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Nederlandse samenvatting

Dit proefschrift focust op de lange termijn follow-up van kinderen na obstetrische studies. 

Obstetrische gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCTs) worden uitgevoerd om 

de effectiviteit van perinatale interventies te evalueren. Meestal worden echter alleen 

de korte termijn uitkomsten van deze kinderen gerapporteerd, terwijl lange termijn 

uitkomsten minstens zo belangrijk zijn omdat nadelige gevolgen zich vaak pas na enkele 

jaren manifesteren. 

In dit proefschrift richten we ons op (1) het in kaart brengen van de huidige stand van zaken 

omtrent lange termijn follow-up van kinderen na obstetrische studies, (2) het exploreren 

van de mogelijkheid tot het ontwikkelen van predictiemodellen voor verschillende lange 

termijn uitkomsten van kinderen, gebruikmakend van data van een reeds bestaand cohort, 

(3) de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een korte richtlijn voor lange termijn follow-

up die toekomstige onderzoekers tot hulp kan zijn in hun besluiten omtrent de noodzaak 

tot lange termijn follow-up. 

In hoofdstuk 2 presenteren we ons studie protocol. We kondigen hierin een systematisch 

review aan over neonatale follow-up na obstetrische studies met als doel inzicht te 

verkrijgen in de frequentie van lange termijn follow-up van kinderen in het verleden en 

welke follow-up methoden hierbij zijn gebruikt. Daarnaast kondigen we het plan aan 

om multivariabele predictiemodellen te ontwikkelen voor verschillende lange termijn 

gezondheidsuitkomsten. Tevens moedigen we andere onderzoekers aan, die participeren 

in follow-up studies na grote obstetrische RCTs, om ons te informeren over hun studies 

zodat we deze studies kunnen includeren in ons systematische review. Ook nodigen we 

deze onderzoekers uit met ons samen te werken in het kader van de externe validatie van 

onze predictiemodellen. 

In hoofdstuk 3 presenteren we een systematische review over lange termijn follow-up 

na grote obstetrische RCTs (> 350 vrouwen). In totaal zijn er 212 reviews bekeken. Deze 

reviews bestonden uit 1837 RCTs over perinatale interventies, waarvan 249 RCTs meer dan 

350 vrouwen hebben geïncludeerd. Slechts 40/249 van deze RCTs (16%) hebben kinderen 

vervolgd na ontslag uit het ziekenhuis om de effectiviteit van een specifieke perinatale 

interventie te evalueren. Het aantal RCTs met lange termijn follow-up is over de jaren heen 

stabiel gebleven; 10 van de 67 RCTs (15%) van voor 1990 rapporteerden lange termijn 

uitkomsten, 17 van 115 (15%) tussen 1990-2000 en 13 van 67 RCTs na 2000 (p=0.68). 

Tevens toont dit review aan dat de gebruikte methoden voor lange termijn follow-up 

inconsistent is. Keuzes zullen gemaakt moeten worden, helemaal als er beperkt geld 

beschikbaar is, omtrent de follow-up methoden (vragenlijsten en/of fysieke onderzoeken) 

en ook de optimale leeftijd van follow-up moet bepaald worden. Het zou een stap vooruit 

zijn wanneer RCTs wereldwijd hetzelfde follow-up protocol zouden gebruiken. 
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In hoofdstuk 4 wordt een systematische review gepresenteerd dat de korte- en lange 

termijn morbiditeit van late preterme kinderen (34 weken en 0 dagen tot 36 weken en 

6 dagen) weergeeft. Van alle vroeggeboortes bestaat 74% uit late preterme kinderen 

en dit is 8% van alle geboortes. Late preterme kinderen zijn de snelst groeiende groep 

onder eenling vroeggeboortes. We identificeerden 22 studies die in totaal 29,375,675 

kinderen bestudeerden. Vergeleken met aterm geboren kinderen hebben late preterme 

kinderen een groter risico op slechte korte termijn uitkomsten zoals het respiratoire 

distress syndroom (RR 17.3, 95% BI 9.8 tot 30.6), intraventriculaire bloedingen (RR 4.9, 

