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SAMENVATTING G 

Hoofdstukk 1. De invloed van tijdelijke verstoringen in de foetale en/of neonatale 

schildklierhormoonn huishouding (een biologische factor) voor de ontwikkeling van het 

kindd vormt de kern van dit proefschrift. 

Schildklierhormoonn is essentieel voor een normale hersenontwikkeling en een tekort 

off  overschot ervan tijdens de foetale en/of neonatale periode heeft vaak schadelijke 

gevolgenn voor alle ontwikkelingsdomeinen. In dit proefschrift is de ontwikkelingsuitkomst 

inn het neurologische, motorische, cognitieve en/of sociaal-emotionele domein op 

verschillendee leeftijdsmomenten onderzocht. In de eerste levensjaren verloopt de 

ontwikkelingg in een snel tempo en verandert van algemene vaardigheden naar meer 

gedifferentieerdee en gecoördineerde vaardigheden. Abnormale neurologische ontwikkeling 

enn problemen van de grove motoriek worden op jonge leeftijd duidelijk, terwijl cognitieve 

problemenn duidelijk worden naarmate de ontwikkeling voortschrijdt. Leerproblemen 

wordenn meestal niet voor de schoolleeftijd geïdentificeerd. Onderzoeksliteratuur heeft 

aangetoondd dat vanaf de leeftijd van 2 jaar testprestaties een redelijk betrouwbaar beeld 

schetsenn van het functioneren van een kind. Echter, ook na deze leeftijd kunnen problemen 

ontstaann in het verwerven van nieuwe vaardigheden aangezien de ontwikkeling verder 

differentieert. . 

Driee verschillende groepen kinderen zijn onderzocht bij wie inadequate foetale en/of 

neonatalee schildklierhormoon spiegels zouden kunnen interfereren met hun ontwikkeling. 

Dee eerste studiegroep bestond uit kinderen met mogelijk inadequate foetale schild-

klierhormoonspiegelss als gevolg van een maternale schildklierziekte (/rypothyreoïdie of 

/ïv/7éTthyreoïdie).. De tweede groep bestond uit kinderen die TRH of placebo hebben 

gekregenn dat was toegediend via hun moeders bij een dreigende vroeggeboorte bij 25-30 

wekenn zwangerschapsduur. De derde studiegroep bestond uit kinderen die hebben 

deelgenomenn aan een neonatale T4 trial en T4 of placebo hebben gekregen vanwege 

voorbijgaandee hypothyroxinemie als gevolg van een ernstige vroegge-boorte (<30 weken 

zwangerschapsduur).. De meeste hoofdstukken in dit proefschrift zijn gebaseerd op deze 

interventiestudie. . 

Inn hoofdstuk 2 zijn de methoden beschreven die zijn gebruikt om de neurologische, 

motorische,, cognitieve en gedragsuitkomst te meten op verschillende leeftijden. Prematuur 

geborenn kinderen zijn onderzocht op hun gecorrigeerde leeftijden. De tijdstippen waarop 

dee follow-up plaats vond varieerde tussen de verschillende studies, evenals de 

ontwikkelingsdomeinenn die onderzocht zijn. 
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Inn hoofdstuk 3 is het effect onderzocht van de maternale schildklierfunctie tijdens de 

eerstee helft van de zwangerschap op de ontwikkelingsneurologische uitkomst in de eerste 

22 jaar. Twintig zwangere vrouwen met een schildklierziekte en hun baby's werden in het 

onderzoekk geïncludeerd. De kinderen werden in 3 groepen verdeeld in overeenstemming 

mett de maternale schildklierfunctie in de eerste helft van de zwangerschap: maternale 

hypothyreoïdiee of subklinische hypothyreoïdie, maternale euthyreoïdie, maternale 

hyperthyreoïdiee of subklinische hyperthyreoïdie. Resultaten van deze studie tonen aan 

datt kinderen van moeders met subklinische hypothyreoïdie een vertraagde mentale 

ontwikkelingg hebben gedurende het eerste levensjaar. Dit kan het resultaat zijn van een 

periodee van foetale (subklinische) hypothyreoïdie als gevolg van ontoereikende overdracht 

vann T4 over de placenta vanwege maternale subklinische hypothyreoïdie. 

