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NEDERlANDSE SAMENVATTINg

Jaarlijks worden er wereldwijd 15 miljoen kinderen geboren voor de 37 weken zwanger-
schapsduur. Hoe jonger deze zogenoemde premature kinderen geboren worden, des te 
meer kans op overlijden of ziektes gedurende de eerste levensweken. Daarbij hebben 
deze kinderen ook nog eens een hogere kans om op latere leeftijd een neurologische 
ontwikkelingsstoornis te ontwikkelen. Als een kind prematuur geboren wordt, zijn alle 
orgaansystemen nog volop in ontwikkeling: het fysieke weefsel van de organen is nog 
niet volgroeid en de functie van de organen is nog niet volledig ontwikkeld. Dit geldt 
onder andere voor de hersenen, de darmen, en waar het in dit proefschrift over gaat: de 
longen. Een longziekte, bronchopulmonale dysplasie (BPD) genoemd, is de meest voor-
komende complicatie in de neonatologie. De diagnose BPD wordt gesteld als een kind 
cumulatief langer dan 28 dagen extra zuurstof nodig heeft en 36 weken na de laatste 
menstruatie nog steeds ademhalingsondersteuning nodig heeft. BPD is een klinische 
uiting van afwijkend of niet voldoende uitgroeien van longweefsel, en leidt tot een lang-
durige ziekenhuisopname, slechtere longfunctie, astma, verstoorde neurologische ont-
wikkeling in kinderen en kan leiden tot meer stress in het gezin. Het is dus belangrijk om 
onderzoek te doen naar de oorzaken en gevolgen van BPD, zodat dit mogelijk voorkomen 
kan worden. In hoofdstuk 1 wordt beschreven dat BPD begint bij een onderontwikkeld 
longweefsel, waarbij er minder en grotere longblaasjes (alveoli) zijn in vergelijking tot 
voldragen kinderen. Hierdoor wordt de gasuitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide 
bemoeilijkt. Hoe eerder een kind geboren wordt, des te minder alveoli en dus hoe groter 
de kans op BPD. Tijdens de zwangerschap kan er – bijvoorbeeld door een intra-uteriene 
infectie – al schade aan het longweefsel zijn opgetreden. Ook na de geboorte zijn er 
verschillende factoren die schade kunnen geven aan het longweefsel. Andere ziektes 
die soms optreden na premature geboorte (sepsis, darmontsteking, etc.) kunnen direct 
het longweefsel beschadigen door het ontstekingsproces. Ook indirect kunnen deze 
complicaties leiden tot longschade, omdat ze veelal gepaard gaan met respiratoire insuf-
ficiëntie, waarvoor een kind dan beademd moet worden. Beademing geeft op meerdere 
manieren ook schade aan het longweefsel en is één van de belangrijkste risicofactoren 
voor het ontstaan van BPD. Daarom is de afgelopen jaren een kanteling ontstaan in de 
behandeling van prematuren: waar voorheen een kind langdurig beademd werd, wordt 
momenteel zoveel mogelijk geprobeerd om het kind niet aan de beademing te laten 
komen. Dit kan door andere non-invasieve manieren van ademhalingsondersteuning te 
geven of extra medicatie te geven om de ademhaling te stimuleren. Het doel van deze 
thesis is (1) om te bepalen of deze nieuwe strategie haalbaar en effectief is, en wat het 
effect van deze nieuwe strategie is op neurologische ontwikkeling op langere termijn, 
(2) om te kijken wat de huidige relatie is tussen beademing en lange termijn uitkomsten 
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en (3) om in de huidige literatuur te kijken wat de beste farmacologische opties zijn voor 
de implementatie van een non-invasieve respiratoire strategie.