95% BI 2.1 tot 11.7) en neonatale sterfte (RR 5.9, 95% BI 5.2 tot 6.8). Na de neonatale 

periode hebben deze kinderen meer kans om te sterven voor hun eerste levensjaar (RR 3.7, 

95% BI 2.9 tot 4.6) of te lijden aan cerebrale parese (RR 3.1, 95% BI 2.3 tot 4.2). Hoewel 

de absolute incidentie van neonatale morbiditeit en mortaliteit bij late preterme kinderen 

laag is, toont dit review aan dat de incidentie hiervan significant is verhoogd vergeleken 

met aterm geboren kinderen. We hopen dat de bevindingen van deze studie bijdraagt 

aan het bepalen van het optimale obstetrische beleid als door obstetrici en andere clinici 

de voor- en nadelen van een perinatale interventie voor moeder en kind moeten worden 

afgewogen.

In hoofdstuk 5 hebben we risico-indicatoren geïdentificeerd voor neurologische 

morbiditeit en vervolgens hebben we deze risico-indicatoren gebruikt voor het 

ontwikkelen van predictie modellen voor neurologische morbiditeit op 2 en 5-jarige 

leeftijd. Neonaten geboren in Nederland in 1983 bij een amenorroeduur van < 34 weken 

en zonder congenitale afwijkingen zijn geïncludeerd (n=753). Deze kinderen zijn verdeeld 

in drie groepen; geen handicap, minor handicap en major handicap. Overeenkomstige 

significante risico-indicatoren voor major handicaps op 2 en 5-jarige leeftijd waren 

mannelijk geslacht (OR 2.7, 95% BI 1.2 tot 5.8; OR 3.0, 95% BI 1.1 tot 8.0), aanwezigheid 

van convulsies na tweede levensdag (OR 5.8, 95% BI 1.9 tot 17.8; OR 5.8, 95% BI 1.9 tot 

17.9) en intracraniële bloedingen (OR 3.8, 95% BI 1.6 tot 9.1; OR 2.6, 95% BI 1.02 tot 6.8). 

De predictie modellen voor major handicaps discrimineerden redelijk goed tussen kinderen 

met en zonder handicaps met een AUC (area under the curve) van 0.76 (95% BI 0.69 tot 

0.83) op 2-jarige leeftijd en een AUC van 0.74 (95% BI 0.67 tot 0.81) op 5-jarige leeftijd. 

De predictie modellen hadden een goede calibratie. Voordat onze predictie modellen door 

toekomstige studies gebruikt kunnen worden om de korte termijn uitkomsten te exploreren 

naar de lange termijn, moeten ze eerst worden gevalideerd met behulp van data van 

meer recente cohorten zodat onderzocht kan worden of dezelfde risico-indicatoren voor 

neurologische morbiditeit worden gevonden. 

In hoofdstuk 6 hebben we vervolgens risico-indicatoren geïdentificeerd voor respiratoire 

morbiditeit op 2, 5 en 19-jarige leeftijd en hebben we deze risico-indicatoren gebruikt 

om predictie modellen te ontwikkelen voor respiratoire morbiditeit later in het leven. Een 
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overeenkomstige risico-indicator voor respiratoire morbiditeit op 2 en 5-jarige leeftijd was 

bronchopulmonaire dysplasie (OR 1.9, 95% BI 1.1 tot 3.2; OR 1.8, 95% BI 1.1 tot 3.0). 

Opvallend was dat het respiratoire distress syndroom (RDS) niet een significante risico-

indicator lijkt te zijn voor respiratoire morbiditeit op alle drie de leeftijden in dit cohort 

(OR 1.2, 95% BI 0.88 tot 1.7; 1.3, 95% BI 0,88 tot 2.0; OR 0.91, 95% BI 0.56 tot 1.5). 

