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Nederlandse samenvatting 

In Nederland worden per jaar ongeveer 70 kinderen geboren met een chronische vorm van 
congenitale hypothyreoïdie (CH). 90% van hen heeft  een permanente vorm van thyroidale 
CH, als gevolg van een aangeboren anatomisch of biochemisch defect van de schildklier. 
Van CH is sprake wanneer er een aangeboren tekort aan schildklierhormoon bestaat omdat 
de schildklier hiervan niet genoeg kan aanmaken. Schildklierhormoon is essentieel voor de 
hersenontwikkeling en speelt een rol bij de stofwisseling in diverse weefsels en organen. Bij jonge 
kinderen zijn de hersenen nog sterk in ontwikkeling. Voor hen is een goed werkende schildklier 
extra belangrijk. Bij een tekort aan schildklierhormoon ontstaat in de eerste maanden na de 
geboorte schade aan het centraal zenuwstelsel, hetgeen kan leiden tot een ernstige cognitieve 
en motorische achterstand in de ontwikkeling, waarbij de ernst afhankelijk is van de mate en de 
duur van het hormoontekort. Het doel van de neonatale screeningsprocedure is om kinderen 
met CH vroeg op te sporen en daardoor snel te kunnen behandelen met schildklierhormoon 
(T4). Op deze manier kan ernstige hersenschade worden voorkomen.   

In dit proefschrift worden de resultaten van het onderzoek “Effectevaluatie van de screening 
op CH” beschreven, met aandacht voor (1) cognitieve en motorische gevolgen van CH en het 
effect van veranderingen in de screeningsprocedure en de behandeling op het cognitief en 
motorisch functioneren door de jaren heen en (2) het psychosociaal functioneren van kinderen 
en jong volwassenen met CH waarbij de gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven, het 
vervullen van ontwikkelingstaken (levensloop) en het gevoel van eigenwaarde is onderzocht. 
Daarnaast zijn de effecten van verschillende ziekte- en behandelingsgerelateerde variabelen, 
zoals de ernst van de ziekte, het tijdstip van de start van de behandeling en startdosis T4, op 
het motorisch en cognitief functioneren onderzocht. In de studie zijn drie cohorten patiënten 
geïncludeerd (1981-1982 op 10- en 21-jarige leeftijd), (1992-1993 op 10-jarige leeftijd) en 2002-
2004  (op 1- en 2-jarige leeftijd). 

In de algemene inleiding van dit proefschrift worden de medische en psychologische 
aspecten van CH beschreven. Allereerst wordt informatie gegeven over de schildklier, 
schildklierhormonen, de rol van schildklierhormoon op de hersenontwikkeling, CH en de 
neonatale screeningsprocedure. Vervolgens worden de psychologische gevolgen van CH 
beschreven. De kenmerken en de belangrijkste bevindingen van eerdere studies naar cognitieve 
en motorische problemen bij kinderen met CH worden samengevat. Verschillende studies naar 
het effect van de screening en vroege behandeling hebben aangetoond dat de totale groep kinderen 
met CH vergeleken met de controlegroep vaak scores behaalt die vallen in het gemiddelde 
gebied. Echter, bij kinderen waarbij CH vroegtijdig is opgespoord en  met name de kinderen 
met een ernstige vorm van CH kan er sprake zijn van significant lagere IQ-scores in vergelijking 
met de norm. Dus ondanks dat patiënten door de screening vroeg worden behandeld, worden 
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er toch belangrijke beperkingen aangetroffen in het algemeen neurocognitief en motorisch 
functioneren. Bovendien hebben kinderen met CH een verhoogde kans op leermoeilijkheden 
en specifieke neurocognitieve stoornissen, zoals geheugen- en aandachtsproblemen. Naast 
neurocognitieve problemen, blijken kinderen met CH ook problemen te kunnen ervaren in 
taken die een beroep doen op de fijne motoriek, de grove motoriek en het evenwicht.  

Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar het effect van veranderingen in de standaardisatie 
van de screeningprocedures en behandeling zoals bijvoorbeeld het vervroegen van de startdag 
en het effect van een hogere startdosis medicatie (thyroxine: T4). De resultaten zijn tot nu toe 
tegenstrijdig en er is dan ook geen eenduidigheid over het precieze effect van deze veranderingen 
in de behandeling op de ontwikkeling van het kind. Er bestaat dan ook enige controverse in de 
internationale literatuur over de betekenis van de onderzoeksresultaten voor de behandeling en 
de effecten op de ontwikkeling van het kind. 

De afgelopen jaren is er in veel studies gerapporteerd over de cognitieve en motorische 
ontwikkeling van kinderen met CH. Er is daarentegen nog relatief weinig bekend over de 
sociaal-emotionele gevolgen voor patiënten die opgroeien met CH. Juist meer informatie over 
het psychosociaal functioneren, zoals de gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven (GGKvL), 
het vervullen van ontwikkelingstaken (levensloop) en het gevoel van eigenwaarde van patiënten 
die opgroeien met CH zou relevant kunnen zijn voor het optimaliseren van de zorg voor deze 
groep patiënten. 

Het eerste deel van dit proefschrift bevat de resultaten van drie studies naar het cognitief en 
motorisch functioneren van 3 verschillende cohorten patiënten met CH waarbij de resultaten 
ook werden geanalyseerd in relatie tot de medische variabelen (waaronder de ernst van de 
aandoening, de startdag en de startdosis Thyroxine). In hoofdstuk 2 worden de resultaten 
gepresenteerd van jongvolwassenen met CH gediagnosticeerd door middel van de screening op 
CH. In dit cohort zijn 70 patiënten met CH-T onderzocht met een gemiddelde leeftijd van 21.5 
jaar, geboren in 1981-1982. 49 patiënten binnen deze groep zijn eerder onderzocht op de leeftijd 
van 9.5 jaar. De gemiddelde startdag waarop de behandeling begon was 28 dagen (variërend 
van 4 tot 93). Jongvolwassenen met CH behaalden een significant lager totaal IQ (TIQ) score 
(95.8) in vergelijking met de normpopulatie (100), gemeten met de Wechsler Intelligentie Schaal 
voor volwassenen (WAIS-III). Ook functioneerden de patiënten met CH ( MABC score:7.8) 
significant slechter op de totale motoriekschaal in vergelijking met de normpopulatie (MABC 
score: 3.2). De patiënten met ernstige CH haalden over het algemeen op zowel de motoriektest 
als de intelligentietests de laagste scores in vergelijking met de norm. Wanneer we de groep 
bekijken die eerder op de leeftijd van 9.5 jaar is onderzocht vinden we geen significante 
verandering tussen de IQ-scores die behaald zijn op 9.5-jarige leeftijd en de scores behaald op 
de leeftijd van 21.5 jaar. De ernst van de ziekte (gemeten door T4 concentratie in het bloed bij de 
geboorte) bleek geassocieerd met een lagere score op het cognitief en motorisch functioneren. 
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Er werd echter geen correlatie gevonden tussen de startdag van de behandeling en het cognitief 
en motorisch functioneren. 
In Hoofdstuk 3 worden de intellectuele en motorische uitkomsten van kinderen met CH op 
de leeftijd van 10.5 jaar, geboren in 1992-1993 onderzocht. De mediane leeftijd bij de start 
van de behandeling was 20 dagen (range 2-73). De totale groep kinderen met CH scoorde 
gemiddeld (97.3) op de schaal ‘Totaal IQ’ van de Wechsler Intelligentie Schaal voor kinderen 
en week niet significant af van het populatiegemiddelde (100). De groep kinderen met ernstige 
CH scoorde echter significant lager (93.7) dan de normpopulatie. Wat betreft de motoriek, 
gemeten met de Movement ABC, behaalden de kinderen in alle drie de subgroepen (ernstige 
CH; matig ernstige CH; milde CH) lagere scores in vergelijking met de normpopulatie. Verder 
kwam naar voren dat de ernst van de CH (initiële FT4 concentratie), maar niet de startdag 
van behandeling of de initiële T4 dosis, correleerde met IQ- en motoriekscores. Tot slot bleek 
dat bij deze patiënten, getest op 10.5 jarige leeftijd, geen verbetering werd waargenomen in 
het cognitief en motorisch functioneren ten opzichte van het 1981-1982 cohort, ondanks het 
feit dat in het 1992-1993 cohort de behandeling significant eerder was gestart. In Hoofdstuk 
4 worden de resultaten van patiënten met CH geboren in 2002-04 beschreven. De 95 peuters 
werden op 1- en 2-jarige leeftijd onderzocht met de tweede versie van de ontwikkelingstest 
Bayley Scales of Infant Development (BSID-II-NL). De mediane leeftijd bij starten van de 
behandeling was 9 dagen (range 2-34). Uit de resultaten van deze studie bleek dat ondanks dat 
de kinderen zijn behandeld volgens de huidige richtlijnen, zij op 2-jarige leeftijd significant 
lagere scores behaalden in vergelijking met leeftijdsgenoten uit de normpopulatie. Ook in dit 
cohort behaalden de peuters met een ernstige vorm van CH lagere scores in vergelijking met de 
andere twee ernstgroepen en in vergelijking met de norm. Op 1-jarige leeftijd echter weken de 
gemiddelde mentale ontwikkelingsscores van de peuters met ernstige CH, matig ernstige CH 
en de milde CH evenals de scores van de peuters met matig ernstige en milde CH op 2-jarige 
leeftijd niet af van het populatiegemiddelde. Verder komt naar voren dat de peuters in alle drie 
de ernstgroepen op zowel 1- als 2- jarige leeftijd significant lager scoorden in vergelijking met 
de normgroep op de psychomotore ontwikkelingsscore. Er werden geen correlaties gevonden 
tussen de startdag en beide ontwikkelingsscores. Ernst en de initiële T4 dosis bleken zwak te 
correleren met de ontwikkelingsscores. 

