit of 
360 µmol/L? 2) What is the cognitive, behavioural and social profile of patients with 
PKU in different age periods? 3) Does the cognitive, behavioural and social profile 
of patients with PKU during adulthood relate to blood Phe levels of childhood and 
beyond? Future directions involved examining alternative metabolic parameters 
in relation to COBESO outcomes, expanding the knowledge of the effect of BH4 
with respect to COBESO outcomes, the investigation of training modules aimed at 
improving executive functions and social skills in PKU, and including more regular 
psychological evaluations and consultation in the care of PKU patients.
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nedeRlAndse sAMenVATTInG

Dit proefschrift bevat de eerste bevindingen van het Nederlandse multicenter 
Phenylketonurie-COBESO onderzoek. In Hoofdstuk 1 wordt een algemene inleiding 
gegeven over PKU en worden de onderzoeksvragen van dit proefschrift toegelicht. 
De doelstelling was het onderzoeken van cognitief functioneren (met name de 
executieve functies: EFs), mentale gezondheid, sociaal cognitief functioneren en 
sociale vaardigheden bij vroeg en continu behandelde PKU patiënten in relatie tot 
hun (geschiedenis van) metabole controle, behandeling en behandelrichtlijnen.

Hoofdstuk 2 bevat een gedetailleerde beschrijving van het PKU-COBESO 
onderzoek, waarin zowel PKU patiënten als gezonde controleproefpersonen 
van verschillende leeftijden zijn meegenomen en beschrijft de instrumenten en 
vragenlijsten die gebruikt zijn in het onderzoek. COBESO staat voor de cognitieve 
(COgnitive), gedrags- (BEhavioral) en sociale (SOcial) maten die onderzocht zijn in 
deze studie. Analyses op de (voor dit hoofdstuk) nog niet volledige dataset lieten 
zien dat PKU volwassenen meer problemen rapporteerden bij verschillende aspecten 
van sociaal functioneren (bijvoorbeeld het tot stand brengen en onderhouden van 
relaties en het ‘autonoom’ functioneren). Ze rapporteerden ook meer internaliserende 
problemen. De bekendste internaliserende problemen zijn angst en depressie. De 
PKU patiënten vertoonden meer ‘Vermijdende persoonlijkheidsproblemen’ (d.w.z. 
het mijden van sociale ontmoetingen, vaak om afwijzing te voorkomen) dan 
gezonde controleproefpersonen. Om deze problemen in kaart te brengen werd 
de Adult Self Report gebruikt (ASR, een gedragsvragenlijst voor volwassenen). 
Om de (geschiedenis van) metabole controle in kaart te brengen worden meestal 
phenylalanine (Phe) waarden gebruikt. Phe is het aminozuur dat niet of in 
verminderde mate wordt afgebroken en omgezet in een ander aminozuur, tyrosine, 
bij PKU. Hierdoor ontstaat een opeenhoping van Phe in het bloed en mogelijk ook in 
de hersenen. Door het regelmatig nemen van bloedmonsters wordt het Phe niveau 
gemonitord bij PKU patiënten. Zodra dit te hoog is wordt er, meestal met behulp van 
aanpassingen in het dieet van patiënten, ingegrepen. In Hoofdstuk 2 staat o.a. de 
bevinding gerapporteerd dat Phe concentraties in de kindertijd (d.w.z. tussen 0-12 
jaar) waren gerelateerd aan scores op de ASR gedragsschalen ‘Fysieke klachten’, 
‘Denkproblemen’ en ‘Somatische problemen’ in de volwassenheid. Voor PKU 
patiënten jonger dan 18 jaar, was Phe op de testdag positief en significant gerelateerd 
aan mentale gezondheidsproblemen.