In hoofdstuk 2 wordt onderzocht wat de haalbaarheid en effectiviteit is van dit zo-
weinig-mogelijk-beademingsbeleid door een cohort kinderen voor en een cohort na 
de implementatie van de nieuwe strategie met elkaar te vergelijken. In het cohort na 
de implementatie van de non-invasieve respiratoire strategie wordt er minder vaak en 
minder lang beademd en meer gebruik gemaakt van respiratie-stimulerende middelen. 
De mediane beademingsduur is verminderd van 1.5 naar 0.5 dagen. Dit leidt niet tot een 
significante vermindering van BPD incidentie in het recentste cohort, maar wel tot een 
verbetering van de gecombineerde uitkomstmaat overlijden en neurologische ontwik-
keling op tweejarige leeftijd. Ondanks alle beperkingen die retrospectief observationeel 
onderzoek met zich meebrengt, lijkt het erop dat een non-invasieve respiratoire strategie 
mogelijk is, ook voor de allerkleinsten, en dat dit voordelen op lange termijn kan geven.

Het nieuwe tijdperk van non-invasieve respiratoire behandeling van prematuren is 
ontstaan door verschillende publicaties, waaronder een langer geleden gepubliceerde 
studie van Walsh en collega’s, waarin wordt gerapporteerd dat elke week van beademing 
gepaard gaat met een 18% toename in de kans op slechte neurologische ontwikkeling 
op 18 maanden oude leeftijd. In hoofdstuk 3 wordt gekeken of deze associatie nog 
steeds bestaat aangezien kinderen nu niet meer wekenlang maar misschien enkele 
dagen wordt beademd. De resultaten van deze studie laten zien dat in dit nieuwe tijd-
perk er per extra dag beademing een 7% toename in de kans op slechte neurologische 
ontwikkeling op tweejarige leeftijd bestaat.

Veel onderzoeken, zoals hoofdstuk 2 en 3 van deze thesis, hebben de relatie onder-
zocht tussen behandelingen of complicaties in de neonatale periode met de lange 
termijn uitkomsten op twee jaar. Eerdere onderzoeken wijzen uit dat cognitie op twee 
jaar slechts matig gecorreleerd is met cognitie op vijf jaar. BPD is een risicofactor voor 
witte stof schade en dus een slechtere hersenontwikkeling, dus wellicht is de correlatie 
bij deze hoog-risico kinderen wel beter. Uit hoofdstuk 4 blijkt dat de ernst van de BPD 
voorspellend is voor uitkomsten op twee jaar en op vijf jaar. Hoe ernstiger de BPD, 
hoe hoger de kans op een afwijkende neurologische ontwikkeling op twee en vijf jaar. 
Echter, de uitkomsten op vijf jaar in prematuren met BPD zijn maar matig gecorreleerd 
is aan de uitkomst op twee jaar. Deze resultaten benadrukken dat het van groot belang 
is om BPD juist te classificeren op de neonatale leeftijd en dat deze kinderen ten minste 
tot vijfjarige leeftijd worden gecontroleerd door een kinderarts.

In hoofdstuk 5 reageert onze onderzoeksgroep op een artikel waarin wordt beschre-
ven dat er in een populatie van Australische kinderen geen verschil wordt gezien in 
longfunctie op achtjarige leeftijd, ondanks het implementeren van een non-invasieve 
respiratoire strategie. Ondersteund door cijfers over kinderen opgenomen op de neona-
tologieafdeling in Amsterdam, wordt er beargumenteerd dat er misschien een verdere 
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reductie in beademingsduur nodig is om verbetering van longfunctie op lange termijn 
te bereiken.

Om beademing zoveel mogelijk te vermijden, kunnen apneus behandeld worden met 
verschillende soorten medicatie, waarvan coffeïne er één is. Een grote internationale 
studie heeft bewezen dat behandelen met coffeïne voordelen op korte en lange termijn 
geeft. De optimale dosis van coffeïne is echter nog niet vastgesteld. In hoofdstuk 6 wor-
den alle gerandomiseerde studies die verschillende dosis van coffeïne in prematuren 
onderzoeken samengevat en gebundeld. Analyses van deze studies liet een significante 
afname in BPD, mortaliteit en BPD en extubatiefalen zien in kinderen die langer dan 14 
dagen een hogere dosis kregen. Er wordt geen verschil gevonden tussen de groepen in 
mortaliteit alleen en in neurologische ontwikkeling op lange termijn. Helaas verschillen 
de studies in opzet erg van elkaar, bijvoorbeeld in de definitie van hoge en lage dosis en 
de duur van de interventie. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van de samenvatting 
als laag tot zeer laag beoordeeld, waardoor er op basis van de huidige literatuur geen 
uitspraak gedaan kan worden wat de optimale coffeïnedosis is.