In het tweede deel van dit proefschrift worden de psychosociale gevolgen van CH onderzocht. 
In hoofdstuk 5 worden de ‘gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven’ (GGKvL), de levensloop 
(het bereiken van belangrijke ontwikkelingsmijlpalen) en het gevoel van eigenwaarde van 
jongvolwassenen die zijn opgegroeid met CH vergeleken met gezonde leeftijdsgenoten. Uit de 
resultaten bleken patiënten met CH een lagere kwaliteit van leven te rapporteren in vergelijking 
met gezonde leeftijdsgenoten. Patiënten met CH hebben meer kans op en rapporteren een 
lagere kwaliteit van leven op verschillende domeinen van de vragenlijst: cognitief functioneren, 
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slaap, pijn, dagelijkse activiteiten, vitaliteit, agressiviteit en meer negatieve emoties. Verder 
kwam uit het onderzoek naar voren dat de patiënten een lagere zelfwaardering rapporteerden 
en lager scoorden op het domein sociale ontwikkeling van de levensloopvragenlijst. Op de 
schaal ‘Sociale ontwikkeling’ gaf een lager percentage patiënten met CH aan een sport beoefend 
te hebben in clubverband tijdens de lagere- en middelbare schoolperiode in vergelijking met 
de norm. De patiënten met CH verschilden niet op de socio-demografische uitkomsten. 
In Hoofdstuk 6 worden de GezKvl  en de zelfwaardering van 10.5- jarige kinderen met CH 
bestudeerd. De resultaten van deze studie tonen aan dat CH een negatief effect heeft op 
verschillende aspecten van GezKvl en eigenwaarde. Kinderen en ouders rapporteren een lagere 
kwaliteit van leven op bijna alle domeinen van de vragenlijst: cognitief functioneren, motorisch 
functioneren, sociaal functioneren, autonomie. Daarnaast was het percentage kinderen met CH 
die lager scoorden dan 25 procent van de normgroep hoger op diverse schalen van de GezKvl 
vragenlijst. De kinderen bleken daarbij ook meer risico te lopen op een lagere zelfwaardering op 
de domeinen schoolvaardigheden en sportieve vaardigheden. Een lager IQ bleek gecorreleerd 
met een slechtere GezKvl op de cognitieve schaal. We vonden geen verband tussen de medische 
variabelen en de GezKvl en de zelfwaardering.