Inn hoofdstuk 4 zijn de effecten onderzocht van antenatale TRH behandeling op de 

ontwikkelingsneurologischee uitkomst in de eerste 2 levensjaren. TRH of placebo werd 

antenataall  naast corticosteroïden toegediend aan zwangere vrouwen met een dreigende 

vroeggeboortee om de foetale longrijping te bevorderen en zodoende het risico op sterfte 

enn respiratoire ziekte te verminderen. TRH passeert de placenta en stimuleert de foetale 

schildklierfunctie.. Tweeënzestig kinderen werden geïncludeerd waarvan 10 kinderen zijn 

overledenn en 10 kinderen gemist zijn voor follow-up onderzoek. De ontwikkelings-uitkomst 

iss onderzocht in 42 kinderen (81%) (TRH groep: n=21, placebo groep n=21). Beide studie 

groepenn waren vergelijkbaar met betrekking tot zwangerschapsduur, geboortegewicht, en 

hett tijdsinterval tussen trial medicatie en geboorte. In de TRH groep werden meer respiratoire 

problemenn (aantal dagen aan de beademing en chronische long ziekte) gevonden dan in 

dee placebo groep. De resultaten van de follow-up onderzoeken laten zien dat antenatale 

TRHH suppletie is geassocieerd met een vertraagde mentale ontwikkeling op 12 en 24 

maanden.. Het is mogelijk dat dit negatieve effect van TRH het gevolg is van een periode 

vann foetale hyperthyreoïdie met een daaropvolgend (verergering van de) voorbijgaande 

hypothyroxinemie. . 

Inn hoofdstuk 5 zijn de effecten bestudeerd van neonatale T4 suppletie in kinderen 

geborenn na een zwangerschapsduur onder de 30 weken op het gedrag op de leeftijd van 

22 jaar. Tweehonderd kinderen waren geïncludeerd in een gerandomiseerde, dubbelblinde 

gecontroleerdee studie waarin het effect werd onderzocht van T4 suppletie op de 

ontwikkelingsneurologischee uitkomst van veel te vroeg geboren kinderen (geboren <30 

wekenn zwangerschapsduur). De kinderen kregen een vaste dosis thyroxine of placebo 

toegediendd tijdens de eerste 6 weken na de geboorte. Op de leeftijd van 2 jaar namen 
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1577 kinderen deel aan het follow-up onderzoek (35 kinderen overleden, 7 kinderen 

werdenn uit het onderzoek teruggetrokken, en 1 kind verhuisde naar het buitenland). De 

ouderss van 144 kinderen (92%) vulden de CBCL 2/3 in. Resultaten van deze 

gedragsvragenlijstenn toonden aan dat kinderen in de T4-groep meer destructieve 

gedragingenn lieten zien dan de placebo kinderen (adj /?=.03). Deze probleemgedragingen 

warenn sterker aanwezig in de T4- subgroep 327 weken zwangerschapsduur (adj p=.04). De 

jongenss in de T4-groep behaalden een hogere gemiddelde score op de externaliserende 

dimensiee dan de jongens in de placebo groep (adj p=.01); zij lieten zowel meer agressieve 

gedragingenn (adj p=.0\) als destructieve gedragingen (adj p=.03) zien. Echter, kinderen 

mett gedragsproblemen in de T4-groep bleken lagere plasma FT4 spiegels te hebben dan 

kinderenn zonder gedragsproblemen. Dit resultaat suggereert dat de aanwezigheid van meer 

gedragsproblemenn in de T4 groep niet een onmiddellijk gevolg is van de behandeling. 

Inn hoofdstuk 6 zijn de effecten onderzocht van T4 suppletie in kinderen geboren na 

eenn zwangerschapsduur van minder dan 30 weken op de ontwikkelingsuitkomst op 5Vi 

jaar.. Honderdzesenvijftig van de 157 overlevende kinderen in de gerandomiseerde, 

dubbelblindee gecontroleerde neonatale T4 studie namen deel aan deze follow-up studie. 

