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Samenvatting
Glucocorticoïden worden in bijna alle specialismen van de geneeskunde 
voorgeschreven, zo ook in de perinatologie. In hoofdstuk 1 wordt een overzicht 
gegeven van de beschikbare literatuur over het gebruik van antenatale 
glucocorticoïden bij de ongeboren prematuur geboren neonaat ter voorkoming 
van o.a. het respiratory distress syndrome (RDS) en in het geval van postnataal 
gebruik van glucocorticoïden ter voorkoming van de meest voorkomende 
complicatie in de neonatologie, te weten bronchopulmonale dysplasie (BPD). BPD 
wordt gekarakteriseerd door langdurige ademhalingsondersteuning door middel 
van positieve druk beademing en zuurstoftoediening, een gecompromitteerde 
longfunctie tot in adolescentie, een hogere kans op respiratoire infecties gedurende 
het eerste levensjaar en neurologische ontwikkelingsachterstand.

Er zijn tientallen gerandomiseerde studies uitgevoerd die het effect van antenatale- 
en postnatale toediening van glucocorticoïden onderzochten. De resultaten van 
deze onderzoeken worden samengevoegd in literatuuroverzichten (systematische 
reviews), geanalyseerd en weergegeven - als betrof het één groot onderzoek - in 
een zogenaamde meta-analyse. Waar de voordelen van antenatale toediening 
van glucocorticoïden vandaag de dag als onomstotelijk bewezen worden 
beschouwd, is het toedienen van dexamethason, het meest onderzochte postnataal 
glucocorticoid, in diskrediet geraakt door publicaties over slechte neurologische 
ontwikkelingsachterstand na deze behandeling.

Het probleem van de bestaande systematische reviews in dit veld is dat de 
samengevoegde gerandomiseerde studies klinisch heterogeen zijn voor wat betreft 
patiënten-karakteristieken,  dosis en duur van glucocorticoïden behandeling en 
aantallen patiënten in de controlegroep die uiteindelijk ook werden behandeld 
met glucocorticoïden voor het bereiken van de klinische uitkomst BPD. Deze 
heterogeniteit en de hiermee geassocieerde onzekerheid over de gunstige en 
ongunstige effecten van perinatale glucocorticoïden leidde tot de onderzoeksvragen 
van dit proefschrift. De centrale vraag is of het effect van glucocorticoïden op de 
verschillende uitkomstmaten verandert wanneer we beter kijken naar de gegevens 
van de bestaande gerandomiseerde onderzoeken.

In hoofdstuk 2 wordt onderzocht of de bekende voordelen van het toedienen van 
antenatale glucocorticoïden ook gelden voor extreem vroeggeboren kinderen. Door 
de verschillende gerandomiseerde studies te verdelen in subgroepen met een gelijke 
zwangerschapsduur van de patiënten, laten we zien dat er geen bewijs is voor, maar 
ook niet tegen het toedienen van antenatale glucocorticoïden aan vrouwen met 
een dreigende vroeggeboorte bij een zwangerschapduur korter dan 26 weken. De 
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beperkingen van dit onderzoek zijn dat – terwijl de aantallen kinderen die bij deze 
leeftijd wordt behandeld verder toeneemt - de onderzoeken niet meer dan in totaal 
196 patiënten hebben geïncludeerd, en onderling sterk verschillen in studieontwerp 
en patiënt karakteristieken, en bovendien niet alle benodigde uitkomstparameters 
rapporteren. Aanbevelingen voor de praktijk en voor onderzoek worden gedaan.

Zelfs na 30 jaar onderzoek blijft het toedienen postnatale glucocorticoïden een 
onderwerp van verhitte en emotionele discussies tussen clinici en onderzoekers. 
De gegevens in de huidige reviews laten zien dat het meest onderzochte postnatale 
glucocorticoïd, dexamethason, de incidentie van BPD en de gecombineerde 
uitkomst BPD en overlijden vermindert bij premature kinderen, onafhankelijk van 
de tijd van postnatale toediening. Echter, er is ook een gerapporteerde associatie met 
een verhoogd risico op een abnormale neurologische ontwikkelingsachterstand. 
Verschillende instanties concluderen dan ook dat het routinematig toedienen 
van glucocorticoïden niet kan worden aanbevolen totdat met nader onderzoek is 
vastgesteld wat de optimale soort, dosis en tijdstip van glucocorticoïd-toediening 
is. Toch worden glucocorticoïden nog regelmatig gebruikt wanneer er “geen andere 
opties” meer zijn en de premature pasgeborene na 3 - 4 weken nog steeds afhankelijk 
is van beademing. In een poging om de kans op nadelige effecten te minimaliseren, is 
niet alleen het tijdstip van het starten van deze therapie later geworden, maar is ook 
de cumulatieve dosering en de totale duur van glucocorticoïden verlaagd. Dit zonder 
dat bekend is wat dit betekent voor de positieve effecten op gezondheidsuitkomsten 
en de bijwerkingen.