Een ander medicijn die het ademhalingscentrum in de hersenen stimuleert, en daar-
door apneus tegengaat is doxapram. Het wel of niet voorschrijven van doxapram voor 
apneus in prematuren wisselt per neonatologieafdeling, omdat er onduidelijkheid is 
over de effectiviteit en veiligheid van het middel, zowel qua korte termijn bijwerkingen, 
als qua neurologische ontwikkeling op lange termijn. In hoofdstuk 7 is er een case-
control onderzoek uitgevoerd waarin de neurologische ontwikkeling op twee jaar van 
prematuren die met doxapram behandeld zijn vergeleken worden met niet behandelde 
kinderen. Hieruit blijkt dat behandeling met doxapram mogelijk geassocieerd is met 
een betere neurologische ontwikkeling op tweejarige leeftijd, zelfs als er gecorrigeerd 
wordt voor factoren die de associatie zouden kunnen verstoren.

Omdat de resultaten van hoofdstuk 7 tegengesteld zijn aan eerder gepubliceerde 
onderzoeken, bevat hoofdstuk 8 een samenvatting van alle literatuur over doxapram 
bij prematuren. Hieruit blijkt dat er maar weinig gerandomiseerd onderzoek is gedaan 
(n = 4) en voornamelijk veel observationeel onderzoek (n = 28), waarvan het grootste 
gedeelte slechts beschrijvingen van casussen geeft. De resultaten van deze studies 
kunnen door heterogeniteit tussen de patiëntpopulaties, ontwerp van de studie en uit-
komstmaten niet samengevoegd worden. Uit de gerandomiseerde onderzoeken blijkt 
dat doxapram effectief is in het bestrijden van apneus, waarbij nauwelijks bijwerkingen 
worden gezien. Uit de observationele onderzoeken blijkt dat er een grote variatie aan 
beschreven bijwerkingen is, waarbij de meeste bijwerkingen pas optreden als er een 
dosis > 1.5 mg.kg-1.uur-1 wordt gegeven. Omdat er in deze studies geen controlegroep is 
die niet behandeld is met doxapram en het risico op vertekening hoog is, is het moeilijk 
om het daadwerkelijke risico op bijwerkingen en de schade van de bijwerkingen op 
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waarde te schatten. Daarom is er met de huidige studies geen uitspraak te doen over de 
veiligheid van doxapram.

In hoofdstuk 9 en 10 worden respectievelijk een Engelse en Nederlandse samenvat-
ting gegeven met de conclusies en toekomstperspectieven.

CONCluSIES

De studies in dit proefschrift leiden tot meerdere conclusies. Ten eerste kan er gecon-
cludeerd worden dat het haalbaar is om een non-invasief respiratoir beleid uit te voeren 
op de neonatologie en dat dit mogelijk leidt tot betere neurologische ontwikkeling op 
lange termijn. Deze conclusie wordt ondersteund door de bevinding dat elke dag van 
beademing nog steeds geassocieerd is met een hogere kans op een slechte neurologi-
sche ontwikkeling op tweejarige leeftijd. Ten tweede is de ernst van BPD geassocieerd 
met een slechte neurologische ontwikkeling op twee en vijfjarige leeftijd. Analoog aan 
de algemene premature populatie, is de correlatie tussen de uitkomsten op twee en 
vijf jaar in kinderen met BPD maar matig gecorreleerd, waaruit blijkt dat follow up tot 
tenminste vijfjarige leeftijd erg belangrijk is in deze hoog-risico populatie. Tenslotte is er 
maar weinig bewijs dat een hoge dosis coffeïne of therapie met doxapram effectief en 
veilig is in de behandeling van apneus van prematuriteit.

