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De ontwikkeling van de kindergeneeskunde en de intensive care geneeskunde voor kinderen heeft 
geleid tot een verbetering van de prognose en een afname van de sterfte van kinderen met een 
levensbedreigende ziekte. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal kinderen dat geneest 
na een ernstige ziekte, maar ook tot een toename van het aantal kinderen dat volwassen wordt 
met een chronische ziekte. Daarnaast kunnen deze kinderen lichamelijke en/of psychische 
restverschijnselen houden na ontslag van de intensive care afdeling (pediatrische intensive care 
unit, afgekort PICU). Kennis over restverschijnselen op lange termijn en de gevolgen daarvan voor 
de kwaliteit van leven moet uiteindelijk leiden tot verbetering van zorg en ondersteuning zowel 
tijdens de PICU opname als daarna. 
In Nederland zijn alle acht PICU’s, met in totaal 105 bedden verbonden aan de academische 
ziekenhuizen. Elk jaar worden in Nederland 4000-5000 kinderen variërend in leeftijd van 0 tot 18 
jaar opgenomen op een PICU. Ongeveer 40% van deze kinderen (circa 1600-2000) wordt gepland 
opgenomen voor bijvoorbeeld een operatie. Van de overgebleven 60% wordt tweederde (circa 1600-
2000) onverwacht opgenomen terwijl ze voor opname gezond zijn (bijvoorbeeld na een ongeluk) 
en een derde wordt onverwacht opgenomen terwijl ze voor opname wegens een chronische ziekte 
onder controle bij een kinderarts waren (bijvoorbeeld astma). 

Doel van ons onderzoek
Het doel van onze studies was gestandaardiseerd onderzoek te verrichten naar de lichamelijke 
restverschijnselen, de kwaliteit van leven en de psychische gevolgen bij kinderen die een PICU 
opname hebben overleefd. Daarnaast wilden we komen tot richtlijnen voor een nazorg programma 
voor deze kinderen in ons ziekenhuis en daarmee voor heel Nederland. We hebben daartoe in 2002 
een doorlopend onderzoeksprogramma ontwikkeld. Het programma is een samenwerkingsverband 
van de PICU en de afdeling Psychosociale kindergeneeskunde van het Emma Kinderziekenhuis, 
Academische Medisch Centrum. De kinderen en hun ouders worden na ontslag van de PICU 
uitgenodigd op de nazorg polikliniek, waar ze door een kinderarts-intensivist (dit is een kinderarts 
die zich heeft gespecialiseerd in intensive care zorg voor kinderen) en een psycholoog worden 
onderzocht.
In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van dit onderzoeksprogramma. Naast een 
literatuuronderzoek hebben we tussen 2002 en 2006 twee groepen patiënten onderzocht. De eerste 
groep bestond uit kinderen die tussen december 2002 en oktober 2005, onverwacht moesten worden 
opgenomen op onze PICU met een levensbedreigende ziekte. Kinderen die al bekend waren bij een 
kinderarts vanwege een ziekte (bijvoorbeeld astma) of kinderen die een grote geplande operatie 
moesten ondergaan waarvoor ze na de operatie op de PICU moesten worden opgenomen werden 
niet uitgenodigd aan het onderzoek mee te doen. Kinderen en ouders die niet in staat waren de 
Nederlandse vragenlijsten in te vullen werden evenmin uitgenodigd. De tweede groep bestond uit 
kinderen die tussen 1995 en 2005 opgenomen zijn geweest op onze PICU vanwege een septische 
shock (een levensbedreigende bloedvergiftiging ten gevolge van een infectie). Bij een septische 
shock is sprake van een verstoring van de bloedsomloop, waarbij de pompfunctie van het hart 
tekort kan schieten, met als gevolg een te lage bloeddruk en meestal ademhalingsproblemen. De 
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behandeling bestaat onder andere uit medicatie om de bloeddruk te verbeteren. De verminderde 
hartfunctie ten gevolge van de septische shock, mogelijk in combinatie met de bloeddruk 
ondersteunende medicatie bij kinderen die nog in ontwikkeling zijn zou gevolgen kunnen hebben 
voor de hartfunctie op volwassen leeftijd.
In de eerste groep onderzochten we de lichamelijke restverschijnselen, kwaliteit van leven en 
psychische restverschijnselen (posttraumatische stress stoornis), drie en negen maanden na ontslag. 
In de tweede groep, onderzochten we de hartfunctie, kwaliteit van leven, cognitief functioneren en 
psychische restverschijnselen (angst en depressie), gemiddeld 6.5 jaar na ontslag.