Alhoewell  de neurologische, motorische, cognitieve en gedragsuitkomst vergelijkbaar 

wass tussen de totale T4 en placebo groep, werden significante interacties gevonden tussen 

T44 suppletie en zwangerschapsduur. Positieve effecten van neonatale T4 suppletie 

werdenn gevonden in kinderen <29 weken, met name in kinderen geboren na 25/26 weken. 

T44 suppletie was echter geassocieerd met een slechtere uitkomst in kinderen geboren na 

299 weken zwangerschap. Deze resultaten geven aan dat T4 suppletie niet nodig is in alle 

veell  te vroeg geboren kinderen, en mogelijk de ontwikkeling bevordert in een selecte 

patiëntenn groep. 

Inn hoofdstuk 7 is bestudeerd welke risicofactoren bij de geboorte en in de neonatale 

periodee bijdragen tot gedragsproblemen op de leeftijd van 2 jaar bij prematuur geboren 

kinderen.. De kinderen namen deel aan de studie met T4 suppletie. Ze werden ingedeeld 

inn 2 groepen, gedragsproblemen of geen gedragsproblemen, op basis van de uitkomsten 

vann de gedragsvragenlijsten (CBCL 2/3) die de ouders hebben ingevuld. Negenendertig 

procentt van de kinderen liet gedragsproblemen zien volgens de gehanteerde definitie 

(tenn minste één score boven het grensgebied op één van de gedragsschalen of brede 

bandd dimensies). De meest belangrijke risicofactoren voor gedragsproblemen op de 

leeftijdd van 2 jaar waren: lage schoolopleiding van de moeder, geboorte na een 

zwangerschapsduurr onder de 28 weken, mannelijk geslacht, en zuurstofbehoefte op de 
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postmenstruelee leeftijd van 36 weken. Het is van deze risicofactoren reeds bekend dat 

zee bijdragen tot gezondheidsproblemen, motorische en cognitieve problemen. Dit 

onderzoekk toont aan dat reeds bij de geboorte kan worden onderscheiden welke kinderen 

eenn verhoogd risico hebben op gedragsproblemen. 

Inn hoofdstuk 8 is onderzocht hoeveel van de prematuur geboren kinderen op de leeftijd 

vann 5Vi jaar ontwikkelingsproblemen hebben in één of meer van de onderzochte 

ontwikkelingsdomeinen.. De aanwezigheid van een 'disability'/ beperking in meer dan 

éénn ontwikkelingsdomein kan mogelijk verklaren waarom zoveel prematuur geboren 

kinderenn schoolproblemen hebben. Alle kinderen namen deel aan de T4 studie. Gebaseerd 

opp hun prestaties in het neurologische, motorische, cognitieve en gedragsdomein werden 

kinderenn ingedeeld in de normale groep, in de groep met een enkele 'disability'/ beperking, 

off  in de groep met meerdere 'disabilities'/ beperkingen. Resultaten van deze studie tonen 

aann dat gecombineerde onderzoeksuitkomsten een zorgelijker uitkomst presenteren van 

dee prematuur geboren kinderen: slechts 39% van de kinderen valt in de 'normale' groep, 

17%% heeft een enkele 'disability'/ beperking en 44% heeft meerdere 'disabilities'/ 

beperkingen.. Het voorkomen van meerdere 'disabilities'/ beperkingen bleek geassocieerd 

mett een lager geboortegewicht, BPD, en een slechtere uitkomst op tweejarige leeftijd. 

Kinderenn in de groep met meerdere 'disabilities'/ beperkingen zaten op school minder vaak 

inn de groep passend bij hun leeftijd (22%) en meer kinderen volgden speciaal onderwijs 

(28%)) vergeleken met de groep kinderen met een enkele 'disability'/ beperking (56% en 

11%,, respectievelijk) en de normale groep (64% en 2%, respectievelijk). Dit onderzoek 

onderschrijftt het belang van multidisciplinaire follow-up tot de schoolleeftijd. 