De AUC was 0.65 (95% BI 0.61 tot 0.68), 0.71 (95% BI 0.66 tot 0.75) en 0.61 (95% BI 

0.56 tot 0.66) respectievelijk. De predictie modellen voor respiratoire morbiditeit op 2 en 

5-jarige leeftijd lieten een goede calibratie zien. De calibratie voor respiratoire morbiditeit 

op 19-jarige leeftijd was alleen minder optimaal. Toekomstige studies die geïnteresseerd 

zijn in het effect van een perinatale interventie op de incidentie van respiratoire morbiditeit 

op latere leeftijd, zouden kunnen overwegen om bronchopulmonaire dysplasie als primaire 

uitkomstmaat te nemen in plaats van RDS.  

In hoofdstuk 7 worden verschillende follow-up strategieën besproken aan de hand van 

drie grote obstetrische studies waarna lange termijn follow-up heeft plaatsgevonden. 

Verder wordt er een samenvatting gegeven van de voor- en nadelen van deze verschillende 

strategieën en hebben we gepoogd een korte richtlijn te ontwikkelen die toekomstige 

onderzoekers kan helpen bij hun beslissingen omtrent follow-up. 
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Algemene discussie

Dit proefschrift rapporteert over lange termijn follow-up van kinderen na obstetrische 

studies. De laatste jaren is de belangstelling voor lange termijn follow-up van kinderen na 

obstetrische studies toegenomen. Terwijl in het verleden de meerderheid van studies geen 

lange termijn follow-up uitvoerde, is er tegenwoordig een trend in het doen van lange 

termijn follow-up na iedere obstetrische studie. Dit heeft soms zelfs tot gevolg dat de 

korte termijn uitkomsten van een studie pas op hetzelfde moment gerapporteerd worden 

als de lange termijn uitkomsten en dat het vele jaren duurt voordat het effect van een 

perinatale interventie geëvalueerd kan worden 1,2. 

Lastig aan lange termijn follow-up is dat het kostbaar is, logistiek vaak een uitdaging en 

dat het veel tijd kost. Hierdoor is het belangrijk af te vragen of follow-up van ieder kind na 

elke studie haalbaar en noodzakelijk is en alternatieve strategieën zouden dus overwogen 

moeten worden. Het is duidelijk dat er nog geen wereldwijde consensus is over hoe follow-

up uitgevoerd moet worden. Dit proefschrift heeft als doel een stap in de richting van zo’n 

consensus te maken. Het besluit of follow-up nodig is en welke strategie hiervoor het 

beste is lijkt te kunnen worden samengevat in de volgende vier punten;

I. Is er een relatie tussen de korte en lange termijn uitkomsten?

II. Is informatie verkregen door middel van vragenlijsten toereikend of is er ook lichamelijk

onderzoek nodig bij alle geïncludeerde kinderen of een gedeelte hiervan?

III. Wat voor informatie over de gezondheid van de kinderen is relevant en op welke leeftijd

kan deze informatie accuraat gemeten worden?

IV. Zal de huidige klinische praktijk veranderen op basis van de korte termijn uitkomsten?

Wanneer kennis omtrent de relatie tussen de korte en lange termijn uitkomsten ontbreekt 

zal exploratie van de korte termijn uitkomsten naar de lange termijn niet afdoende zijn. 

Op dit moment is dit het geval voor de meeste korte termijn perinatale uitkomsten zodat 

voorlopig lange termijn follow-up serieus overwogen moet worden na elke obstetrische 

studie waarin het effect van een perinatale interventie wordt geëvalueerd. 

Wanneer meer informatie over de lange termijn uitkomsten van kinderen beschikbaar 

komt kan men de relatie onderzoeken tussen korte en lange termijn uitkomsten en kunnen 

vervolgens predictie modellen voor lange termijn uitkomsten ontwikkeld worden. Met 

uitzondering van de predictiemodellen voor lange termijn uitkomsten van kinderen die 

wij onlangs gepubliceerd hebben, bestaan er voor zover wij weten, geen andere predictie 

modellen voor lange termijn uitkomsten van kinderen 3,4. We zijn echter van mening dat 

zulke modellen in potentie een goed alternatief zouden kunnen zijn voor daadwerkelijke 

follow-up van kinderen, mits deze predictie modellen zijn gebaseerd op accurate cohort 

data. Dit betekent dat grote geboorte cohorten nodig zijn voor het ontwikkelen van zulke 
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predictie modellen waarin data is verzameld van rondom de zwangerschap en bevalling 

