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Sikkelcelziekte (SCZ) is een erfelijke aandoening van de rode bloedcel, die vooral 

voorkomt bij de negroïde populatie. In Nederland zijn er naar schatting 1000 kinderen 

met SCZ, en per jaar wordt bij 40 kinderen de diagnose gesteld. Kinderen met SCZ 

groeien veelal op in gezinnen die te maken hebben met sociale en financiële problemen, 

aangezien de meerderheid van deze gezinnen immigranten zijn afkomstig uit Suriname 

en Centraal Afrika met een lagere sociaal-economische status (SES). Bij SCZ is sprake 

van chronische bloedarmoede en vaatvernauwingen. Dit veroorzaakt acute en extreem 

pijnlijke episodes en onomkeerbare orgaanschade in het hele lichaam. Een zeer ernstige 

complicatie van SCZ is het optreden van herseninfarcten: bij één derde van de SCZ 

patiënten worden op 18-jarige leeftijd herseninfarcten gedetecteerd op MRI scans. 

Hoewel de meeste infarcten niet gepaard gaan met neurologische symptomen, kunnen 

deze zogenaamde ‘stille’ infarcten veel problemen veroorzaken. De gevolgen van de 

ziekte, in combinatie met de gevolgen van de lage SES van deze patiëntengroep, kan 

resulteren in verminderd psychologisch functioneren. 

In dit proefschrift worden drie verschillende aspecten van psychologisch functioneren 

beschreven: neurocognitieve problemen, gedrags- en emotionele problemen, en 

gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (GGKvL). Het primaire doel was om te 

onderzoeken of potentiële problemen op deze drie gebieden het gevolg zijn van de ziekte 

of van de lage SES van de patiëntengroep. Dit leverde de volgende onderzoeksvraag op: 

1.  Wat zijn de verschillen tussen kinderen met SCZ en gezonde broertjes en zusjes 

(gematcht op leeftijd, geslacht, etniciteit en SES) op het gebied van het neurocognitief 

functioneren, gedrags- en emotionele problemen, en GGKvL?

Een secundair doel was om risicofactoren vast te stellen voor neurocognitief functioneren 

en gedrags- en emotionele problemen. Dit leidde tot de volgende onderzoeksvragen:

2.  Wat zijn de medische determinanten van neurocognitief functioneren van kinderen 

met SCZ? 

3.  Wat is het effect van medische determinanten en neurocognitief functioneren op 

gedrags- en emotionele problemen van kinderen met SCZ?

Hoofdstuk 1 is de algemene inleiding van dit proefschrift. Hierin worden medische en 

psychologische aspecten van SCZ beschreven. De kenmerken en belangrijkste bevindingen 

van eerdere studies naar neurocognitieve problemen, gedrags- en emotionele problemen, 

en GGKvL bij kinderen met SCZ worden samengevat. SCZ is geassocieerd met beperkingen 

in het algemeen cognitief functioneren en met problemen op specifieke neurocognitieve 

gebieden, maar tot op heden ontbreekt een uitgebreid neurocognitief profiel van kinderen 

met SCZ. Medische determinanten van neurocognitief functioneren zijn nog grotendeels 

onbekend. De meeste studies naar kinderen met SCZ waren gericht op neurocognitief 

functioneren. Er is veel minder onderzoek gedaan naar gedrags- en emotionele problemen 

en GGKvL van deze patiënten. Ook is er nauwelijks onderzoek gedaan naar medische en 

neurocognitieve determinanten van deze problemen. Dit vormde de aanleiding om van 

start te gaan met het AANPAK project (AAndacht voor NeuroPsychologische Aspecten 
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Appendices

bij Kinderen met sikkelcelziekte) in het Sikkelcel Expertise Centrum van het Emma 

Kinderziekenhuis, Academisch Medisch Centrum, in Amsterdam.

Het eerste deel van dit proefschrift bevat de resultaten van drie beschrijvende studies 

naar neurocognitief functioneren, gedrags- en emotionele problemen en GGKvL van 

kinderen met SCZ. In Hoofdstuk 2 wordt het neurocognitief functioneren van 41 

kinderen met SCZ en een controlegroep van 38 gezonde broertjes en zusjes uitgebreid 

geëvalueerd. Uit de resultaten blijkt dat SCZ duidelijk geassocieerd is met lagere IQ 

scores. Meer dan één op de drie kinderen met SCZ heeft een IQ onder de 75, tegenover 

één op de tien gezonde broertjes en zusjes. Kinderen met SCZ hebben ook problemen 

op het gebied van de visuo-motoriek. Daarnaast worden  problemen geconstateerd 

op het gebied van het executief functioneren. Er worden geen significante verschillen 

gevonden tussen kinderen met SCZ en gezonde broertjes en zusjes op het gebied van 

inhibitie en verbaal werkgeheugen.

