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CHAPTER 8 | Summary

Approximately 8% of all children are born preterm, below 37 weeks’ gestational age (GA). 
The majority (80%) of these preterm born children are moderately-and-late-preterm (MLP), 
born at a GA from 32 to 36 weeks, and the rest (20%) are born early-preterm (EP), at a GA 
below 32 weeks GA. EPs are at increased risk of long-term problems, including problems 
with development and behavior at preschool and school age. MLPs have comparable 
problems as EPs at preschool age but to a lesser extent. It is unclear is the problems of MLPs 
persist, emerge or resolve at an older age. In addition, it is for both EPs and MLPs unclear 
for which children problems persist or change. The stability (and change) of problems may 
be related to complications during pregnancy and in the neonatal period, the skills of the 
preterm child to improve and adapt, but also by and by changes in the social context (e.g. 
school entry, and the transition to more independent living in adolescence). The general aim 
of this thesis is to assess the stability of development and behavior of MLPs in comparison 
with EPs and fullterm children (FTs), and to assess which factors affect this stability. This 
general aim resulted into five research questions, covering two themes: 

A. Stability of developmental problems of preterm children
1. How strong are the internal consistency and construct validity of the ASQ 60 

months’ version, and what are the effects of three scoring-methods on this 
validity? (Chapter 2)

2. What is the stability of developmental problems in EPs and MLPs compared with 
FTs at school entry? And, does the stability patterns vary per developmental 
domain? (Chapter 3)

3. Which perinatal and social factors are predictive of persistent and emerging 
developmental problems of preterm children at school entry? (Chapter 4)

B. Stability of emotional and behavioral problems of preterm children
4. What is the stability of emotional and behavioral problems in preterm children 

compared with FTs upon school entry? In addition, what is the variation in 
stability patterns within the preterm group? (Chapter 5)

5. What is the level of executive functioning in MLPs as compared with FTs at ages 
11 and 19 years? In addition, does the maturation of executive functioning differ 
between MLPs and FTs at ages 11 and 19? (Chapter 6)

To answer these research questions, we used data from the Longitudinal Preterm Outcome 
Project (LOLLIPOP) in Chapters 2 to 5, and data from the Tracking Adolescents’ Individual 
Lives Survey (TRAILS) in Chapter 6. The LOLLIPOP study is a large Dutch cohort study which 
focused on growth and development of EPs and MLPs in comparison with FTs. All children in 
this cohort were born in 2002 and 2003, and were sampled at the age of 4 years (between 



113

SUMMARY | CHAPTER 8

8

43-49 months) at their last routine well-child visit before starting school. For every second 
sampled preterm child we selected the next FT child from the same well-child care center. 
The cohort was expanded with EPs of the same age (born in 2003) who had been admitted 
to one of the five out of the ten Dutch neonatal intensive cares with the same regional 
reach as the selected well-child care centers.
 Parents of the participating children completed questionnaires when their child was 4 
and 5 years old, regarding: development (Ages and Stages Questionnaire, ASQ), emotions 
and behavior (Child Behavior Checklist, CBCL), and social context (e.g. socioeconomic status, 
multiparity, non-Dutch background, and chronic illness in the family). In addition, from 
hospital discharge letters and records of well-child care we collected data on pregnancy, 
birth, and neonatal period. 
 The TRAILS study is a Dutch cohort study that focuses on the psychological, social and 
physical development of adolescents and young adults. This community based cohort was 
obtained via 122 primary educational schools in five municipalities in the north of the 
Netherlands. All children were born between October 1, 1989 and September 30, 1990. 
We measured executive functioning of the participating children at ages 11 and 19 years 
with the Amsterdam Neuropsychological Tasks (ANT) test.

