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Sinds de eerste beschrijving van patiënten met de ziekte van Kawasaki in 1967 door de 
Japanse arts dr. Tomisaku Kawasaki zijn er veel studies gedaan naar verschillende aspecten 
van dit ziektebeeld. De ziekte van Kawasaki is echter nog altijd een mysterieuze ziekte om-
dat er nog veel dingen over onbekend zijn. Dit proefschrift beschrijft studies over verschil-
lende aspecten van de ziekte van Kawasaki. De studies zijn gericht op de epidemiologie, de 
etiologie, de behandeling en de lange termijn uitkomsten van deze zeldzame pediatrische 
vasculitis. 

DEEL I – EPIDEMIOLOGIE

In hoofdstuk 2 beschrijven wij een prospectieve epidemiologische studie. Toen we in 2008 
met deze studie startten, waren er geen beschrijvingen van cohorten van Nederlandse 
patiënten en de incidentie van de ziekte van Kawasaki in Nederland was onbekend. Via 
het nationaal signaleringscentrum kindergeneeskunde (NSCK) initieerden we een studie, 
waarin we de incidentie, demografische kenmerken, behandeling en cardiale uitkomst van 
patiënten met de ziekte van Kawasaki in Nederland onderzochten. Maandelijks werden alle 
kinderartsen in Nederland gevraagd nieuwe patiënten met de ziekte van Kawasaki aan te 
melden. Vervolgens werd aan de kinderartsen, die patiënten aangemeld hadden, gevraagd 
of ze een vragenlijst in wilden vullen over de demografische kenmerken en het klinische 
beloop.
Op basis van de resultaten van deze studie hebben we een gemiddelde incidentie van de 
ziekte van Kawasaki in Nederland berekend van 5,8 per 100.000 kinderen onder de leeftijd 
van 5 jaar. Ondanks dat deze incidentie in de range valt van incidenties, die gerapporteerd 
zijn in andere Europese landen (3,6 tot 15,2 per 100.000 kinderen <5 jaar), zijn we ervan 
overtuigd dat de incidentie een onderschatting is van de werkelijke incidentie in Nederland. 
Als reden noemen we dat de diagnose in patiënten gemist kan zijn (mede door het gezond-
heidssysteem in Nederland met huisartsen) en dat er patiënten wel gediagnosticeerd, maar 
niet aangemeld kunnen zijn bij de NSCK registratie door de kinderartsen. 
Een van de interessante bevindingen van de studie was dat de incidentie van de ziekte 
van Kawasaki per provincie gerelateerd leek te zijn aan de bevolkingsdichtheid van de ver-
schillende provincies in Nederland. In de provincies met de hoogste bevolkingsdichtheid 
werden ook de hoogste incidenties van het ziektebeeld gerapporteerd. Deze bevinding 
ondersteunt de algemeen geaccepteerde hypothese dat de ziekte van Kawasaki wordt 
uitgelokt door een infectieuze trigger in individuen met een bepaalde genetische gevoelig-
heid. 
Andere demografische en klinische kenmerken van de Nederlandse patiënten, zoals de 
leeftijd op de 1e ziektedag, de behandeling en het percentage patiënten met coronaire ar-
teriële aneurysmata (CAA), waren gelijk aan de kenmerken van patiënten uit andere landen. 
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Mannelijk geslacht, IVIG resistentie, en uitstel van behandeling met IVIG (>10 dagen) werden 
geïdentificeerd als risicofactoren voor het ontwikkelen van CAA.