In Hoofdstuk 3 worden gedrags- en emotionele problemen van kinderen met SCZ 

vergeleken met gezonde broertjes en zusjes en een Nederlandse normgroep. De Child 

Behavior Checklist (CBCL), Teacher Report Form (TRF) en Vragenlijst voor Gedragsproblemen 

bij Kinderen (VvGK) werden ingevuld door ouders en/of leerkrachten van 106 kinderen met 

SCZ en 37 gezonde broertjes en zusjes. Kinderen met SCZ blijken meer  internaliserende 

problemen te hebben dan gezonde broertjes en zusjes en de Nederlandse normgroep. 

Volgens leerkrachten hebben subgroepen van zowel kinderen met SCZ als gezonde 

broertjes en zusjes tevens meer externaliserende problemen dan de normgroep. Kinderen 

met SCZ functioneren slechter op school, gedragen zich sociaal minder competent en lijken 

meer aandachtsproblemen te hebben dan gezonde broertjes en zusjes.

In Hoofdstuk 4 wordt de GGKvL van 40 kinderen met SCZ door middel van de 

KIDSCREEN-52 vergeleken met 36 gezonde broertjes en zusjes en een Nederlandse 

normgroep. Over het algemeen blijkt de GGKvL van kinderen met SCZ vergelijkbaar met 

de GGKvL van gezonde broertjes en zusjes, maar lager dan de Nederlandse normgroep 

op vijf domeinen (Fysiek Welbevinden, Stemming & Emoties, Autonomie, Relatie met 

Ouders, en Financiële Middelen). Gezonde broertjes en zusjes hebben een lagere GGKvL 

dan de Nederlandse normgroep op drie domeinen (Stemming & Emoties, Relatie met 

Ouders, en Financiële Middelen). Meer dan een derde van de kinderen met SCZ en hun 

gezonde broertjes en zusjes heeft een lage GGKvL (≥1 SD) op meerdere domeinen. 

Deze bevindingen impliceren dat lage GGKvL in kinderen met SCZ vooral samenhangt 

met de lage SES van deze patiëntengroep, met uitzondering van enkele ziektespecifieke 

effecten binnen het fysieke en autonomie domein. 

Samenvattend laten de resultaten van de beschrijvende studies in het eerste deel van 

dit proefschrift zien dat kinderen met SCZ een verhoogd risico hebben op neurocognitieve 

problemen, gedrags- en emotionele problemen, en lage GGKvL. Hoewel de meerderheid 

van de kinderen met SCZ veerkrachtig is, en zich dus goed aan de ziekte aan lijkt te 

passen, is het belangrijk om risicofactoren te identificeren voor kinderen die op deze drie 

psychologische gebieden problemen hebben.
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In het tweede deel van het proefschrift worden risicofactoren onderzocht. In 

Hoofdstuk 5 wordt de associatie tussen de ernst van de ziekte en neurocognitief 

functioneren onderzocht. Als maat voor de ziekte ernst is gebruik gemaakt van 

laboratoriumuitslagen en radiologische parameters. Alle 37 deelnemende kinderen 

met SCZ ondergingen uitgebreid neurocognitief onderzoek. Overige data (cerebrale 

bloedstroomsnelheden gemeten door middel van transcraniele echo Doppler (TCD), 

laboratorium uitslagen en MRI data) werd uit medische statussen verkregen. De 

resultaten wijzen uit dat hemoglobine geassocieerd is met een zwakker verbaal korte 

termijn geheugen. Er wordt geen associatie gevonden tussen TCD bloedstroomsnelheden 

en neurocognitief functioneren wanneer gecorrigeerd wordt voor leeftijd. Kinderen 

met stille infarcten verschillen niet van kinderen met normale MRI’s in neurocognitief 

functioneren. Kinderen met asymmetrieën in de cerebrale bloedstroomsnelheid, 

gemeten door middel van Continuous Arterial Spin Labelling (CASL) MRI, kunnen 

beter de aandacht volhouden dan kinderen zonder deze asymmetrieën. Geconcludeerd 

wordt dat neurocognitieve problemen geassocieerd zijn met de ernst van de anemie. 