A. Stability of developmental problems of preterm children
The Ages and Stages Questionnaire (ASQ) is a parent-completed questionnaire to detect 
developmental problems, and is available in different age-specific questionnaires. The 
Dutch versions of the ASQ for children with the age of 4 and 5 years needed validation, 
because we wanted to determine developmental problems at the ages for Chapters 3 and 
4. The Dutch version of the ASQ for children with the age of 4 years (the 48 months version) 
was already validated. The validation of the Dutch ASQ for children with the age of 5 years 
(the 60 months version) is described in Chapter 2. We determined the internal consistency 
and construct validity of the ASQ using three scoring methods: the ASQ total score, the ASQ 
domain score, and the ASQ total score with parental concerns. The ASQ total score is focused 
on overall development, and is scored as abnormal if the overall score is in the abnormal 
range. The ASQ domain score is the classical scoring method and is scored as abnormal if at 
least one domain score is in the abnormal range. The ASQ total score with parental concerns 
is abnormal if the ASQ total score is in the abnormal range or if parents reported concerns in 
the open ASQ questions. Parents of 394 FTs and 1063 preterm children completed the ASQ 
60 months version as well as a general questionnaire on school-problems. Our psychometric 
evaluation of the ASQ 60 months’ version revealed a good internal consistency and validity. 
Concerning internal consistency, the Cronbach’s alphas for the separate domains were less 
optimal i.e.. lower than the alphas of versions in other countries, but the Cronbach’s alpha 
for the overall score was excellent. Furthermore, male gender, prematurity, low paternal 
education, low family income and small-for-gestational age (SGA) were associated with low 
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ASQ total scores, confirming construct validity. Of the three scoring methods, the ASQ total 
score had the best psychometric performance (highest specificity with good sensitivity) 
for identification of special education and/or special educational needs (as criterion for 
developmental problems). The ASQ domain score had a higher sensitivity but with a lower 
specificity. We conclude that the ASQ 60 months’ version has a good internal consistency 
and validity, which makes this questionnaire useful to screen for developmental problems 
in the general population as well as in the preterm population.
 In Chapter 3 we compared the stability of developmental problems of EPs and MLPs 
with that of FTs upon school entry. We also compared variations in stability patterns per 
developmental domain. We used data on 376 EPs, 688 MLPs, and 403 FTs for whom the 
ASQ questionnaires were completed at both ages 4 and 5 years. From the combinations of 
normal and abnormal scores on the two questionnaires we computed: consistently normal 
(two normal scores), emerging problems (normal score at age 4, abnormal score at age 
5), resolving problems (abnormal score at age 4, normal score at age 5), and persistent 
problems (two abnormal scores). We demonstrated that stability patterns - proportions 
of children with persistent, emerging and resolving problems - were comparable between 
MLPs and FTs regarding overall development (ASQ total score), whereas EPs had higher 
rates of persistent and emerging problems. With regard to most underlying domains, 
stability patterns of MLPs were in between those of EPs and FTs. Both EPs and MLPs had 
mainly persistent and emerging motor problems, and resolving communication problems, 
but MLPs with lower rates. We conclude that after school entry EPs have higher rates of 
persistent and emerging problems than FTs, regarding their overall development as well 
as regarding the underlying domains. In contrast, MLPs do not differ from FTs regarding 
their overall development, but have domain specific persistent, emerging, and resolving 
problems. 
 In Chapter 4 we determined which perinatal and social factors were associated with 
persistent, emerging, and resolving developmental problems of EPs and MLPs from before 
to after school entry. These data were available for 341 EPs and 565 MLPs. We assessed 
stability patterns of developmental problems using the ASQ at ages 4 and 5. Using logistic 
regression we determined the associations of 48 perinatal and social factors with the 
stability patterns of developmental problems. Factors related to the social context, such 
as having siblings (multiparity) and chronic mental illness of the mother, had the strongest 
associations with persistent and emerging problems. Of the perinatal factors, prolonged 
premature rupture of membranes was associated with more emerging problems in MLPs, 
and being small-for-gestational age (for all preterm children) with persistent and resolving 
problems. Furthermore, males more frequently had persistent and resolving problems 
than girls. Due to the inclusion of all those mentioned factors in a final model largely 
improved the prediction of the stability patterns of developmental problems. Our findings 
suggest that with increasing age, the influence of the social context increases, and a smaller 
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influence of perinatal factors. Thus, even for EPs, a difficult neonatal period will not always 
have long-term consequences for their development.