DEEL II – BEHANDELING

Deel II van dit proefschrift bevat twee hoofdstukken, die gericht zijn op de behandeling 
van patiënten met de ziekte van Kawasaki. Hoofdstuk 3 is een review waarin de huidige 
literatuur over de behandeling van de ziekte van Kawasaki op een rij wordt gezet. Standaard 
behandeling in de acute fase bestaat uit een eenmalige toediening van intraveneuze im-
muunglobulinen (IVIG) in een hoge dosering van 2 g/kg. Het precieze werkingsmechanisme 
is onbekend, maar behandeling met IVIG verkort de duur van de koorts en het percentage 
CAA daalt met adequate behandeling binnen 10 dagen van 25% naar ongeveer 5%. Naast 
IVIG wordt standaard aspirine toegediend, al wordt uit het review duidelijk dat de bewijzen 
voor de werkzaamheid in het voorkomen van CAA in de literatuur beperkt zijn. Ook is de op-
timale dosering en duur van behandeling met aspirine onbekend, waardoor er wereldwijd 
verschillende behandelingsregimen aangehouden worden.
In het review gaan we ook in op de beschikbare literatuur over de behandeling van Ka-
wasaki patiënten, die niet goed reageren op de eerste dosis IVIG. Deze zogenaamde IVIG-
resistente patiënten houden koorts of hebben recidiverende koorts >36-48 uur na start van 
de behandeling met IVIG. Er zijn in deze patiënten verschillende behandelingsstrategieën 
beschreven, waaronder behandeling met een tweede dosis IVIG, steroïden, anti-TNFα en 
IL-1 receptor blokkade. De optimale behandeling voor IVIG-resistente patiënten blijft con-
troversieel omdat klinische trials op dit moment ontbreken. Op basis van de beschikbare 
literatuur raden wij een tweede dosis IVIG (2 g/kg) aan in patiënten, die niet of onvoldoende 
reageren op de eerste IVIG dosis omdat deze behandeling veilig en effectief is gebleken in 
het controleren van de ziekteactiviteit in het grootste deel van de patiënten (tot 80%). 
Wij zijn van mening dat er meer gerandomiseerde en gecontroleerde klinische trials gedaan 
moeten worden naar de behandeling van IVIG-resistente patiënten. Tot de resultaten van 
deze studies beschikbaar zijn, moeten de alternatieve behandelingen alleen toegepast 
moeten worden in het beperkte aantal patiënten dat niet reageert op een tweede dosis 
IVIG. We erkennen dat de aantallen patiënten, die nodig zijn voor het opzetten en uitvoeren 
van RCTs, moeilijk haalbaar zijn, zeker omdat het in dit geval om een zeldzaam ziektebeeld 
gaat. Samenwerking op internationaal niveau is dan ook een vereiste om de beste behande-
ling voor IVIG-resistente patiënten in de toekomst vast te kunnen stellen. 
Mogelijk kunnen ontwikkelingen binnen het genetische onderzoeksveld in de komende 
jaren bijdragen door het identificeren van genen die geassocieerd zijn met het ontstaan 
van het ziektebeeld en de reactie op behandeling. Op dit moment is het niet mogelijk om 
op het moment van diagnose te voorspellen welke patiënten goed op behandeling met 
IVIG zullen reageren en welke niet. In de literatuur zijn verschillende scoringssystemen 
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gepubliceerd, maar deze zijn niet sensitief genoeg gebleken voor het identificeren van IVIG-
resistente patiënten in verschillende etnische groepen. Door het includeren van genetische 
kenmerken in deze scoringssystemen kunnen deze mogelijk verbeterd worden. Er zou dan 
vervolgens gericht onderzoek gedaan kunnen worden naar behandelingen voor patiënten 
met een hoog risico op IVIG-resistentie, met als uiteindelijke doel daarmee de behandeling 
en dus de coronaire uitkomst te verbeteren.

In hoofdstuk 4 beschrijven we een IVIG-resistente Kawasaki patiënt die behandeld is met 
Anakinra, een IL-1 receptor antagonist. Deze patiënt hield koorts en ontwikkelde ernstige 
“giant” aneurysmata van beide coronairarteriën ondanks herhaalde IVIG infusies en een me-
thylprednisolon stootkuur. Uiteindelijk had behandeling met een IL-1 receptor antagonist 
in deze patiënt een zeer positieve uitkomst, zowel op de korte als op de lange termijn. 
Mogelijk vormt behandeling met een IL-1 receptor antagonist dus een goede alternatieve 
behandeling voor IVIG-resistente patiënten. Op dit moment is onze patiënt de enige in de 
huidige literatuur waarin deze behandeling beschreven is. Een Europese multicenter trial 
naar behandeling met een IL-1 receptor antagonist in IVIG-resistente Kawasaki patiënten 
start komend jaar. 