CONCLUSIES S 

Centraall  in dit proefschrift is de relatie tussen de foetale en neonatale schildklier-

hormoonn huishouding die tijdelijk verstoord is en de ontwikkelingsuitkomst op de lange 

termijn.. Opmerkelijke overeenkomsten werden gevonden in de drie studie groepen. Ten 

eerste,, maternale subklinische /ïv/wthyreoïdie vroeg in de zwangerschap, welke 

voorbijgaandee foetale (subklinische) /?v/?othyreoïdie kan veroorzaken, is geassocieerd 

mett een lagere mentale ontwikkelingsindex tot de leeftijd van 1 jaar (hoofdstuk 3). Ten 

tweede,, TRH, toegediend aan zwangere vrouwen stimuleert de foetale schildklierfunctie 

doordatt het de placenta'3 passeert waarna een korte periode volgt waarin de foetale 

schildklierfunctiee onderdrukt is door depletie van de schildklierhormoon voorraad in 

dee schildklier, is geassocieerd met een lagere mentale ontwikkelingsindex tot de leeftijd 
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vann 2 jaar (hoofdstuk 4). Ten slotte, voorbijgaande hypothyroxinemie is mogelijk niet 

dee ongevaarlijke conditie zoals wordt aangenomen. Alhoewel de resultaten aantonen 

datdat T4 suppletie niet vereist is in alle kinderen die zijn geboren <30 weken zwangerschaps-

duur,, hebben subgroep analyses positieve effecten van de behandeling aangetoond in 

kinderenn die zijn geboren <29 weken. Aan de andere kant zijn negatieve effecten 

gevondenn in kinderen die zijn geboren na een zwangerschapsduur van 29 weken 

(hoofdstukk 6). 

Dezee 3 studies laten ons zien dat T4 (en T3) spiegels gedurende de foetale periode en 

naa een ernstige vroeggeboorte binnen strikte grenzen moeten blijven om een normale 

hersenontwikkelingg te kunnen garanderen. Uitgaande van de resultaten beschreven in 

hoofdstukk 3, lijk t met name de ondergrens van foetale FT4 spiegels essentieel te zijn 

voorr de ontwikkelingsuitkomst. Er werden geen associaties gevonden tussen maternale 

(subklinische)) Zzy/^rthyreoïdie en de ontwikkelingsneurologische uitkomst. Uitgaande 

vann de resultaten beschreven in hoofdstuk 6 lijk t de leeftijdsgrens van 29 weken van 

belang.. Beneden deze leeftijd kan hypothyroxinemie niet gecompenseerd worden door 

beschermingsmechanismenn en boven deze leeftijd is de hypothyroxinemie niet ernstig 

genoegg en zijn de beschermingsmechanismen berekend op de wat lagere (vrij ) T4 

spiegels.. Een alternatieve verklaring is dat belangrijke T4-afhankelijke rijpingsprocessen 

voorall  plaatsvinden <29 weken zwangerschap. Deze veronderstellingen zijn gebaseerd 

opp resultaten in kleine onderzoeksgroepen met te weinig 'power' om theorieën te bewijzen. 

All ee resultaten in dit proefschrift kunnen het gevolg zijn van toeval. Andere studies4-5 

bevestigenn de belangrijke rol van de maternale schildklierfunctie voor de ontwikkelings-

uitkomst;; maternale hypothyroxinemie tijdens het eerste trimester van de zwangerschap 

(mett voortdurende lage maternale T4 spiegels in het tweede en derde trimester) is 

geassocieerdd met lagere mentale ontwikkelingsindex scores op 1 en op 2 jarige leeftijd4, 

enn met een lagere IQ-score op de schoolleeftijd.5Het resultaat in onze TRH studie, dat de 

ontwikkelingsuitkomstt nadelig beïnvloed is door de suppletie, wordt bevestigd door de 

enigee andere follow-up studie6 waarin een verhoogd risico werd gevonden bij kinderen 

inn de TRH groep op een vertraging in de motorische en sociale ontwikkeling, op een 

zintuiglijkee 'impairment' en een ernstige 'impairment' op de leeftijd van 12 maanden. 