In hoofdstuk 1, de inleiding, wordt de ontwikkeling van intensive care geneeskunde voor 
kinderen beschreven en de verschuiving van het belang van overleven naar het belang van gezond 
overleven. 
In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw waren kinderarts-intensivisten en ouders vooral bezig 
met de vraag of een ernstig ziek kind in leven kon blijven. Verbeteringen van de behandel 
mogelijkheden (bijvoorbeeld beademing) hebben de kans op overleven verbeterd. Het natuurlijk 
beloop van ziekten is veranderd door preventie (vaccinaties) en vroegtijdige onderkenning van 
levensbedreigende ziekten (bijvoorbeeld RS infectie). Verschuivingen in ziektepatronen en de 
import van tot nog toe minder bekende ziektebeelden door immigratie hebben tot gevolg gehad 
dat kinderen met andere levensbedreigende ziekten werden opgenomen op de PICU dan voorheen. 
Bovendien daalde het aantal kinderen dat op de PICU overleed, maar steeg het aantal kinderen 
met chronische ziekten ten gevolge van restverschijnselen.
Lichamelijke restverschijnselen kunnen het gevolg zijn van de ziekte waarvoor het kind werd 
opgenomen op de PICU (bijvoorbeeld littekens na meningococcen ziekte (hersenvliesontsteking 
met vaak een lage bloeddruk en huidafwijkingen)) of van de behandeling die noodzakelijk was op de 
PICU (bijvoorbeeld een dik been na een infuus in de lies dat nodig is om bloeddrukondersteunende 
medicatie te kunnen geven) of van de combinatie van beide (bijvoorbeeld hersenbeschadiging na 
hersenvliesontsteking kan het gevolg zijn van de ontsteking maar ook van de lage bloeddruk).
Het belang van onderzoek naar lichamelijke restverschijnselen bij het kind is zo mogelijk nog 
groter dan bij de volwassene omdat het kind zich nog moet ontwikkelen. Een voorbeeld daarvan is 
het kind van wie de longfunctie nog in ontwikkeling is, en die toch kunstmatige beademing nodig 
heeft vanwege een ernstige longontsteking. Zowel de longontsteking zelf als ook de beademing 
kunnen negatieve gevolgen hebben voor de longfunctie op volwassen leeftijd. 
Kwaliteit van leven wordt gedefinieerd als ‘een toestand van volledig lichamelijk, psychisch en 
sociaal welzijn, en niet alleen het afwezig zijn van ziekte of ongemak’. Bij kinderen wordt kwaliteit 
van leven tevens bepaald door omgang met leeftijdsgenoten en de mogelijkheid tot leeftijd 
adequate ontwikkeling. Kwaliteit van leven wordt onderzocht met behulp van vragenlijsten. Deze 
vragenlijsten onderzoeken het functioneren van het kind op verschillende gebieden (lichamelijk, 
motorisch, psychologisch, sociaal, cognitief en emotioneel functioneren). Als een kind en/of 
ouder aangeeft dat een bepaald probleem bestaat, wordt vervolgens gevraagd hoeveel last het kind 
van het probleem heeft (ziekte gerelateerde kwaliteit van leven). Vanaf de leeftijd van acht jaar 
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kunnen kinderen zelf hun vragenlijsten invullen. Bij jongere kinderen wordt de ouders gevraagd 
de vragenlijst in te vullen. De onderzochte kinderen zijn vergeleken met gezonde Nederlandse 
leeftijdsgenoten. 
Psychische gevolgen. Een PICU opname is een ingrijpende gebeurtenis voor kinderen, die kan leiden 
tot angst, depressie en posttraumatische stress. De psychiatrische diagnose posttraumatische stress 
stoornis wordt gesteld als een kind last blijft houden van stressreacties (herbeleving, vermijding 
en verhoogde prikkelbaarheid). Bij schoolkinderen kan dit tevens leiden tot concentratie- 
en leerproblemen, schuldgevoelens en lichamelijke klachten zoals buikpijn of hoofdpijn. Bij 
adolescenten kunnen daarnaast conflictgedrag en experimenteergedrag, maar ook eetproblemen 
op de voorgrond staan. Als deze stressreacties niet binnen drie tot zes maanden verdwijnen, 
vormen ze een bedreiging voor de ontwikkeling van het kind en is hulpverlening nodig. 

hoofdstuk 2 beschrijft het literatuuronderzoek naar eerder gepubliceerde studies naar 
restverschijnselen bij kinderen die op een PICU opgenomen zijn geweest. Van 1966 tot 2006 zijn 
slechts 27 onderzoeken gepubliceerd op dit gebied. In deze onderzoeken werden lichamelijke 
of psychische restverschijnselen geëvalueerd bij 3444 kinderen die een opname op een PICU 
overleefden. Conclusies op basis van deze onderzoeken zijn moeilijk te trekken omdat in 
de verschillende studies veel verschillende aspecten werden onderzocht bij kleine aantallen 
kinderen. In de meeste onderzoeken worden aanwijzingen gevonden dat de kinderen aanzienlijke 
lichamelijke en psychische restverschijnselen hebben met een verminderde kwaliteit van leven. 
Dit literatuuronderzoek ondersteunde ons idee dat gestructureerd onderzoek bij kinderen die een 
PICU opname overleven van belang is.