De systematische review in Hoofdstuk 3 beschrijft de gerandomiseerde studies die 
de effecten onderzochten van een hogere cumulatieve dosering dexamethason in een 
directe vergelijking met een lagere dosering. Onze meta-analyses van zes geïncludeerde 
studies suggereren dat verlaging van de dosering de incidentie van BPD doet verhogen 
zonder dat het risico op een slechte neurologische ontwikkelingsachterstand 
verminderd wordt. Echter, deze observatie moet met terughoudendheid worden 
geïnterpreteerd door het kleine aantal gerandomiseerde kinderen, de heterogeniteit 
van de onderzoekspopulaties, het ruime gebruik van glucocorticoïden in de 
controlegroep en een gebrek aan lange termijn neurologische gegevens in sommige 
studies. Aanbevelingen voor de praktijk en voor onderzoek worden gedaan. 
 
Hoofdstuk 4 laat subgroep meta-analyses en meta-regressies zien waarmee de 
relatie wordt onderzocht tussen de cumulatieve dosis dexamethason in de placebo 
gecontroleerde trials en overlijden, BPD, en neurologische ontwikkelingsachterstand. 
Er werden aparte analyses uitgevoerd voor de studies die de postnatale behandeling 
starten tussen 7 - 14 dagen begonnen en de studies die de behandeling later (>   3 
weken) initieerden. Het bleek dat hogere doses dexamethason het relatieve risico 
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voor de gecombineerde uitkomst overlijden of BPD vermindert met het grootste 
effect bij een cumulatieve dosis > 4 mg/kg. Bovendien werd er geen relatie gevonden 
tussen het risico op neurologische ontwikkelingsachterstand in de studies met een 
latere behandeling en de cumulatieve dosering in de studies. Opvallend was dat de 
analyses van de studies die behandeling begonnen tussen de 7de en 14de dag, een 
lager risico op neurologische ontwikkelingsachterstand lieten zien bij toegenomen 
cumulatieve dosering dexamethason. Op basis van deze gegevens concludeerde 
deze studie dat gezien de gunstige pulmonale voordelen ten opzichte van de 
nadelige neurologische ontwikkelingsachterstand, het optimale tijdstip voor het 
starten van postnatale glucocorticoïden tussen de 7de en 14de levensdag ligt en dat 
een hogere cumulatieve dosis meer effect lijkt te hebben in het voorkomen van BPD 
wat de resultaten van Hoofdstuk 3 bevestigd.

Nadat in de jaren 90 de gunstige effecten van dexamethason gepubliceerd 
werden, lieten alle gerandomiseerde studies die daarna uitgevoerd werden 
open-label glucocorticoïden toe in zowel de interventie- en de placebogroep. Dit 
kan een belangrijke verstorende factor zijn in de beoordeling van de effecten van 
dexamethason op de gezondheidsuitkomsten. Hoofdstuk 5 laat zien hoe open-label 
gebruik in de dexamethason studies zorgt voor een verandering in het effect op 
de separaat gerapporteerde resultaten van overlijden en BPD. Een hoog percentage 
open-label gebruik in de placebogroep zorgt voor een onterechte nivellering van 
het effect op overlijden en een overschatting van het effect op BPD. Daarentegen 
zorgt het gebruik van open-label glucocorticoïden niet voor een verandering 
in het geobserveerde effect op de gecombineerde uitkomstmaat overlijden 
en BPD. Aanbevelingen voor de praktijk en voor onderzoek worden gedaan. 

In Hoofdstuk 6 werd het effect van een alternatieve wijze van glucocorticoïden 
toediening bekeken, namelijk via inhalatie. Deze wijze van toedienen zou theoretisch 
een beter voordeel/ risico-profiel hebben, omdat inhalatie vooral een hoge depositie 
geeft in de longen en niet systemisch, wat mogelijk resulteert in onderdrukking 
van pulmonale inflammatie in combinatie met minder systemische bijwerkingen. 

We identificeerden 8 gerandomiseerde studies die inhalatietherapie startten ≥ 
7de levensdag. Deze studies randomiseerden in totaal 232 pasgeborenen, maar 
rapporteerden zeer spaarzaam gegevens over de korte en lange termijn voordelen 
en schadelijke effecten. Bovendien verschilden de opgenomen studies onderling 
aanzienlijk wat betreft patiënt karakteristieken, inhalatietherapie en uitkomstmaten. 
Op basis van deze resultaten kan het gebruik van inhalatie glucocorticoïden vanaf ≥ 
7de levensdag niet worden aanbevolen.
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De roep om nieuw gerandomiseerd onderzoek naar alternatieve glucocorticoïden 
wordt steeds duidelijker, gezien de hierboven genoemde onzekerheden wat betreft 
het toedienen van postnatale dexamethason aan prematuur geboren neonaten 
na de eerste levensweek. Hoofdstuk 7 bevat het studie protocol van een nieuw 
multicenter gerandomiseerd onderzoek (de SToP-BPD studie) naar de effecten 
van een alternatief glucocorticoïd medicament, namelijk hydrocortison. Tot nu 
toe is er geen enkele gerandomiseerd onderzoek gedaan bij beademde premature 
pasgeborenen naar de werkzaamheid hiervan na de eerste levensweek. Het 
voorgestelde onderzoek, in 2011 gefinancierd door ZonMW, rekruteert patiënten die 
afhankelijk zijn van kunstmatige beademing op een postnatale leeftijd van 7 - 14 
dagen in alle 10 Nederlandse en in 5 Belgische neonatale intensive care units. 