B. Stability of emotional and behavioral problems of preterm children
In Chapter 5 we assessed stability patterns of emotional and behavioral problems in preterm 
children compared with FTs between before and after school entry. We also determined 
variation in this stability within the preterm group. For this chapter we used data of 401 
EPs, 653 MLPs, and 389 FTs. Emotional and behavioral problems were determined with 
the Child Behavior Checklist (CBCL) at the ages of 4 and 5 years. From the combinations 
of normal and abnormal scores on the CBCL we constructed four stability categories: 
consistently normal, emerging problems, resolving problems, and persistent problems. 
We demonstrated that preterm children had higher rates of persistent, resolving, and to 
a lesser extent emerging problems than FTs at school entry. Problems were persistent 
after school entry in approximately half of both preterm and FT children with problems 
before school entry. Within the preterm group, EPs had the highest rates of persistent and 
emerging problems, and MLPs of resolving problems. Individual stability remains, however, 
difficult to predict for which preterm child problems will persist, emerge or resolve.
 In Chapter 6 we assessed executive functioning in a cohort of MLPs and FTs at ages 11 
and 19 years. Executive functioning is the cognitive ability to organize behavior in a goal 
directed manner. This was the only study in this thesis to use data from the TRAILS study. 
We included 98 MLPs and 1832 FTs; all performed the ANT at ages 11 and 19 years. To 
make a good comparison of executive functioning between MLPs and FTs, we constructed 
gender specific z-scores based on the scores of boys and girls in the FT group. Subsequently, 
we compared z-scores on the ANT tasks of MLPs with FTs: baseline speed, pattern search, 
working memory, sustained attention, inhibition, and attentional flexibility. We first 
analyzed crude differences, and next adjusted for being SGA, socioeconomic status, and 
intelligence. We demonstrated that MLPs and FTs had comparable scores on most of the 
determined tasks at ages 11 and 19. They only differed regarding attentional flexibility at 
age 19 years, but not at age 11 years. Both FTs and MLPs were better at the attentional 
flexibility task at age 19 than at age 11, but after age 11 FTs showed more improvement 
than MLPs. We conclude that MLPs and FTs have comparable executive functioning on 
most components, but only at age 19 attentional flexibility was poorer for MLPs. These 
findings suggest a small effect of MLP birth on long-term executive functioning. Similar 
to differences in developmental, emotional and behavior problems, differences between 
MLPs and FTs on most domains of executive functioning seem to decrease with increasing 
age. We expect that differences between MLPs and FTs may remain only in more complex 
tasks.
 In Chapter 7 we reflected on the main findings of this thesis and its implication for 
practice and research. We demonstrated that after school entry preterm children more 
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frequently had persistent, emerging and resolving developmental, behavioral, and 
emotional problems than FTs. As school entry seems to be a critical period in the stability of 
problems for both EPs and MLPs, assessments for these problems after school entry should 
be considered to enable early detection. Currently, only EPs <30 weeks GA and children 
with severe postnatal complications are monitored by a pediatrician in the neonatal follow-
up till after school entry. This means that almost all MLPs and also some EPs are followed 
only in well-child care, where development and behavior are usually not assessed after 
school entry (even though other aspects of health are). However, follow-up in well-child 
care after school entry is feasible only if limited to those preterm children at increased risk 
of persistent and emerging problems and not all preterm children. Therefore, follow-up 
should be continued after school entry for all EPs, and for MLPs with problems at preschool 
age, with a less optimal social context, or who are born SGA or after PPROM. 
 Our findings have important implications for future research. In this thesis we focused 
on the stability between two time points, but little is known regarding changes within the 
rest of the life course. Future research should determine the stability of development and 
behavior for a longer part of the life course. Furthermore, our findings regarding executive 
functioning in adolescence give grounds for optimism regarding the long-term outcomes of 
MLPs, but need confirmation before we can draw strong conclusions. 