In hoofdstuk 3 worden de lichamelijke restverschijnselen beschreven van de onderzoeksgroep 
met tevoren gezonde kinderen die onverwacht werden opgenomen op onze PICU. Drie maanden 
na ontslag werden 186 kinderen onderzocht.
Slechts 58 (31%) kinderen waren 3 maanden na ontslag gezond en 128 (69%) kinderen hadden 
nog steeds lichamelijke problemen. Van deze 128 kinderen bleken 55 (43%) kinderen toch een 
onderliggende ziekte te hebben die al voor opname op de PICU bestond maar nog niet was ontdekt 
(bijvoorbeeld een aangeboren hartafwijking). Bij minstens 15 (12%) kinderen waren de lichamelijke 
problemen te verklaren door complicaties van de PICU behandeling, zoals restverschijnselen 
na een infuus in de lies of heesheid na een beademingsbuis. Bij de overige kinderen waren de 
restverschijnselen het gevolg van de ziekte waarvoor ze opgenomen waren op de PICU en/of de 
daarvoor noodzakelijke behandeling. Bij 43 (34%) kinderen werden aanwijzingen voor neurologische 
en cognitieve problemen gevonden. Gestandaardiseerd neurocognitief onderzoek is ons inziens 
noodzakelijk evenals gestructureerd onderzoek naar complicaties van de PICU behandeling.

In hoofdstuk 4 worden de lichamelijke restverschijnselen (hartfunctie) beschreven van de 
onderzoeksgroep die is opgenomen met een septische shock. In totaal werden gemiddeld 6,5 jaar 
na de septische shock 108 kinderen onderzocht. 
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De hartfunctie was normaal bij de meeste kinderen. Slechts bij 6 (6%) kinderen vonden we 
afwijkingen, bestaande uit ritmestoornissen en verminderde functie van de linker of rechter 
kamer. Het is niet duidelijk wat de betekenis van deze bevindingen is. De gevolgen van de 
gevonden restverschijnselen op volwassen leeftijd zouden echter aanzienlijk kunnen zijn. Wij zijn 
dan ook van mening dat verder onderzoek bij kinderen die een septische shock hebben overleefd 
noodzakelijk is. 

In hoofdstuk 5 wordt de ziekte gerelateerde kwaliteit van leven (KvL) beschreven in de 
onderzoeksgroep met tevoren gezonde kinderen die onverwacht werden opgenomen op onze 
PICU. Drie en negen maanden na ontslag werden vragenlijsten ingevuld door 81 kinderen en/of 
hun ouders (ouders vulden de vragenlijsten in over de kinderen jonger dan 8 jaar; kinderen vanaf 
8 jaar vulden zelf hun vragenlijsten in). 
Ouders van kinderen tussen de 1 en 6 jaar oud scoorden 3 maanden na ontslag een slechtere KvL 
bij hun kinderen dan gezonde leeftijdsgenoten op de domeinen ‘longproblemen’ en ’vitaliteit’, en 
een betere KvL op de domeinen ‘agressie’ en ‘eetlust’. Ouders van kinderen tussen de 6 en 12 jaar 
oud en kinderen van 12 tot 16 jaar oud scoorden 3 maanden na ontslag een slechtere KvL op het 
domein ‘motorisch functioneren’. Kinderen van 8 tot 12 jaar oud scoorden zelf op alle domeinen 
een vergelijkbare KvL als gezonde leeftijdsgenoten. 
Negen maanden na ontslag waren bijna alle verschillen met gezonde leeftijdsgenoten verdwenen, 
behalve slechter ‘motorisch functioneren’ bij bijna alle leeftijdsgroepen; en meer ‘longproblemen’, 
minder ‘positieve stemming’ en slechtere ‘vitaliteit’ bij kinderen tussen de 1 en 6 jaar oud. 
Concluderend is de kwaliteit van leven van kinderen drie en negen maanden na een PICU opname 
slechts op een klein aantal domeinen slechter dan die van gezonde leeftijdsgenoten, en lijkt de KvL 
in de loop van de tijd te verbeteren. Inzicht in KvL kan ons inziens leiden tot beter op het individu 
afgestemde ondersteuning na ontslag.