DEEL III – IGG-GERELATEERDE IMMUNITEIT

In deel III worden twee studies beschreven over IgG-gerelateerde immuniteit in relatie tot 
de ziekte van Kawasaki. In hoofdstuk 5 vergelijken we in een case-controle studie de se-
rologische respons op bof, mazelen en rubella (BMR) vaccinatie in patiënten die behandeld 
zijn met IVIG in vergelijking met gezonde controles. Het is bekend dat de passief verkregen 
antistoffen uit IVIG de actieve response op vaccinatie met levend verzwakte vaccins kunnen 
remmen. De richtlijnen over hoe lang de vaccinatie uitgesteld moet worden in kinderen be-
handeld met een hoge dosis IVIG voor de ziekte van Kawasaki, waren echter niet eenduidig 
omdat er nog onvoldoende studies naar gedaan waren. In onze huidige case-controle stu-
die, waarbij patiënten en controles gematcht waren op basis van leeftijd en geslacht, werd 
gekeken naar BMR IgG concentraties en het percentage personen met BMR IgG antistoffen 
die volgens internationale afkapwaarden als beschermend worden beschouwd. 
De resultaten van onze studie lieten zien dat er geen verschil was in BMR IgG concentraties 
en het percentage beschermde personen tussen patiënten die gevaccineerd waren voor de 
toediening van IVIG, en de controles. Patiënten die gevaccineerd waren na de toediening 
van IVIG hadden echter significant lagere BMR IgG concentraties dan de controles. Ook bleek 
in deze groep patiënten het percentage personen met beschermde antistoffen significant 
lager te zijn dan in de controles. De hoogte van de BMR IgG concentraties bleek gerelateerd 
te zijn aan het interval tussen IVIG toediening en vaccinatie. Vervolganalyses, gebaseerd op 
het tijdsinterval tussen toediening van IVIG en BMR vaccinatie, lieten vervolgens zien dat 



202

Pa
rt

 V
   

  P
sy

ch
os

oc
ia

l c
on

se
qu

en
ce

s

we een interval van >9 maanden na behandeling met IVIG moeten aanhouden voor een 
optimale serologische respons na vaccinatie. In de huidige Nederlandse richtlijnen wordt 
een interval van 6 maanden aangeraden en deze richtlijnen moeten daarom aangepast 
worden. Onze studie maakte bovendien duidelijk dat er in Nederland onbekendheid blijkt 
te bestaan over de richtlijn om levend verzwakte vaccins uit te stellen na behandeling met 
IVIG. In een groot deel van de Kawasaki patienten die met IVIG behandeld waren, werd de 
BMR vaccinatie überhaupt niet uitgesteld en werd dus het huidige advies van een interval 
van 6 maanden ook niet gevolgd. We streven daarom naar meer bekendheid van de richt-
lijnen onder kinderartsen en medewerkers van het consultatiebureau om de serologische 
respons na BMR vaccinatie te optimaliseren in met IVIG-behandelde patiënten. 

IVIG wordt bereid uit het plasma van bloeddonoren en bevat voornamelijk IgG antistoffen. 
Omdat behandeling met IVIG in de meeste patiënten met de ziekte van Kawasaki effectief 
is, richtten we ons in hoofdstuk 6 op de genen die coderen voor de IgG receptoren. De 
IgG receptoren worden ook wel Fc-gamma receptoren (FcγRs) genoemd en komen tot 
expressie op verschillende bloedcellen. De genen die coderen voor de FcγRs met een lage-
affiniteit (FCGR2A, FCGR2B, FCGR2C, FCGR3A en FCGR3B) liggen in één gencluster bij elkaar op 
chromosoom 1q23. De balans tussen de activerende (FcγRIIa, FcγRIIc, FcγRIIIa en FcγRIIIb) 
en de remmende FcγRs (FcγrIIb) bepaalt activatie van de cel. Verlies van FcγRIIb expressie, 
overrepresentatie van de activerende FcγRs of een veranderde functie van de FcγRs kan 
leiden tot een verstoring in de balans tussen de FcγRs en daardoor tot auto-inflammatie. 
Variatie in FcγR expressie en functie wordt voornamelijk bepaald door Copy Number variatie 
(CNV) en Single Nucleotide Polymorfismen (SNPs) in het FCGR2-3 gencluster. De hypothese 
van de studie in hoofdstuk 6 was dan ook dat CNV en SNPs in het FCGR2/3 gencluster geas-
socieerd zijn met de ziekte van Kawasaki. We gebruikten een Multiplex Ligatie-afhankelijke 
Probe Amplicatie (MLPA) assay om het homologe en complexe cluster van FCGR2-3 genen 
te bestuderen. Er zijn in de literatuur eerdere studies verschenen over de associatie van deze 
genen met de ziekte van Kawasaki, maar met de huidige MLPA assay was het mogelijk in 
veel meer detail naar de genetische variatie binnen dit complexe cluster te kijken. Er werden 
twee onafhankelijke studies uitgevoerd in een totaal van 3050 samples; een case-controle 
studie in patiënten en controles van Europese afkomst en een familie studie in ruim 600 
families van verschillende etnische achtergrond. Resultaten van deze studie lieten zien dat 
Kawasaki patiënten significant vaker een klassieke open-reading frame (ORF) in exon 3 van 
FCGR2C dragen, in vergelijking met de controle populatie. De familie studie bevestigde 
bovendien de belangrijkste bevinding van onze eerdere genome-wide association study 
(GWAS), dat een SNP in FCGR2A (131 H>R) ook geassocieerd is met het optreden van de 