 In conclusion, this thesis showed that both EPs and MLPs have higher risks of persistent 
and changing problems on development and behavior than FTs, but with different stability 
patterns. In comparison with FTs, problems of MLPs are more frequently persistent 
and resolving, whereas problems of EPs are more frequently persistent and emerging. 
Furthermore, the social context plays an important role in the persistence and emergence 
of developmental problems among preterm children at school entry. However, the 
increased risks of problems of preterm children should be considered in perspective, as 
approximately 80% of the MLPs and EPs consistently had no developmental, emotional or 
behavioral problems before and after school entry. Moreover, approximately half of their 
problems resolved after school entry, and by adolescence the executive function of MLPs 
and FTs seem rather comparable. Therefore, to determine long-term outcomes of preterm 
children, we should, therefore, not only focus on outcomes before school entry, but extend 
thereafter.
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CHAPTER 8 | Samenvatting

Ongeveer 8% van de kinderen wordt te vroeg geboren, oftewel betreft een premature 
geboorte. Men spreekt van premature geboorte bij een zwangerschapsduur van minder 
dan 37 weken. De meerderheid (80%) van de prematuur geboren kinderen zijn matige en 
late prematuren (MLPs, Engels: moderately-and-late preterm), welke zijn geboren bij een 
zwangerschapsduur tussen de 32 en 36 weken, en de rest (20%) betreft vroege prematuren 
(EPs, Engels: early preterms), geboren bij een zwangerschapsduur van minder dan 32 
weken. EPs hebben een verhoogd risico op lange termijn problemen, waaronder problemen 
met ontwikkeling en gedrag voor en na schoolleeftijd. MLPs hebben in mindere mate ook 
problemen op deze gebieden voor schoolleeftijd, maar het is onduidelijk of de problemen 
persisteren, verdwijnen of ontstaan als MLPs ouder worden. Daarbij is het voor zowel EPs 
als MLPs nog onduidelijk bij welke individuen de problemen persisteren of veranderen. 
De stabiliteit (en verandering) van problemen hangen samen met complicaties tijdens de 
zwangerschap, geboorte en de neonatale periode (eerste levensjaar), de vaardigheden 
van een kind om zich te verbeteren en aan te passen, en ook door veranderingen tijdens 
de levensloop (bijvoorbeeld naar school gaan, of de transitie naar zelfstandigheid in de 
adolescentie). Het algemene onderzoeksdoel van dit proefschrift is het bepalen van de 
stabiliteit van ontwikkeling en gedrag van MLPs in vergelijking met EPs en op tijd geboren 
kinderen (FTs, Engels: fullterms), en te bepalen welke factoren deze stabiliteit beïnvloeden. 
Dit algemene onderzoeksdoel heeft geleid tot vijf onderzoeksvragen, die vallen binnen 
twee thema’s:

A. Stabiliteit van ontwikkelingsproblemen bij prematuur geboren kinderen
1. Hoe sterk is de interne consistentie en de construct validiteit van de Ages and 

Stages Questionnaire (ASQ) versie voor 60 maanden, en wat is het effect van drie 
scoring methodes op deze validiteit? (Hoofdstuk 2)

2. Wat is de stabiliteit van ontwikkelingsproblemen van EPs en MLPs in 
vergelijking met die van  FTs rond het eerste schooljaar? En is er variatie in de 
stabiliteitspatronen van verschillende ontwikkelingsdomeinen? (Hoofdstuk 3)

3. Welke perinatale en sociale factoren zijn voorspellend voor ontwikkelingsproblemen 
die persisteren of ontstaan bij prematuur geboren kinderen rond het eerste 
schooljaar? (Hoofdstuk 4)

B.  Stabiliteit van gedrags- en emotionele problemen bij prematuur geboren kinderen.
4. Wat is de stabiliteit van gedragsmatige en emotionele problemen bij prematuur 

geboren kinderen in vergelijking met FTs rond het eerste schooljaar? Daarnaast, 
hoe variëren de stabiliteitspatronen binnen de prematuur geboren groep? 
(Hoofdstuk 5)
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5. Hoe is het executief functioneren van MLPs in vergelijking met FTs op de leeftijden 
van 11 en 19 jaar? Daarnaast, is de ontwikkeling van executief functioneren tussen 
11 en 19 jaar verschillend tussen MLPs en FTs? (Hoofdstuk 6)