TOEkOMSTPERSPECTIEVEN

De studies met bijbehorende conclusies uit dit proefschrift leiden tot meerdere aan-
bevelingen voor de klinische praktijk en toekomstig onderzoek. Om het non-invasieve 
respiratoire beleid te bereiken kan er gebruik worden gemaakt van middelen die het 
respiratoire centrum stimuleren als coffeïne en doxapram. Ten eerste, in het geval van 
coffeïne is er een grote gerandomiseerde studie nodig die een hoge (20 mg.kg-1.dag-1 
coffeïnecitraat) met een lage (10 mg.kg-1.dag-1 coffeïnecitraat) onderhoudsdosering met 
elkaar vergelijkt om te bepalen of een hoge dosering een additioneel voordelig effect 
geeft op BPD en/of lange termijn uitkomst. Ook ten aanzien van doxapram is er een 
grote gerandomiseerde studie nodig die de veiligheid en effectiviteit aantoont op het 
voorkomen van apneus, BPD en lange termijnuitkomsten. Voor deze studie is recentelijk 
een subsidieaanvraag gedaan bij ZonMW door alle Nederlandse NICUs. Als laatste kun-
nen er geen sterke conclusies over de voordelen van een non-invasief respiratoir beleid 
getrokken worden, wegens het observationele karakter van de Hoofdstukken 2, 3, 4, 
5, en 7. Sommige clinici vragen zich af of het te allen tijden voorkomen van invasieve 
beademing wel de effectiefste strategie is of dat het zelfs schadelijk kan zijn, doordat 
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hypoxische periodes en hogere carbondioxide levels worden toegestaan. Om deze 
vraag te kunnen beantwoorden, zouden er twee verschillende respiratoire strategieën 
in een gerandomiseerde studie vergeleken moeten worden in kinderen met een zwan-
gerschapsduur < 28 weken. In de non-invasieve groep zou intubatie en mechanische 
ventilatie zo veel mogelijk voorkomen moeten worden. Dit wordt bewerkstelligd door 
hogere carbondioxide levels en meer apneus toe te staan, met daarnaast vrij gebruik 
van coffeïne en doxapram. In de invasieve groep zou intubatie en mechanische ven-
tilatie toegestaan worden om hypoxie, hypercapnie en apneus te behandelen, indien 
bewezen therapieën om deze aandoeningen te voorkomen falen (zoals non-invasieve 
respiratoire ondersteuning en standaarddosering coffeïne). De primaire uitkomstmaat 
van deze studie zou BPD moeten zijn, met als secundaire uitkomstmaten neurologische 
ontwikkeling op twee en vijf jaar.
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lIST OF ABBREVIATIONS

95% CI 95% confidence interval
AOP Apnea of prematurity
AMC Academic Medical Center (Amsterdam)
BPD Bronchopulmonary dysplasia
BSID Bayley scales of infant and toddler development
BW Birth weight
CA Corrected age
CO2 Carbon dioxide
CP Cerebral Palsy
DR Delivery room
FiO2 Fraction of inspired oxygen
GA Gestational age
GRADE Grading recommendations assessment, development and evaluation
IMV Invasive mechanical ventilation
IQ Intelligence quotient
IQR Interquartile range
IVH Intraventricular hemorrhage
LD Loading dose
MD Maintenance dose
MDI Mental development index
MIST Minimally invasive surfactant therapy
Movement ABC Movement assessment battery for children
nCPAP Nasal continuous positive airway pressure
NEC Necrotizing enterocolitis
NIPPV Nasal intermittent positive pressure ventilation
NDI Neurodevelopmental impairment
NICU Neonatal intensive care unit
NNTB Number needed to treat for an additional beneficial outcome
NNTH Number needed to treat for an additional harmful outcome
OR Odds ratio
PDI Psychomotor development index
PMA Postmenstrual age
PVL Periventricular leukomalacia
RCT Randomized controlled trial
RDS Respiratory distress syndrome
ROP Retinopathy of prematurity
ROS Reactive oxygen species
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SD Standard deviation
SES Socio-economic status
SGA Small for gestational age
SpO2 Transcutaneous oxygen saturation
STROBE Strengthening the reporting of observational studies in epidemiology
TRR Typical relative risk
VILI Ventilator induced lung injury
WPPSI Wechsler preschool and primary scale of intelligence
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