In hoofdstuk 7 wordt de GezKvl in het laatste cohort kinderen op 2-jarige leeftijd vergeleken 
met een Nederlandse normgroep. Ook is de associatie tussen de ernst van de ziekte, startdag van 
behandeling en startdosis T4, de cognitieve en motorische ontwikkeling en GezKvl onderzocht. 
Deze studie toont aan dat de GezKvl over het algemeen genomen gemiddeld is in vergelijking 
met de normgroep, maar dat de kinderen met een ernstige vorm van CH lager scoren op de 
schaal ‘communicatie’ en ‘motorisch functioneren’. De resultaten wijzen uit dat een hogere 
mentale en motorische ontwikkelingsscore is geassocieerd met een betere kwaliteit van leven op 
de schaal ‘communicatie’ en dat een hogere motorische ontwikkelingsscore is geassocieerd met 
een betere kwaliteit van leven op de schaal ‘motorisch functioneren’.

In het laatste Hoofdstuk 8 worden de resultaten van de voorgaande hoofdstukken samengevat 
en bediscussieerd. Vier belangrijke boodschappen worden geformuleerd:

1.  Cognitieve problemen zijn zowel voor de kinderen en volwassenen die zijn onderzocht in 
de verschillende studies een gevolg van ernstige CH.

2.  De meeste kinderen en volwassenen met CH functioneren motorisch slechter in 
vergelijking met de normpopulatie. 

3.  De invloed van factoren met betrekking tot de behandeling (de startdag van behandeling 
en de startdosis T4) op het cognitief en motorisch functioneren zijn na de invoering van 
de neonatale screening op CH beperkt. 

4.  Kinderen en volwassenen met CH hebben een verhoogd risico op psychosociale problemen. 
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Vervolgens worden in dit hoofdstuk beperkingen van het onderzoek besproken en worden 
implicaties van het onderzoek voor de klinische praktijk beschreven. Drie belangrijke 
aanbevelingen voor de klinische praktijk zijn:
- Artsen moeten bewust zijn van de mogelijke psychologische gevolgen van CH en de patiënt 

met CH daarover informeren.
- De zorg voor CH-patiënten moet zich naast de medische zorg ook richten op het monitoren 

en screenen van cognitieve, motorische en psychosociale gevolgen van CH.
- Verwijs patiënten gericht door naar hulpverleners indien nodig. 
Dit proefschrift sluit af met verschillende aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. 

Samenvattend toont dit proefschrift aan dat ondanks de verbeteringen van de behandeling van 
patiënten met CH als gevolg van de neonatale screening, patiënten desondanks cognitieve, 
motorische en psychosociale problemen kunnen ervaren. Dit geldt extra voor patiënten met 
een ernstige CH. Het vervroegen van de startdag lijkt niet tot een verbetering van het cognitief 
en motorisch functioneren te leiden. Het lijkt daarom aannemelijk dat de achterstand in het 
cognitieve en motorische functioneren in belangrijke mate prenataal bepaald is. 

Ook toont dit proefschrift aan dat CH gevolgen heeft voor het psychosociale functioneren en 
de levensloop van kinderen en volwassenen die opgroeien met CH. De kinderen en volwassen 
patiënten ervaren onder meer een slechtere kwaliteit van leven op verschillende domeinen. 
Daarnaast kan er bij patiënten met CH ook sprake zijn van een lage zelfwaardering. Dit alles is 
een bron van zorg die aandacht verdient. Bij de behandeling van CH is het daarom belangrijk 
om ook aandacht te besteden aan de cognitieve, motorische en psychosociale gevolgen van een 
kind dat opgroeit met CH. Om dit te bereiken moeten artsen, hulpverleners en ouders goed op 
de hoogte en zich bewust zijn van de mogelijke gevolgen van CH. Kinderen met CH moeten in 
de klinische praktijk regelmatig psychologisch worden gemonitord en indien nodig moet het 
psychologisch functioneren uitgebreid worden gescreend, om op deze wijze problemen in de 
ontwikkeling goed en tijdig te kunnen identificeren en adequaat te kunnen doorverwijzen naar 
de juiste zorg. 
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