Onzee T4 trial is de eerste studie waarin effecten zijn onderzocht van neonatale T4 

suppletiee op de gedragsuitkomst op 2 jarige leeftijd en op de ontwikkelingsneurologische 

uitkomstt op de kleuterleeftijd waardoor geen vergelijkingen kunnen worden gemaakt 

mett resultaten uit andere studies. Retrospectieve studies hebben echter associaties 

aangetoondd tussen lage neonatale T3 en T4 spiegels en ontwikkelingsproblemen op de 

leeftijdd van 2 tot 9 jaar.710 De negatieve effecten van T4 suppletie in de subgroep >29 
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wekenn zwangerschapsduur waren niet gerelateerd aan te hoge FT4 spiegels. Integendeel, 

naarmatee de neonatale FT4 spiegels van de T4-behandelde kinderen hoger waren, des te 

wass de uitkomst op 5-jarige leeftijd beter." 

Opp dit moment is het nog steeds onbekend of de relatie tussen neonatale schildklier-

hormoonn spiegels van premature kinderen en de ontwikkelingsuitkomst een causale 

relatiee is. Voorbijgaande hypothyroxinemie en ontwikkelingsproblemen zijn vaak 

aanwezigg in prematuur geboren kinderen. Beide condities kunnen onafhankelijke 

gevolgenn zijn van de premature geboorte en/of lage schildklierhormoon spiegels kunnen 

bijdragenn tot ontwikkelingsproblemen.12 Verder onderzoek is nodig, de resultaten van 

onzee interventie studie ondersteunen het opzetten van nieuwe klinische studies met T4 

suppletiee in kinderen geboren <29 weken. 

Informatiee over foetale schildklierhormoon spiegels ontbreekt in de drie studie 

groepen.. Reeds voor de inclusieperiode kunnen de schildklierhormoon spiegels van de 

kinderenn afwijkend zijn. Een aantal kinderen met voorbijgaande hypothyroxinemie 

kunnenn ook lage foetale schildklierhormoon spiegels hebben ten gevolge van maternale 

hypothyroxinemie.. Beide condities zijn geassocieerd met ontwikkelingsproblemen en 

dee problemen van prematuur geboren kinderen zullen dan niet alleen verklaard kunnen 

wordenn door lage neonatale schildklierhormoon spiegels. Het is echter alleen via 

navelstrengpunctiee mogelijk om de foetale schildklierhormoon spiegel te meten tijdens 

dee zwangerschap hetgeen een risicovolle procedure is. Daarom is er geen directe 

informatiee beschikbaar over de ernst van de foetale /nywthyroxinemie en foetale 

/n/wthyroxinemie.. In de groep kinderen wier moeders een schildklierziekte hebben, 

zijnn neonatale schildklierhormoon spiegels gemeten in navelstrengbloed bij de geboorte 

maarr deze geven alleen informatie over het laatste stadium van de zwangerschap. In 

kinderenn die deelnamen aan de antenatale TRH studie is de neonatale schildklierfunctie 

niett gemeten om financiële en praktische redenen. Veel kinderen zijn thuis of in een 

anderr ziekenhuis geboren waardoor het niet mogelijk was om hun navelstrengbloed te 

verzamelen.. Informatie omtrent schildklierhormoon concentraties in navelstrengbloed na 

antenatelee TRH suppletie is wel verzameld in andere studies.'3 Verhoogde concentraties 

TSH,, T3, T4 en prolactine werden gevonden in navelstrengbloed van kinderen die werden 

geborenn binnen 6 uur na de TRH suppletie' \ terwijl onderdrukte TSH en schildklierhormoon 

spiegelss werden gevonden in kinderen die 13-36 uur na de TRH suppletie zijn geboren.' 