Om onze onderzoeksvragen te beantwoorden hebben we in de hoofdstukken 2 t/m 5 
gegevens van het Pinkeltje onderzoek (Engels: LOLLIPOP) gebruikt en in hoofdstuk 6 van 
het TRAILS onderzoek. Het Pinkeltje onderzoek is een groot Nederlands cohortonderzoek 
met een focus op de groei en ontwikkeling van EPs en MLPs in vergelijking met FTs. Alle 
kinderen in dit cohort zijn geboren in 2002 en 2003 en zijn geïncludeerd op een leeftijd 
van 4 jaar (tussen de 43 en 49 maanden) bij het laatste consultatiebureau bezoek voordat 
ze naar school toe gingen. Voor elke tweede prematuur geboren kind dat geïncludeerd 
werd, werd bij hetzelfde consultatiebureau het daaropvolgende FT-kind ook geïncludeerd. 
De onderzoeksgroep werd verrijkt met EPs met dezelfde leeftijd (geboren in 2003) die zijn 
behandeld in één van vijf van in totaal tien Nederlandse neonatale intensive care units  met 
hetzelfde regionale bereik als de consultatiebureaus. 
 De ouders van de geïncludeerde kinderen vulden vragenlijsten in  toen het kind 4 en 
5 jaar oud was over: de ontwikkeling (de Ages and Stages Questionnaire, ASQ), gedrag en 
emotie (de Child Behavior Checklist, CBCL) en de sociale context van het kind (bijvoorbeeld 
sociaaleconomisch status, aanwezigheid van broertjes en zusjes, etnische achtergrond, 
en of chronische ziekte in het gezin). Verder zijn uit ontslagbrieven van het ziekenhuis en 
uit dossiers van het consultatiebureau gegevens verzameld over de zwangerschap, de 
geboorte en de ziekenhuisopname aansluitend aan de geboorte (de neonatale periode).  
 De TRAILS-studie (Tracking Adolescents’ Individual Lives Survey) is een Nederlandse 
studie met een focus op psychische, sociale en fysieke ontwikkeling van adolescenten 
en jongvolwassenen. Deze onderzoeksgroep is verzameld via 122 basisscholen in vijf 
gemeenten in Noord-Nederland. Alle kinderen zijn geboren tussen 1 oktober 1989 en 30 
september 1990. Bij de deelnemende kinderen is het executief functioneren bepaald op de 
leeftijden van 11 en 19 jaar met behulp van de Amsterdam Neuropsychological Tasks (ANT) 
test.