ziekte van Kawasaki. 



Chapter 12     Sum
m

ary &
 discussion

203

DEEL IV - CARDIOVASCULAIRE LANGE TERMIJN FOLLOW-UP

In dit deel van dit proefschrift richten we ons op de cardiovasculaire lange termijn follow-up 
van patiënten met de ziekte van Kawasaki. CAA ontstaan als belangrijkste complicatie van de 
ziekte in 15-25% van de onbehandelde en ongeveer 5-10% van de behandelde patienten. 
Bij kinderen met aneurysmata kan ischemie en infarcering van het myocard optreden door 
trombotische occlusie of stenosering van de aangedane coronairvaten. Een myocardinfarct 
is de belangrijkste doodsoorzaak van de ziekte van Kawasaki. De huidige richtlijnen voor 
de follow-up van Kawasaki patienten zijn in 2004 gepubliceerd door de American Heart 
Association (AHA). Echocardiografie wordt in deze richtlijnen aangeraden als standaard 
diagnostiek in alle patiënten en nucleaire perfusiescans en conventionele angiografie (CAG) 
worden aangeraden als additionele (invasieve) diagnostiek in patiënten met persisterende 
aneurysmata. 
In hoofdstuk 7 laten we zien dat deze AHA-2004 richtlijnen voor de follow-up van patiën-
ten met persisterende CAA in de klinische praktijk in Nederland niet routinematig gevolgd 
worden. Het invasieve karakter, de hoge stralingsbelasting en de mogelijke complicaties 
van de nucleaire perfusiescans en CAG worden genoemd als belangrijkste redenen dat 
de richtlijnen niet gevolgd worden. Een ander belangrijk nadeel van de huidige richtlijnen 
is dat echocardiografie gebruikt wordt om patiënten te screenen op afwijkingen van de 
coronairvaten. Echocardiografie kan echter CAA missen door een meer perifere lokalisatie 
van de afwijkingen of door suboptimale kwaliteit van de beeldvorming. Hierdoor kan de 
ziekte-ernst onderschat worden en worden patiënten niet optimaal behandeld. 
MR angiografie (MRA) is een niet-invasieve en stralingsvrije beeldvormingsmethode waar-
mee de gehele vaatstructuur van de coronairarteriën afgebeeld kan worden. Daarnaast 
kan met cardiale MRI (CMRI) gekeken worden naar beweging en first-pass perfusie van het 
myocard in rust en tijdens adenosine-stress. Ook is het mogelijk late contrast aankleuring te 
beoordelen, duidend op fibrosering van het myocard. 
In hoofdstuk 7 hebben we, in aanvulling op echocardiografie, CMRI toegepast tijdens de 
lange termijn follow-up van 63 patiënten met de ziekte van Kawasaki. Er werd een uitgebreid 
CMRI protocol gebruikt, waarbij een MRA werd gemaakt en opnames voor beoordeling van 
wandbewegingen en perfusie van het myocard (in rust en tijdens adenosine-stress) werden 
gemaakt. Patiënten kregen hiervoor intraveneus gadolinium (contrastmiddel) en adenosine 
toegediend. Uit onze studie bleek dat dit uitgebreide CMRI protocol zonder enige vorm van 
anesthesie veilig en goed toepasbaar was in de relatief jonge patiëntenpopulatie (gemid-
delde leeftijd 14 jaar). We bevestigden dat in een aanzienlijk deel van de patiënten (~10%) 
met CMRIs aneurysmata werden geïdentificeerd, die met echocardiografie gemist waren. 
CAAs werden in 15 patiënten vastgesteld. In 5 van deze patiënten werden met CMRI bo-
vendien wandbewegingsstoornissen, ischemie en infarcering van het myocard vastgesteld 
als gevolg van de ernstige pathologie van de coronairvaten. Dergelijke afwijkingen werden 
niet vastgesteld in patiënten zonder CAAs.