In hoofdstuk 6 worden ziekte gerelateerd kwaliteit van leven, cognitief functioneren en angst en 
depressie beschreven in de onderzoeksgroep opgenomen met een septische shock. Gemiddeld 6.5 
jaar na de septische shock werden 50 kinderen (tussen 8 – 18 jaar) onderzocht. 
De kinderen die een septische shock hebben overleefd hebben een betere of vergelijkbare KvL en 
zijn minder angstig en minder depressief dan gezonde Nederlandse leeftijdsgenoten. De kinderen 
beoordelen hun eigen cognitief functioneren wel als slechter dan gezonde leeftijdsgenoten; dat wil 
zeggen dat ze van mening zijn dat ze meer problemen op school ervaren. Van de kinderen die een 
septische shock overleven volgt 14% speciaal onderwijs; in de Nederlandse bevolking is dat 3%. 
Die kinderen die bij opname op de PICU jong waren, geven aan meer cognitieve problemen te 
hebben dan de kinderen die ouder waren bij opname. Kinderen met cognitieve problemen hebben 
een slechtere kwaliteit van leven op verschillende domeinen en meer angst en depressie dan 
cognitief goed functionerende kinderen. Gestructureerd neurocognitief onderzoek is ons inziens 
noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in deze problemen en om adequatere ondersteuning na 
ontslag te kunnen aanbieden.
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In hoofdstuk 7 worden psychische gevolgen (posttraumatische stress stoornis) beschreven in 
de onderzoeksgroep met tevoren gezonde kinderen die onverwacht werden opgenomen op 
de PICU. Het percentage posttraumatische stress stoornis bij deze kinderen werd vergeleken 
met het voorkomen van posttraumatische stress stoornis bij kinderen die de Volendam brand 
(Nieuwjaarsnacht, januari 2001) hebben overleefd. In totaal hebben 29 van onze patiënten en 355 
kinderen die getuige zijn geweest van de Volendam brand vragenlijsten ingevuld.
Bij 5 (17.9%) kinderen van onze patiëntengroep werden zowel drie als negen maanden na 
ontslag hoge scores gevonden passend bij posttraumatische stress stoornis. Dit vergelijkbare 
percentage (19.0%) werd gevonden bij de kinderen die de Volendam brand hebben overleefd. Een 
onverwachte opname op een PICU is wat betreft stress reacties dus vergelijkbaar met een ramp 
zoals de Volendam brand.
Bij onze patiëntengroep waren stress reacties van de ouders, met name van de moeder, de 
belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van posttraumatische stress stoornis bij het 
kind, en niet de ernst van de ziekte, de duur van de opname of de leeftijd van het kind. Verder 
onderzoek naar risicofactoren voor psychische gevolgen is noodzakelijk. Dit moet leiden tot betere 
ondersteuning van kinderen en ouders zowel tijdens als na de PICU opname.

In hoofdstuk 8, de discussie, worden de resultaten van onze studies en de implicaties voor de 
toekomst besproken. Onze conclusie is dat de ontwikkeling van de intensive care geneeskunde 
voor kinderen niet alleen heeft geleid tot een afname van de sterfte maar ook tot een toename 
van het aantal kinderen met restverschijnselen ten gevolge van de PICU opname. Voor de 
Nederlandse situatie zouden onze bevindingen betekenen dat van de circa 1600 tot 2000 tevoren 
gezonde kinderen die jaarlijks onverwacht op een PICU worden opgenomen, circa 1100 tot 1400 
kinderen lichamelijke restverschijnselen hebben en circa 220 tot 280 kinderen posttraumatische 
stress stoornis hebben. Restverschijnselen worden niet alleen veroorzaakt door de ziekte waarvoor 
PICU opname noodzakelijk was maar ook door de PICU behandeling. Aangezien de gevonden 
restverschijnselen grote gevolgen kunnen hebben voor het dagelijks leven en de ontwikkeling van 
het kind, is de verwachting dat vroege ontdekking en revalidatie zinvol zijn, zoals ook bij te vroeg 
geboren kinderen is aangetoond. 
De gevonden lichamelijke en psychische restverschijnselen maken verder onderzoek en verbetering 
van patiëntenzorg noodzakelijk. Een adequaat onderzoek en nazorg programma is alleen mogelijk 
met voldoende (financiële) ondersteuning. Wij zijn van mening dat kinderarts-intensivisten en 
psychologen deel moeten uitmaken van het onderzoeksteam. Het onderzoek zou gericht moeten 
zijn op de omvang en de oorzaken van restverschijnselen om zowel de zorg op de PICU als de nazorg 
na de PICU te kunnen verbeteren. Consensus over het noodzakelijke onderzoek na een PICU 
opname en gezamenlijk onderzoek zijn in Nederland de enige manier om tot goed onderbouwde 
conclusies te kunnen komen. Dit zou in de Nederlandse situatie, waar samenwerkingsverbanden 
tussen alle acht PICU’s al bestaan, goed mogelijk moeten zijn. 
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