In Hoofdstuk 3 staat een mogelijke herziening van behandelrichtlijnen voor 
kinderen met PKU op basis van prestaties op neuropsychologische taken centraal. De 
data van kinderen met PKU in de leeftijd van 7-14 jaar, uit een voorgaande onderzoek 
(dat plaatsvond in 1997-1998 door Huijbregts et al.) werden opnieuw geanalyseerd. 
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Nu werd onderzocht of een Phe bovengrens van 240 µmol/L gehanteerd zou moeten 
worden voor optimale uitkomsten in plaats van de meer gebruikelijke Phe bovengrens 
van 360 µmol/L. De controlegroep verschilde van de PKU patiënten met Phe boven 
de 360 µmol/L, maar ook van degenen met Phe tussen 240-360 µmol/L, wanneer 
er gekeken werd naar inhibitie (het vermogen om impulsen te onderdrukken, 
een zogenaamde executieve functie), cognitieve flexibiliteit (het vermogen om te 
‘switchen’ van de ene naar de andere, mogelijk meer adequate respons, ook een 
belangrijke executieve functie) en motorische controle. Alleen patiënten met Phe 
concentraties onder de 240 µmol/L verschilden op deze domeinen niet van gezonde 
controleproefpersonen. Deze resultaten kunnen geïnterpreteerd worden als een 
indicatie dat 240 µmol/L een betere Phe bovengrens is in de kindertijd dan 360 
µmol/L. Gezien de mogelijke complexiteit van het terugbrengen van Phe naar een 
zo laag niveau, en het beperkte aantal uitkomstmaten waar de resultaten werden 
gevonden, alsmede de vertaling van deze onderzoeksresultaten naar het dagelijks 
leven, moet de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen bij het trekken van 
conclusies.

Hoofdstuk 4 focust op het cognitief profiel en mentale gezondheid van volwassen 
patiënten met PKU. Zoals is gevonden in voorgaande onderzoeken (met name bij 
kinderen), werden EF problemen ook geobserveerd bij de volwassen patiënten. 
Vergeleken met controleproefpersonen, presteerden PKU volwassenen slechter op 
inhibitie, werkgeheugen (een derde belangrijke executieve functie: het vermogen 
om informatie voor korte tijd ‘online’ te houden en deze informatie te bewerken 
aan de hand van omgevingscues en informatie uit het langetermijngeheugen), en 
volgehouden aandacht. Deze slechtere prestaties waren gerelateerd aan hogere Phe 
waarden (gedurende het leven, en met name aan Phe waarden tijdens de kindertijd). 
‘Depressieve problemen’ en ‘Vermijdende persoonlijkheidsproblemen’ werden vaker 
gerapporteerd door patiënten dan door controleproefpersonen. Daarnaast hadden 
patiënten met Phe waarden onder de 360 µmol/L gedurende de kindertijd een 
betere mentale gezondheid in de volwassenheid. De resultaten geven dus wederom 
het belang aan van Phe onder de 360 µmol/L in de kindertijd. Mogelijk is een lage, 
gecontroleerde Phe waarde tijdens de kindertijd van extra belang vanwege de snelle 
ontwikkeling van de hersenen gedurende deze periode. Hoofdstuk 4 beschrijft 
ook een nog niet eerder getoond resultaat met betrekking tot tetrahydrobiopterin 
(BH4), een vorm van medicatie die bij een subgroep van PKU patiënten de afbraak 
en omzetting van Phe in tyrosine bevordert. Dit zijn met name patiënten die 
onbehandeld niet al te hoge Phe niveaus laten zien. Volwassen patiënten die BH4 
gebruikten werden vergeleken met volwassen patiënten die geen BH4 gebruikten (en 
die net als de BH4 gebruikers als kind lage Phe niveaus hadden). De BH4 gebruikers 
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presteerden beter op een aantal neuropsychologische taken en scoorden beter op een 
aantal indicatoren van de mentale gezondheid.

Een subgroep van de patiënten die hebben deelgenomen aan het huidige 
onderzoek, heeft in 1997-1998 ook deelgenomen aan neuropsychologisch onderzoek, 
waarbij een aantal zelfde tests werd afgenomen. Dit gaf ons niet alleen de 
gelegenheid om de lange termijn effecten van vroege Phe waarden op EF, executief 
motorisch functioneren en mentale gezondheid in volwassen PKU patiënten te 
onderzoeken, maar ook om het effect van Phe tussen de eerste en tweede meting 
te onderzoeken. Resultaten van deze studie worden gepresenteerd in Hoofdstuk 
5. Van kindertijd naar volwassenheid bleven EFs stabiel, maar executief motorische 
controle verbeterde ten opzichte van gezonde controles (met andere woorden: de 
achterstand werd ingelopen). Patiënten met Phe concentraties onder de 360 µmol/L 
in de kindertijd en boven de 360 µmol/L vanaf de adolescentie hadden beter 
cognitieve uitkomsten in de volwassenheid dan degenen die Phe waarden hadden 
boven 360 µmol/L gedurende hun hele leven. Er waren opnieuw aanwijzingen dat 
Phe waarden in de kindertijd het meest belangrijk waren voor cognitieve en mentale 
gezondheids-uitkomsten in de volwassenheid. Daarnaast werd gevonden dat een 
grotere toename van Phe in de periode tussen de eerste en tweede meting (d.w.z. 
tussen de kindertijd en volwassenheid) gerelateerd was aan slechtere cognitieve 
uitkomsten in de volwassenheid. Dit laat zien dat Phe na de kindertijd nog steeds 
van invloed lijkt te zijn op uitkomsten in de volwassen leeftijd. We kunnen de 
invloed van latere Phe waarden op basis van deze resultaten sowieso niet uitsluiten 
omdat onze patiënten over het algemeen gedurende hun hele leven relatief lage 
Phe waarden hadden en een relatief goede sociaal-economische en sociaal-culturele 
status hadden hetgeen beschermende factoren kunnen zijn (tegen bijvoorbeeld hoge 
Phe niveaus) bij de cognitieve en sociale ontwikkeling.