204

Pa
rt

 V
   

  P
sy

ch
os

oc
ia

l c
on

se
qu

en
ce

s

Myocarditis met linker ventrikeldysfunctie is een bekende complicatie tijdens de acute fase 
van de ziekte van Kawasaki. In de literatuur zijn een aantal histopathologische studies gepu-
bliceerd die aanwijzingen laten zien voor persisterende afwijkingen van het myocard na de 
acute fase (zowel in patiënten met als zonder CAAs). Hierbij zijn onder andere interstitiële 
fibrose en een afwijkende vorm en organisatie (“disarray”) van myocyten beschreven. In de 
literatuur zijn studies naar de cardiale lange termijn uitkomst in Kawasaki patiënten beperkt 
en de resultaten ervan zijn niet eenduidig. 
CMRI is de gouden standaard voor het evalueren van biventriculaire dimensies en functie. 
In hoofdstuk 8 beschrijven we een studie waarin CMRI is toegepast voor de evaluatie van 
de biventriculaire dimensies en functie tijdens de lange termijn follow-up van 60 patiënten 
met de ziekte van Kawasaki. Er is hierbij een vergelijking gemaakt met 30 gezonde controle 
deelnemers. De studie liet zien dat de biventriculaire dimensies en functie niet aangedaan 
zijn gedurende de follow-up van Kawasaki patiënten, met uitzondering van een subgroep 
van patiënten met ernstige aneurysmata. Opnames met late contrast aankleuring lieten 
geen aanwijzingen zien voor diffuse fibrosering van het myocard als gevolg van een door-
gemaakte myocarditis. Subendocardiale late aankleuring van het myocard werd alleen 
gedetecteerd in 2 patiënten met ernstige pathologie van de coronairvaten en was qua 
lokalisatie suggestief voor een doorgemaakt myocardinfarct. 
Ondanks dat de huidige bevindingen geruststellend zijn voor de cardiale lange termijn uit-
komst, raden we aan de hartfunctie van patiënten met de ziekte van Kawasaki periodiek te 
blijven monitoren totdat er meer onderzoeksgegeven beschikbaar zijn. De argument voor 
dit advies zijn de mogelijke verslechtering over de jaren heen en het relatief korte interval 
van follow-up in onze studie (gemiddeld 12 jaar follow-up met een spreiding van 0.6 tot 
20.7 jaar)