als ook data over de gezondheid van deze kinderen kort na de bevalling en later in het 

leven. Meer data is zelfs nodig om de predictiemodellen vervolgens te kunnen valideren 

omdat bekend is dat zulke modellen vaak te optimistisch zijn voor de dataset waarin ze 

zijn ontwikkeld en dat externe validatie nodig is om te corrigeren voor deze overfitting 
5. Momenteel lopen er in Nederland veel obstetrische studies met lange termijn follow-

up van kinderen en deze gegevens kunnen in de toekomst gebruikt worden voor het 

ontwikkelen van nieuwe predictie modellen, maar ook voor de externe validatie van onze 

recent gepubliceerde modellen 6,7,8.

Een alternatieve manier om meer lange termijn data van kinderen te bemachtigen zou zijn 

om de lange termijn uitkomsten van kinderen te registeren in een nationaal register. Voor 

korte termijn uitkomsten bestaat er al zo’n register. De Perinatale Registratie Nederland 

(PRN) is een database bestaande uit gegevens over zwangerschappen, bevallingen en de 

gezondheidsuitkomsten van kinderen tot 28 dagen na de geboorte. De PRN database 

omvat informatie van ongeveer 96% van alle bevallingen in Nederland. 

Idealiter zouden ook lange termijn uitkomsten van kinderen in deze database geregistreerd 

worden. In Denemarken bijvoorbeeld wordt iedere baby geïncludeerd in de Danish Medical 

Birth Registry, een enorme database die uitgebreide informatie bevat omtrent de geboorte. 

Aan deze database zijn vervolgens 200 elektronische databases gekoppeld zodat ook 

gegevens over de gezondheid van deze kinderen later in het leven bekend zijn 9,10,11. 

In Nederland bezoekt ieder kind tot de leeftijd van 4 jaar regelmatig het consultatiebureau. 

Tijdens ieder bezoek wordt de groei van het kind gecontroleerd, gehoor- en visus testen 

worden uitgevoerd, maar ook de ontwikkeling van het kind wordt gemonitord. Een 

beperking is dat deze consultatiebureaus alleen maar screenen en dat ze per kind maar 

een bepaalde hoeveelheid tijd beschikbaar hebben, waarbij het dus kan gebeuren dat het 

kind niet aan de onderzoeken mee wil werken. Extra subsidie zal dus nodig zijn om een 

test te ontwikkelen waarmee meer accurate informatie verzameld kan worden en ook 

voor de management van zo’n database, maar dan zou er op een relatief gemakkelijke 

manier meer informatie over de lange termijn uitkomsten van kinderen gegenereerd 

kunnen worden. Daarnaast doet ieder kind in Nederland vanaf 5-jarige leeftijd tot aan het 

einde van de basisschool mee aan de CITO test. Het resultaat van deze finale CITO test 

geeft goede informatie over de schoolprestatie van een kind. 

Wanneer al deze informatie aan de PRN database toegevoegd zou kunnen worden, zou dit 

een enorme stap vooruit zijn in het verkrijgen van meer informatie over de lange termijn 

uitkomsten van kinderen. Een eerste stap is recent gemaakt door het registreren van lange 

termijn uitkomsten van extreem vroeg geboren kinderen op 2-jarige leeftijd in de PRN 

database. Met het verkrijgen van meer kennis omtrent de associatie tussen korte en lange 
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termijn uitkomsten van kinderen, zullen we in de toekomst perinatale interventies beter 

kunnen evalueren en dit zal de gezondheid van moeder en kind ten goede komen. 

proefschrift Teune.indb   140 16-5-2013   13:01:31

Teune_PROEF (all).ps Back - 70     T1 -    Black



         
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlandse samenvatting en algemene discussie

141

Chapter

9

Reference list

1. Norman JE, Shennan A, Bennett P, Thornton S, Robson S, Marlow N, Norrie J, Petrou S, Sebire N,

Lavender T, Whyte S. Trial protocol OPPTIMUM-- does progesterone prophylaxis for the prevention of

preterm labour improve outcome? BMC Pregnancy Childbirth. 2012 Aug 6;12:79.