A. Stabiliteit van ontwikkelingsproblemen bij prematuur geboren kinderen
De Ages and Stages Quesionnaire (ASQ) is een oudervragenlijst om ontwikkelingsproblemen 
op te sporen en is beschikbaar in verschillende leeftijdsspecifieke versies. De Nederlandse 
versies van de ASQ voor kinderen met een leeftijd van 4  en 5 jaar dienden gevalideerd 
te zijn omdat we ontwikkelingsproblemen op deze leeftijden wilden bepalen voor 
de Hoofdstukken 3 en 4 van dit proefschrift. De Nederlandse versie van de ASQ voor 
kinderen met een leeftijd van 4 jaar (48 maanden versie) was reeds gevalideerd. Voor 
de Nederlandse ASQ voor 5 jaar (60 maanden versie) is de bepaling van de validiteit 
beschreven in Hoofdstuk 2. We bepaalden de interne consistentie en construct validiteit 
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met behulp van drie scoringsmethoden: de ASQ totaal score, de ASQ domein score, en de 
ASQ totaal score met gerapporteerde zorgen van ouders. De ASQ totaal score is gericht op 
ontwikkelingsproblemen in het algemeen en wordt als afwijkend gescoord als de algehele 
score afwijkend is. De ASQ domein score is de klassieke scoringsmethode van de ASQ en 
wordt als afwijkend gescoord als minimaal één domein score afwijkend is. De ASQ totaal 
score met gerapporteerde zorgen van ouders is abnormaal als de ASQ totaal score afwijkend 
is of als ouders zorgen rapporteren in de open vragen aan het einde van de vragenlijst. 
Ouders van 394 FTs en 1063 prematuur geboren kinderen vulden de ASQ 60 maanden 
versie in over hun kind en een vragenlijst over schoolproblemen. Uit onze psychometrische 
analyses bleek dat de interne consistentie en validiteit van de ASQ 60 maanden versie goed 
waren. Wat betreft de interne consistentie waren de Cronbach’s alfa voor de verschillende 
domeinen minder optimaal c.q. lager dan die in andere landen, maar Cronbach’s  alfa voor de 
algehele score was zeer goed. Verder hingen de factoren mannelijk geslacht, prematuriteit, 
lage opleiding van de ouders, laag gezinsinkomen en dysmaturiteit (laag geboortegewicht 
voor de zwangerschapsduur) samen met een lage ASQ totaal score, wat onze bevindingen 
wat betreft de construct validiteit bevestigt. Van de drie verschillende scoringsmethoden 
had de ASQ totaal score de beste psychometrische eigenschappen (hoogste sensitiviteit 
en specificiteit) om kinderen te identificeren die schoolproblemen hadden en /of speciaal 
onderwijs volgden (als criterium voor ontwikkelingsproblemen). De ASQ domein score 
had een hogere sensitiviteit maar een lagere specificiteit. Wij concluderen dat de ASQ 60 
maanden versie een goede interne consistentie en validiteit heeft wat de ASQ 60 maanden 
geschikt maakt om te screenen voor ontwikkelingsproblemen in de algehele populatie en 
bij prematuur geboren kinderen.
 In hoofdstuk 3 vergeleken we de stabiliteit van ontwikkelingsproblemen bij EPs en 
MLPs met FTs rond het eerste schooljaar. Daarnaast vergeleken we verschillen in de 
stabiliteitspatronen per ontwikkelingsdomein. We gebruikten gegevens van 376 EPs, 688 
MLPs, en 403 FTs waarvoor de ASQ zowel op de leeftijd van 4 als 5 jaar was ingevuld. 
Van de combinaties van normale en afwijkende scores op beide ASQ vragenlijsten kunnen 
vier stabiliteitscategorieën gevormd worden: consistent normaal (twee normale scores), 
problemen ontstaan (normale score bij 4 jaar, afwijkende score bij 5 jaar), problemen 
verdwijnen (afwijkende score bij 4 jaar, normale score bij 5 jaar), en problemen persisteren 
(twee afwijkende scores). Wij toonden aan dat de stabiliteitspatronen – de proporties 
kinderen met problemen die persisteerden, verdwenen en ontstonden – vergelijkbaar 
waren voor MLPs en FTs wat betreft de ontwikkeling in het algeheel (ASQ totaal score), 
terwijl deze problemen bij EPs vaker persisteerden en ontstonden. Op de onderliggende 
domeinen lagen de stabiliteitspatronen van MLPs tussen die van EPs en FTs in. Voor zowel 
EPs als MLPs (maar met lagere proporties) ontstonden en persisteerden motorische 
problemen vaker, terwijl communicatieproblemen vaker verdwenen. Wij concluderen 
dat nadat kinderen beginnen met school, ontwikkelingsproblemen bij EPs vaker dan bij 
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FTs persisteren of ontstaan, zowel in het algeheel als op de onderliggende domeinen. 
Daarentegen verschillen de stabiliteitspatronen van MLPs ten opzichte van FTs niet zozeer 
in de algehele ontwikkeling, maar hebben ze alleen op specifieke domeinen meer ontstane, 
persisterende en verdwijnende problemen.  
 In hoofdstuk 4 bepaalden we welke perinatale en sociale factoren samenhingen 
met persisterende, ontstane en verdwijnende ontwikkelingsproblemen bij prematuur 
geboren kinderen rondom het eerste schooljaar. Perinatale factoren betreffen factoren 
gerelateerd aan zwagerschap, bevalling en de neonatale periode (het eerste levensjaar). 
Gegevens waren beschikbaar voor 341 EPs en 565 MLPs. Om de stabiliteit en verandering 
van ontwikkelingsproblemen te onderzoeken maakten we gebruik van de ASQ op de 
leeftijden 4 en 5 jaar. Met behulp van logistische regressie analyse bepaalden we de 
samenhang tussen 48 perinatale en sociale factoren en de stabiliteitspatronen van 
ontwikkelingsproblemen. Factoren gerelateerd aan de sociale context, zoals het hebben 
van broertjes of zusjes en chronische psychische problemen van de moeder, hingen het 
sterkst samen problemen die persisteerden en ontstonden. Wat betreft de perinatale 
factoren hingen geboorte na langdurig gebroken vliezen voor MLPs samen met problemen 
die ontstonden, en dysmaturiteit (voor alle prematuur geboren kinderen) samen met 
problemen die persisteerden en verdwenen. Verder hadden jongens vaker problemen 
die persisteerden en verdwenen dan meisjes. Door alle bovenstaande factoren in het 
eindmodel op te nemen verbeterde de voorspelling van de stabiliteitspatronen in sterke 
mate. Onze resultaten suggereren dat hoe ouder een kind wordt, hoe groter de invloed is 
van de sociale context, en hoe kleiner de invloed is van perinatale factoren. Dus, zelfs voor 
EPs hoeft een moeilijke neonatale periode nog niet altijd lange termijn consequenties te 
hebben voor de ontwikkeling.