Gebaseerd op onze onderzoekservaringen met CMRI in Kawasaki patienten hebben we 
in het AMC in 2012 een nieuw 2-staps CMRI protocol ingevoerd. Dit CMRI protocol kan 
vanaf de leeftijd van 8 jaar uitgevoerd worden, maar wordt in het AMC standaard aange-
boden op de leeftijd van 12 jaar. Bij alle kinderen wordt standaard naast echocardiografie 
ook minstens eenmalig een CMRI verricht om de anatomie van de coronairvaten (MRA) 
en de hartfunctie te beoordelen (stap 1). Op deze manier kunnen (gemiste) aneury-
smata alsnog gedetecteerd worden. In stap 2 van het CMRI protocol wordt gekeken 
naar first-pass perfusie van het myocard tijdens adenosine-stress en in rust en naar 
late contrast aankleuring van het myocard. Om stap 2 uit te voeren zijn twee infusen 
nodig waarover intraveneus contrast en adenosine gegeven kan worden. Stap 2 wordt 
alleen standaard uitgevoerd bij patiënten bij wie in het verleden CAA zijn vastgesteld 
omdat die een relatief grote kans hebben op ischemie en infarcering van het myocard. 
Stap 2 wordt ook uitgevoerd bij patiënten bij wie met stap 1 “gemiste” CAA zijn vastgesteld.  
Een belangrijk nadeel van CMRI is dat het niet toegepast kan worden zonder anesthesie 
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in jonge patiënten. Het grootste deel van de patiënten met de ziekte van Kawasaki is juist 
jong op het moment dat ze ziek worden (80% is jonger dan 5 jaar). Een mogelijk alterna-
tief vorm CT angiografie (CTA). Eerdere studies hebben laten zien dat met CTA met zeer 
grote nauwkeurigheid aneurysmata, stenosen, occlusies en calcificaties kan detecteren. Een 
nadeel van CTA is opnieuw de stralingsbelasting voor de patiënt. Recente ontwikkelingen 
hebben wel geleid tot het beschikbaar worden van lage-dosis CT, waarmee de gemiddelde 
stralingsbelasting verlaagd kan worden van 12-14 mSv naar 0,8-2,0 mSv. 
Wij zijn van mening dat de huidige AHA-2004 richtlijnen voor follow-up van patiënten 
met de ziekte van Kawasaki verouderd zijn en aangepast moeten worden. In de nieuwe 
richtlijnen moeten nieuwe beeldvormingstechnieken zoals MRI en CT opgenomen worden. 
Er moet hierbij gestreefd worden naar een zo goed mogelijke detectie van aneurysmata en 
andere cardiale complicaties met daarbij tegelijkertijd een zo laag mogelijke stralingsbelas-
ting en zo min mogelijk complicaties voor de patiënt. Omdat de literatuur op dit moment 
beperkt is, zijn er meer studies nodig om uiteindelijk “evidence-based” aanbevelingen te 
kunnen doen.

Omdat de ziekte van Kawasaki 50 jaar geleden pas voor het eerst beschreven is, bestaat er 
nog veel onduidelijkheid over de lange termijn uitkomsten van het ziektebeeld. De intima-
media dikte van de carotiden (cIMT) is een gevalideerde surrogaatmarker voor premature 
atherosclerose. In de literatuur zijn een beperkt aantal studies gepubliceerd over cIMT me-
tingen in Kawasaki patiënten, maar al deze studies zijn uitgevoerd in kleine populaties en ze 
lieten tegenstrijdige resultaten zien. In hoofdstuk 9 van dit proefschrift beschrijven we een 
studie waarin B-mode ultrasound wordt toegepast in een relatief groot cohort van 176 Ka-
wasaki patiënten om de cIMT te meten. In vergelijking met 82 gezonde controle deelnemers, 
was de cIMT van de Kawasaki patiënten toegenomen. Bij het uitzetten van het verschil in 
cIMT tussen patiënten en controles tegen de leeftijd, werd duidelijk dat het geobserveerde 
verschil in cIMT afneemt met toenemen van de leeftijd. In de groep patiënten zonder CAAs, 
werd er op jongvolwassen leeftijd geen verschil in cIMT geobserveerd met de gezonde con-
troles. Onze verklaring is dat de cIMT in de patiënten op jonge leeftijd verdikt was als gevolg 
van de acute vasculitis en niet door een proces van atherosclerose. Opvallend was wel dat 
in de patiënten met CAA het verschil met de controles bleef bestaan met toenemen van 
de leeftijd. Het is onbekend wat de verdikte cIMT in deze patiënten veroorzaakt en wat het 
precies betekent voor de prognose. In aanvulling op de cross-sectionele studie beschreven 
in dit hoofdstuk, loopt er op dit moment in het AMC een longitudinale studie waarin naar 
het beloop van de cIMT over de tijd wordt gekeken. Resultaten van deze en andere studies 
moeten het in de toekomst mogelijk maken “evidence-based” beslissingen te maken over 
de lange termijn follow-up van Kawasaki patiënten met en zonder CAA. 
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DEEL V – PSYCHOSOCIALE GEVOLGEN

De twee hoofdstukken van deel V van dit proefschrift richten zich op de gezondheid ge-
relateerde kwaliteit van leven (KvL) en psychosociaal functioneren van kinderen met de 
ziekte van Kawasaki en hun ouders. Deze twee studies dragen bij aan de zeer beperkte 
literatuur over de psychosociale lange termijn impact van het ziektebeeld op patiënten en 
hun ouders. 