Dit zou kunnen betekenen dat een verminderde zuurstofoverdracht in de hersenen 

hieraan ten grondslag ligt. Dit impliceert dat kinderen met SCZ ondanks een normale 

MRI toch neurocognitieve beperkingen kunnen hebben, die mogelijk hun academische 

ontwikkeling en participatie in de samenleving in de weg staan.    

Tenslotte wordt de invloed van medische factoren en neurocognitief functioneren 

op gedrags- en emotionele problemen geëxploreerd in Hoofdstuk 6, door middel van 

hiërarchische regressieanalyse. Dit levert echter geen significant regressiemodel op. 

Medische factoren verklaren wel 11-29 % van de variantie van gedrags- en emotionele 

problemen. De toevoeging van neurocognitief functioneren aan het regressiemodel 

levert een significante toename op van de verklaarde variantie van externaliserende 

problemen gerapporteerd door leerkrachten. Deze exploratieve resultaten dienen 

gerepliceerd te worden, maar suggereren dat neurocognitief functioneren een sterkere 

determinant is van externaliserende problemen dan medische factoren.

In het laatste Hoofdstuk 7 worden de resultaten van de voorgaande hoofdstukken 

samengevat en bediscussieerd. Vijf belangrijke boodschappen worden geformuleerd:

-  Kinderen met SCZ zijn dubbel benadeeld door hun ziekte en lage SES 

-  Neurocognitieve problemen zijn een gevolg van SCZ, en geassocieerd met ernst van 

anemie 

-  Kinderen met SCZ hebben een risico op gedrags- en emotionele problemen

-  Lage GGKvL van kinderen met SCZ is voornamelijk gerelateerd aan lage SES 

-  De meerderheid van de kinderen met SCZ is veerkrachtig

Vervolgens worden beperkingen van het onderzoek besproken. Dat zijn de relatief kleine 

onderzoeksgroep, de inclusie van gezonde broertjes en zusjes van niet-deelnemende 

kinderen met SCZ, ontbrekende gegevens (zoals MRI data), het gebruik van proxy en 

zelfrapportage vragenlijsten die niet speciaal ontwikkeld zijn voor gebruik bij patiënten 

Samenvatting

141

proefschrift Hijmans.indb   141 8-12-2011   13:10:57



Appendices

met SCZ, het beperkt aantal psychosociale determinanten in het onderzoeksmodel, en 

het ontbreken van meetinstrumenten voor pijn. Op basis van deze beperkingen worden 

verschillende aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek. Grote, multicenter MRI 

studies zouden moeten worden opgezet om het aantal deelnemers  te vergroten, de 

statische power te verhogen, en risicofactoren te vinden voor neurologische schade. 

Daarmee kan meer kennis over het onderliggende pathofysiologische mechanisme van 

neurocognitieve problemen worden verkregen. Een longitudinale onderzoeksopzet 

is nodig om het psychologisch functioneren van SCZ patiënten gedurende de 

levensloop te evalueren. Andere aanbevelingen voor toekomstig onderzoek zijn om 

te focussen op beschermende mechanismen (zowel medische als psychologische), om 

meetinstrumenten voor pijn en vermoeidheid mee te nemen in het onderzoeksmodel, 

en om neurocognitieve rehabilitatieprogramma’s voor kinderen met SCZ op te zetten en 

te evalueren. Dit proefschrift sluit af met implicaties van het onderzoek voor de klinische 

praktijk. Er wordt gepleit voor de implementatie van routinematig neurocognitief 

onderzoek, screening op gedrags- en emotionele problemen en monitoring van GGKvL. 

Daarmee kunnen die kinderen met SCZ die professionele hulp nodig hebben vroegtijdig 

worden opgespoord, en kan de hulpverlening voor deze kwetsbare patiëntengroep 

verbeterd worden.    

Tot slot toont dit proefschrift aan dat kinderen met SCZ niet alleen fysieke consequenties 

van hun ziekte ervaren, maar ook last kunnen hebben van verschillende psychologische 

gevolgen. Mind matters in pediatrische sikkelcelziekte!
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