Hoofdstuk 6 beschrijft het sociaal cognitief functioneren (bijvoorbeeld 
emotieherkenning: het inschattingsvermogen met betrekking tot emoties, 
gedachten, wensen etc. van anderen) en de sociale vaardigheden (bijvoorbeeld 
aanpassingsvermogen: het handelen volgens bepaalde normen en waarden, 
communicatieve vaardigheden etc.) van patiënten (van verschillende leeftijden) met 
PKU. Deze domeinen waren nog niet eerder onderzocht binnen de PKU. De kinderen 
met PKU verschilden niet van de controleproefpersonen. PKU adolescenten deden 
het slechter op sociale cognitie-taken en ze leken minder goede sociale vaardigheden 
te hebben dan hun leeftijdsgenoten. De verschillen waren het grootst bij de volwassen 
groepen: PKU patiënten presteerden slechter op alle sociale metingen, ongeacht 
leeftijd of IQ. Met betrekking tot de relatie met Phe: in de adolescente leeftijd was 
sociale cognitie gerelateerd aan Phe niveaus tussen de 8 en 17 jaar. Slechtere sociale 
vaardigheden bij de volwassen patiënten waren gerelateerd aan hoge Phe waarden 
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gedurende het leven, waarbij sommige dimensies van de meetinstrumenten 
(bijvoorbeeld ‘Sociale bekwaamheid’) in het bijzonder waren gerelateerd aan Phe 
tijdens de kindertijd en adolescentie.

Hoofdstuk 7 beschrijft een studie waarin is onderzocht of de Behavior Rating 
Inventory of Executive Functioning (BRIEF) een bruikbaar instrument is in de 
dagelijkse zorg van patiënten met PKU. Er werd verondersteld dat dit instrument, een 
vragenlijst die het executieve functioneren in het dagelijks leven in kaart kan brengen, 
een alternatief zou kunnen zijn voor de meer bewerkelijke neuropsychologische 
taken die EF meten. Bij zowel de BRIEF als de neuropsychologische taken werden 
gebreken in EF geobserveerd. De overlap tussen de instrumenten was echter gering. 
Met andere woorden: er was een aantal patiënten dat minder goed scoorde op de 
BRIEF (EF in het dagelijks leven), maar er waren weer andere patiënten die minder 
goed scoorden op EF als gemeten met de neuropsychologische taken. De conclusie 
is dat de BRIEF een geschikt screeningsinstrument is om EF van volwassen PKU 
patiënten in het dagelijks leven te monitoren, maar dat de vragenlijst niet als 
alternatief kan dienen voor neuropsychologische taken.

In Hoofdstuk 8 zijn de resultaten uit de voorgaande hoofdstukken nog eens 
uitgebreid besproken, met daarbij aandacht voor de beperkingen van het uitgevoerde 
onderzoek en voor aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. Aanbevelingen voor 
de toekomst behelzen o.a. het verder onderzoeken van metabole parameters in 
relatie tot COBESO uitkomsten, het uitbreiden van de kennis over het effect van 
BH4 ten opzichte van COBESO uitkomsten, het onderzoeken van trainingsmodules 
gericht op het verbeteren van executieve functies en sociale vaardigheden bij PKU, 
en het includeren van regelmatige psychologische evaluaties en consultaties in de 
zorg voor PKU patiënten.
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