In hoofdstuk 10 beschrijven we de KvL en het psychosociaal functioneren van 280 kin-
deren met de ziekte van Kawasaki (gemiddelde leeftijd bij inclusie 8.6 jaar). Voor de 0-5 
jarigen werden significant lagere KvL scores vastgesteld in vergelijking met de Nederlandse 
norm. Op oudere leeftijd (6-18 jaar), werden geen verschillen gevonden tussen de KvL van 
Kawasaki patiënten en de Nederlandse norm. Dit verschil tussen de jongere en oudere 
patiënten kan mogelijk verklaard worden doordat in de oudere patiënten het interval vanaf 
de 1e ziektedag toegenomen is en dat het doormaken van het acute ziektebeeld dus langer 
geleden is. Daarnaast kan de impact die het ziektebeeld heeft op de ouders invloed hebben 
gehad op de beoordeling van de KvL van de jonge patiënten (0-5 jaar vragenlijst ingevuld 
door ouders). Dit speelt geen rol bij de oudere patiënten, die de vragenlijsten zelf ingevuld 
hebben. Deze gedachten werden ondersteund door de resultaten van de vragenlijst over 
het psychosociaal functioneren van de patiënten. Hierbij rapporteerden de ouders meer 
hyperreactiviteit en emotionele problemen in de patiënten in vergelijking met de Neder-
landse norm, terwijl de patiënten zelf deze problemen niet rapporteerden. Ondanks dat een 
pathologisch substraat voor de gerapporteerde problemen op basis van deze studie niet uit 
te sluiten valt, is onze hypothese dat deze uitkomsten de angsten en zorgen van de ouders 
reflecteren. 

De studie beschreven in hoofdstuk 11 van dit proefschrift gaat in op de KvL van ouders 
van kinderen met de ziekte van Kawasaki. Er werd hierbij geen verschil gevonden tussen 
de KvL van ouders van Kawasaki patiënten en de KvL van ouders van gezonde kinderen. 
In de studie werd bovendien ingegaan op de door ouders ervaren kwetsbaarheid van het 
kind met de ziekte van Kawasaki. Een interessante bevinding hierbij was dat de ouders van 
Kawasaki patiënten hun kind als meer kwetsbaar ervoeren dan de ouders van gezonde kin-
deren hun kinderen ervoeren, terwijl het grootste deel van de Kawasaki patiënten volledig 
hersteld was van het acute ziektebeeld en geen dagelijkse gevolgen ondervond van het 
ziektebeeld. Omdat het bekend is dat ouders die hun kind als meer kwetsbaar beschouwen, 
vaker overbeschermend zijn, wat de ontwikkeling van het kind kan remmen, vinden wij het 
belangrijk om hier in de zorg voor Kawasaki patiënten aandacht voor te hebben. 
Uit de klinische praktijk weten we ook dat het voor ouders een zeer traumatische ervaring 
kan zijn dat hun kind de ziekte van Kawasaki krijgt. Symptomen van ouderlijke stress of 
angst werden echter niet gemeten in de huidige studie. Een suggestie voor toekomstig 



Chapter 12     Sum
m

ary &
 discussion

207

onderzoek is dan ook om medische traumatische stress symptomen te onderzoeken in 
ouders van een kind met de ziekte van Kawasaki, zowel kort na het ontstaan van de ziekte 
als gedurende de lange termijn follow-up. Meer inzicht in de psychosociale consequenties 
van dit zeldzame ziektebeeld op zowel patiënten als hun ouders is nodig om goede zorg te 
kunnen bieden aan families van patiënten met de ziekte van Kawasaki. 

In het kort samengevat, dragen de studies die beschreven worden in dit proefschrift bij aan 
de ruim 5000 publicaties die sinds 1967 verschenen zijn over de ziekte van Kawasaki. On-
danks dat dit proefschrift nieuwe inzichten biedt in verschillende aspecten van dit zeldzame 
ziektebeeld, zijn er meer studies nodig om antwoorden te vinden op de vele vragen die nog 
resteren over dit nog altijd mysterieuze ziektebeeld. 