Tussenn de placebo groep en TRH groep werden echter geen verschillen in T3 en TSH 

spiegelss gevonden 3 tot 28 dagen na de geboorte.2 Deze laatste resultaten demonstreren 

datt de invloed van antenatale TRH suppletie op het foetale schildklier systeem van korte 

142 2 



SamenvattingSamenvatting en Conclusies 

duurr is. Antenatale TRH suppletie aan zwangere vrouwen stimuleert niet alleen de 

maternalee en foetale schildklierhuishouding, het verstoort tevens de maternale en foetale 

fysiologiee aangezien TRH ook als neurotransmitter functioneert en gepaard gaat met een 

snelleree hartslag, hogere bloeddruk, blozen en/of overgeven. Deze effecten verdwijnen 

binnenn een half uur bij de moeders, maar de foetus zou zich wel eens niet zo snel kunnen 

herstellenn aangezien de suppletie een grotere invloed heeft of de foetale schildklierfunctie 

dann op die van de moeders. Het neurotransmitter effect van TRH zou dus ook een rol 

kunnenn spelen in de foetale en neonatale ontwikkeling. 

Resultatenn uit de TRH studie onderschrijven het belang om lange termijn follow-up 

onderzoekk op te nemen in interventie studies die tot doel hebben de klinische uitkomst 

tee verbeteren. Antenatale TRH suppletie werd gezien als een veel belovende nieuwe 

strategiee om het vóórkomen en de ernst van RDS te verminderen. Het werd reeds in 

wijdee kring toegepast voordat de effectiviteit van de behandeling bewezen was. Klinische 

studiess hebben nu aangetoond dat antenatale TRH suppletie naast corticosteroïden 

ineffectieff  is in het verminderen van RDS13, terwijl de follow-up studie heeft aangetoond 

datt kinderen in de TRH groep een lagere mentale ontwikkelingsindex tot de leeftijd van 2 

jaarr hebben vergeleken met de placebo kinderen. De follow-up studie met neonatale T4 

suppletiee heeft mogelijke positieve effecten aangetoond op de ontwikkelingsneurologische 

uitkomstt op 5'/2 jaar in kinderen geboren na een zwangerschapsduur <29 weken, terwijl de 

behandelingg mogelijk schadelijke gevolgen heeft voor kinderen geboren na 29 weken 

zwangerschapsduur. . 

Onzee neonatale T4 trial is één van de weinige klinische trials die ontwikkelingsuitkomst 

(i.e.. mentale uitkomst op de leeftijd van 2 jaar) als de belangrijkste uitkomstmaat heeft 

gedefinieerd.. De ontwikkelingsneurologische uitkomst is op verschillende tijdstippen tot 

dee schoolleeftijd onderzocht. Het belang om effecten van de behandeling in diverse stadia 

vann de ontwikkeling te onderzoeken werd hierdoor aangetoond. Zwangerschapsduur 

gerelateerdee effecten van de behandeling op de verschillende ontwikkelingsdomeinen 

werdenn pas na het eerste levensjaar zichtbaar. Naarmate de tijd verstreek onderscheidden 

dezee effecten zich meer en werden mogelijk gunstige effecten voor de neurologische en 

motorischee ontwikkeling geleidelijk aan zichtbaar. 

Dee resultaten van de T4 studie tonen ook aan dat het belangrijk is om de uitkomst in 

verschillendee ontwikkelingsdomeinen te bestuderen; het algeheel functioneren van kinderen 

opp de leeftijd van 5Vi jaar geeft een redelijk betrouwbaar beeld van hun school functioneren, 

reedss voordat ze leren lezen en schrijven (zie hoofdstuk 8). Belangrijke en interessante 

informatiee zou gemist zijn wanneer alleen de mentale uitkomst op de leeftijd van 2 jaar 
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bestudeerdd zou zijn. De informatie over zwangerschapsduur gerelateerde effecten en 

mogelijkk positieve effecten voor de neurologische en motorische uitkomst zijn ook 

essentieell  voor het opzetten van nieuwe interventie studies. Visuele ontwikkeling zou 

ookk een uitkomstmaat kunnen zijn om te onderzoeken aangezien een recent gerapporteerd 

onderzoekk aantoonde dat kinderen met verschillende oorzaken van vroege 

hypothyroxinemiee andere visuele gebreken hebben die de visuele aandacht zouden 

kunnenn beïnvloeden.14 

Informatiee over de uitkomst in het sociaal-emotionele domein ontbreekt in de twee 

anderee studie groepen (maternale schildklierziekte en antenatale TRH suppletie). 