Het laatste hoofdstuk heeft een ander karakter dan de voorgaande, hoewel 
het ook een systematische review betreft. Tijdens de totstandkoming van de 
voorgaande hoofdstukken werd het duidelijk dat het vroeg postnataal identificeren 
van kinderen die uiteindelijk de diagnose BPD krijgen uiterst belangrijk is. 
Immers, het blootstellen van een patiënt met een laag risico op BPD aan een te 
onderzoeken interventie zorgt voor verdunning van het mogelijke effect van 
de interventie en stelt bovendien de patiënt bloot aan een onnodige interventie. 

Het doel van de systematische review beschreven in Hoofdstuk 8 was om alle 
bestaande klinische predictiemodellen voor BPD te identificeren en beoordelen 
op methodologische kwaliteit. Vervolgens werd de predictieve waarde van de 
verschillende modellen gevalideerd met behulp van de individuele patiëntdata van 
een grote externe studie (de PreVILIG studie) met het doel te bepalen welk model 
de hoogste nauwkeurigheid had in het voorspellen van BPD. Er werden 24 klinische 
modellen geïdentificeerd. De kwaliteit werd beoordeeld als matig tot goed. Na 
externe validatie bleek dat deze predictiemodellen matige voorspellers zijn voor 
de diagnose BPD. De best discriminerende modellen gebruikten parameters als 
zwangerschapsduur, geboortegewicht, lage Apgar scores en respiratoir falen als 
voorspellers.

Conclusies
Meerdere conclusies kunnen worden geformuleerd uit dit proefschrift. Ten eerste 
wordt het wijd toegepaste voorschrijven van antenatale glucocorticoïden aan 
vrouwen met een te verwachte vroeggeboorte <26 weken zwangerschapsduur niet 
ondersteund door onderzoeksresultaten.

Ten tweede toont dit proefschrift dat de huidige praktijk van het steeds later starten en het 
verlagen van de cumulatieve dosis dexamethason niet leidt tot een betere verhouding 
tussen voordeel en risico, maar juist tot een vermindering van positieve pulmonale 
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effecten zonder het verlagen van de neurologische ontwikkelingsachterstand. 
Duidelijk wordt dat het optimale tijdstip van starten   tussen de 7 en 14 levensdag 
ligt. Open-label gebruik van glucocorticoïden verandert de effecten op de 
verschillende uitkomsten maar niet op de gecombineerde uitkomst dood of BPD. 
Ten derde is er geen bewijs voor gunstige effecten van de alternatieve wijze van 
toediening zoals inhalatie of voor alternatieve glucocorticoïden zoals hydrocortison. 
Tot slot en waarschijnlijk het meest belangrijk voor toekomstig onderzoek, kunnen 
de huidige klinische predictiemodellen voor BPD nog niet gebruikt worden in 
onderzoek en de klinische praktijk. Zij hebben een matig voorspellend vermogen, 
en dienen verder ontwikkeld te worden.

Aanbevelingen voor onderzoek
Meerdere conclusies leiden ook tot meerdere aanbevelingen voor nader onderzoek. 
Ten aanzien van het toedienen van antenatale glucocorticoïden aan vrouwen 
met een op handen zijnde bevalling vóór de 26ste week zwangerschapduur, 
moeten de resultaten van dit onderzoek in eerste instantie bevestigd worden 
in een “individual patient data” (IPD) meta-analyse, waardoor een meer 
adequate en flexibele analyses van beide subgroepen en resultaten mogelijk is.  

Ten tweede is een goede, grote multicenter studie nodig, die een hogere cumulatieve 
dosis dexamethason (≥ 4 mg / kg) met een lagere dosis (≤ 2 mg / kg) vergelijkt. Het gebruik 
van open-label glucocorticoïden moet waar klinisch mogelijk worden vermeden.  

Ten derde is een grote gerandomiseerde studie nodig om de plaats van inhalatie 
glucocorticoïden te bepalen in de behandeling van zich ontwikkelende 
BPD. Het SToP-BPD onderzoek zal in de nabije toekomst meer zicht geven 
over een mogelijk alternatief voor dexamethason, te weten hydrocortison. 

Tot slot is dringend een klinisch predictiemodel nodig met voldoende discri-
minerende- en calibratie-eigenschappen voor de uitkomst overlijden of BPD. 
Hiermee is de clinicus en onderzoeker in staat om kort na geboorte te bepalen welke 
patiënt een hoog risico heeft op de diagnose BPD, zodat de patiënten met een laag 
risico niet onnodig blootgesteld worden aan (toekomstige) interventies, maar - nog 
belangrijker - opdat patiënten met een hoog risico of sterfte of BPD niet onnodig 
potentiële therapie onthouden wordt. 
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