B. Stabiliteit van gedrags- en emotionele problemen bij prematuur geboren 
kinderen.
In hoofdstuk 5 bepaalden we de stabiliteitspatronen van gedragsmatige en emotionele 
problemen van prematuur geboren kinderen in vergelijking met FTs rond het eerste 
schooljaar. We bepaalden ook de variatie in de stabiliteitspatronen binnen de prematuur 
geboren groep. Voor dit hoofdstuk gebruikte we gegevens over  401 EPs, 653 MLPs en 389 
FTs. Gedragsmatige en emotionele problemen werden bepaald met behulp van de Child 
Behavior Checklist (CBCL) op de leeftijd van 4 en 5 jaar. Van de combinaties van normale 
en afwijkende scores van de CBCL op beide leeftijden konden vier stabiliteitscategorieën 
gevormd worden: consistent normaal, problemen ontstaan, problemen verdwijnen, 
en problemen persisteren. Wij vonden dat prematuur geboren kinderen in vergelijking 
met FTs vaker gedragsmatige en emotionele problemen hadden die persisteerden of 
verdwenen en in minder mate ook ontstonden na het eerste schooljaar. Problemen waren 
persisterend na het eerste schooljaar bij ongeveer de helft van de prematuur en op tijd 
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geboren kinderen met problemen vóór de schoolleeftijd. Binnen de premature groep 
hadden EPs vaker problemen die persisteerden of ontstonden en MLPs vaker problemen 
die verdwenen. Het blijft echter lastig te voorspellen bij welk prematuur geboren kind de 
problemen persisteren, ontstaan of verdwijnen. 
 In hoofdstuk 6 bepaalden we executief functioneren in een cohort van MLPs en FTs op 
de leeftijd van 11 en 19 jaar. Executief functioneren is de cognitieve vaardigheid gedrag te 
doelgericht te organiseren. Dit was de enige studie in dit proefschrift die was gebaseerd 
op gegevens van de TRAILS studie. Er werden 98 MLPs en 1832 FTs geïncludeerd; al deze 
kinderen werden getest met de ANT op de leeftijd van 11 en 19 jaar. Om het executief 
functioneren goed te kunnen vergelijken tussen prematuur geboren kinderen en FTs, 
werden voor jongens en meisjes geslacht-specifieke z-scores gemaakt op basis van scores 
van jongens en meisje in de FT groep. Vervolgens werden de z-scores op de ANT taken van 
MLPs vergeleken met FTs: basis snelheid, patronen zoeken, werkgeheugen, vasthouden 
van aandacht, remming, aan aandacht-flexibiliteit. We bepaalden eerst de ongecorrigeerde 
verschillen en vervolgens de verschillen gecorrigeerd voor een laag geboortegewicht, 
zwangerschapsduur, sociaaleconomische status en intelligentie. Wij vonden dat MLPs en 
FTs vergelijkbare uitkomsten hadden op de meeste van de onderzochte taken op de leeftijd 
van 11 en 19 jaar. Er was alleen een verschil in aandacht-flexibiliteit op de leeftijd van 19 jaar, 
maar niet op de leeftijd van 11 jaar. Zowel MLPs als FTs presteerden beter op de aandacht-
flexibiliteit taak op de leeftijd van 19 jaar dan op de leeftijd van 11 jaar, maar FTs verbeterden 
zich meer dan MLPs. Hoewel de MLPs slechtere aandacht-flexibiliteit hadden dan FTs bij 19 
jaar, was de rijping tussen 11 en 19 jaar van deze taak niet verschillend voor beide groepen. 
Wij concluderen dat voor de meeste subdomeinen het executief functioneren van MLPs 
en FTs vergelijkbaar is op de leeftijd van 11 en 19 jaar, maar dat alleen op de leeftijd van 19 