2. Lees C, Baumgartner H. The TRUFFLE study--a collaborative publicly funded project from concept

to reality: how to negotiate an ethical, administrative and funding obstacle course in the European

Union. Ultrasound Obstet Gynecol. 2005 Feb;25(2):105-7.

3. Teune MJ, van Wassenaer AG, van Dommelen P, Mol BW, Opmeer BC. Perinatal risk indicators for long-

term neurological morbidity among preterm neonates. Am J Obstet Gynecol. 2011 May;204(5):396.

e1-396.e14

4. Teune MJ, van Wassenaer AG, van Buuren S, Mol BW, Opmeer BC; Dutch POPS Collaborative Study

Group. Perinatal risk-indicators for long-term respiratory morbidity among preterm or very low birth

weight neonatesEur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012 May 10.

5. Steyerberg EW. Clinical prediction models. Springer; 2009.

6. Van der Ham DP, van der Heyden JL, Opmeer BC, Mulder AL, Moonen RM, van Beek JH, Franssen

MT, Bloemenkamp KW, Sikkema JM, de Groot CJ, Porath M, Kwee A, Woiski MD, Duvekot JH,

Akerboom BM, van Loon AJ, de Leeuw JW, Willekes C, Mol BW, Nijhuis JG. Management of late-

preterm premature rupture of membranes: the PPROMEXIL-2 trial. Am J Obstet Gynecol. 2012

Oct;207(4):276.e1-10. doi: 10.1016/j.ajog.2012.07.024. Epub 2012 Jul 20.

7. Koopmans CM, Bijlenga D, Groen H, Vijgen SM, Aarnoudse JG, Bekedam DJ, van den Berg PP, de

Boer K, Burggraaff JM, Bloemenkamp KW, Drogtrop AP, Franx A, de Groot CJ, Huisjes AJ, Kwee

A, van Loon AJ, Lub A, Papatsonis DN, van der Post JA, Roumen FJ, Scheepers HC, Willekes C, Mol

BW, van Pampus MG; HYPITAT study group. Induction of labour versus expectant monitoring for

gestational hypertension or mild pre-eclampsia after 36 weeks’ gestation (HYPITAT): a multicentre,

open-label randomised controlled trial. Lancet. 2009 Sep 19;374(9694):979-88.

8. Roos C, Spaanderman ME, Schuit E, Bloemenkamp KW, Bolte AC, Cornette J, Duvekot JJ, van Eyck

J, Franssen MT, de Groot CJ, Kok JH, Kwee A, Merién A, Nij Bijvank B, Opmeer BC, Oudijk MA, van

Pampus MG, Papatsonis DN, Porath MM, Scheepers HC, Scherjon SA, Sollie KM, Vijgen SM, Willekes

C, Mol BW, van der Post JA, Lotgering FK; APOSTEL-II Study Group. Effect of maintenance tocolysis

with nifedipine in threatened preterm labor on perinatal outcomes: a randomized controlled trial.

JAMA. 2013 Jan 2;309(1):41-7. doi: 10.1001/jama.2012.153817.

9. Bager P, Simonsen J, Nielsen NM, Frisch M. Cesarean section and offspring’s risk of inflammatory

bowel disease: a national cohort study. Inflamm Bowel Dis. 2012 May;18(5):857-62. doi: 10.1002/

ibd.21805. Epub 2011 Jul 7.

10. Nielsen LF, Schendel D, Grove J, Hvidtjørn D, Jacobsson B, Josiassen T, Vestergaard M, Uldall P,

Thorsen P. Asphyxia-related risk factors and their timing in spastic cerebral palsy. BJOG. 2008

Nov;115(12):1518-28.

11. Wu CS, Sun Y, Vestergaard M, Christensen J, Ness RB, Haggerty CL, Olsen J. Preeclampsia and risk for

epilepsy in offspring. Pediatrics. 2008 Nov;122(5):1072-8.

proefschrift Teune.indb   141 16-5-2013   13:01:31

Teune_PROEF (all).ps Front - 71     T1 -    Black