jaar de aandacht-flexibiliteit van MLPs slechter is dan van FTs. Deze uitkomsten suggereren 
dat een MLP-geboorte een beperkte invloed heeft op het executief functioneren op latere 
leeftijd. Net als ontwikkelingsproblemen en gedragsmatige en emotionele problemen, 
lijken de verschillen tussen MLPs en FTs op de meeste domeinen af te nemen als ze ouder 
worden. We verwachten dat de verschillen alleen blijven bestaan tussen MLPs en FTs op 
specifieke gebieden of meer complexe taken.
 In hoofdstuk 7 reflecteerden we op de belangrijkste resultaten van dit proefschrift en 
de implicaties voor onderzoek en praktijk. We lieten zien dat als een prematuur geboren 
kind naar school gaat, bij dit kind vaker problemen met ontwikkeling, gedraging en emoties 
persisteren, verdwijnen of ontstaan dan bij FTs. Aangezien het beginnen met school een 
kritieke levensfase lijkt in de stabiliteit van problemen bij zowel EPs als MLPs, zouden deze 
problemen ook getest moeten worden nadat een kind naar school gaat om problemen zo 
vroeg mogelijk te kunnen opsporen. Op dit moment worden alleen EPs die zijn geboren 
bij een zwangerschapsduur van minder dan 30 weken en met ernstige complicaties 
gevolgd door onder andere een kinderarts in de neonatale follow-up tot nadat ze naar 
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school gaan. Dit betekent dat bijna alle MLPs en EPs alleen gevolgd worden door de 
jeugdgezondheidszorg, waar deze problemen vanaf de schoolleeftijd meestal niet meer 
gevolgd worden (wel andere zaken). Echter, het volgen in de jeugdgezondheidszorg van 
deze problemen is alleen haalbaar als dit wordt gericht op prematuren met een verhoogd 
risico voor problemen die persisteren of ontstaan en niet op alle prematuur geboren 
kinderen. Daarom zou de follow-up moeten worden voortgezet na schoolleeftijd voor alle 
EPs, en voor MLPs met problemen vóór de schoolleeftijd, met een minder optimale sociale 
context, die dysmatuur geboren zijn of die geboren zijn na langdurig gebroken vliezen.
 Onze bevindingen hebben belangrijke implicaties voor toekomstige studies. In dit 
proefschrift hebben we ons gericht op de stabiliteit tussen twee tijdspunten, maar er is ook 
weinig bekend over de verandering tijdens de verdere levensloop. Toekomstig onderzoek 
zou de stabiliteit van ontwikkeling en gedrag moeten bepalen voor een langer deel van 
de levensloop. Verder lijken onze resultaten wat betreft executief functioneren in de 
adolescentie hoopgevend wat betreft de vooruitzichten voor MLPs, maar deze moeten 
bevestigd worden in andere studies voordat we harde conclusies kunnen trekken.

 Concluderend laat dit proefschrift zien dat zowel EPs als MLPs een hoger risico hebben 
op persisterende en veranderende problemen in ontwikkeling en gedrag dan FTs, maar 
met verschillende stabiliteitspatronen. Ten opzichte van FTs persisteren of verdwijnen 
problemen van MLPs vaker, terwijl problemen van EPs vaker persisteren of ontstaan. 
Verder speelt de sociale context een belangrijk rol in het persisteren en ontstaan van 
ontwikkelingsproblemen bij prematuren rond het eerste schooljaar.  Om de lange termijn 
uitkomsten van prematuur geboren kinderen te bepalen, moet dus niet alleen gekeken 
worden naar uitkomsten voor de schoolleeftijd.
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