Alhoewell  het bekend is dat gedragsproblemen bepalend kunnen zijn voor het school 

functionerenn en voor de relaties met leeftijdsgenoten en gezinsleden, krijgt de uitkomst 

inn dit domein nog altijd minder aandacht vergeleken met de andere domeinen. Eén van 

dee redenen hiervoor is het feit dat er minder psychometrische instrumenten zijn om de 

sociaal-emotionelee ontwikkeling te onderzoeken vooral in jonge kinderen, terwijl andere 

methodenn (zoals observaties van ouder-kind interacties en de 'strange situation' 

procedure15)) erg arbeidsintensief zijn. 

Eenn premature geboorte is een gebeurtenis die een enorme invloed heeft op de 

biologische,, psychologische en sociologische factoren die een rol spelen in de 

ontwikkeling.16188 We hebben algemene methoden gebruikt om de ontwikkelings-

neurologischee uitkomst te onderzoeken. Het is bekend19 dat veel prematuur geboren 

kinderenn schoolproblemen hebben ook al beschikken ze over gemiddelde intellectuele 

vaardigheden.. De intelligentie test die werd gebruikt is niet ontwikkeld om specifieke 

leerproblemenn op te sporen. Naast een intelligentietest die de algemene cognitieve 

vaardighedenn (IQ) meet, kunnen neuropsychologische testen zoals reactietijd taken, 

visueel-motorischee taken, aandacht, geheugen en tactiele vinger discriminatie taken, 

bruikbaree informatie opleveren. De exacte aard van perinatale hersenschade, die vaak 

voorkomtt na een premature geboorte, kan op deze manier nader onderzocht worden. Zo 

iss bijvoorbeeld bij deze groep kinderen een associatie aangetoond tussen kleinere 

hippocampuss volumes en gebreken in het alledaags geheugen.20 Met een toenemende 

specificiteitt van onderzoeksmethoden zouden ook effecten van T4 suppletie bestudeerd 

kunnenn worden in relatie tot specifieke hersengebieden waarvan bekend is dat ze 

afhankelijkk zijn van schildklierhormoon.14 2I Studies naar de neurologische effecten van 

schildklierhormoonn injecties in neonatale ratten toonden langdurige veranderingen aan 

inn de hippocampus, met name in de pyramidale cellen en in neuronen van de basale 

kernen.222 De voortschrijdende medische technologie heeft het mogelijk gemaakt dat 

144 4 



SamenvattingSamenvatting en Conclusies 

jongeree en meer kwetsbare kinderen overleven. Het hogere overlevingscijfer gaat echter 

samenn met een groot aantal kinderen met ontwikkelingsproblemen. De kwaliteit van 

levenn van deze kinderen legt grenzen aan het streven naar hogere overlevingscijfers. In 

eenn landelijke Nederlandse studie is de uitkomst van een cohort kinderen in 1983 geboren 

naa een zwangerschapsduur <32 weken en/of een geboortegewicht <1500 gram bestudeerd 

vanaff  de geboorte tot aan de adolescentie. Alhoewel 90% van de kinderen geen ernstige 

'disabilities'// beperkingen had tot de leeftijd van 14 jaar, ervaren velen van hen ernstige 

problemenn in het alledaagse leven en de last van milde ontwikkelingsafwijkingen, 

gedrags-- en leerstoornissen neemt toe met de leeftijd. De auteurs suggereren dat 40% 

vann de overlevende kinderen niet in staat zal zijn om geheel zelfstandige volwassenen 

tee worden.23 

Omm te voorkomen dat deze kwetsbare kinderen en hun ouders een beroep zullen moeten 

doenn op de medische en sociale voorzieningen, zou meer moeite gedaan moeten worden 

omm de ontwikkelingsuitkomst van de kinderen te verbeteren vanuit een multidisciplinaire 

benadering.. Nieuwe interventie studies met T4 suppletie zouden kunnen worden opgezet 

omm te onderzoeken of de ontwikkelingsuitkomst in de jongste zwangerschapsduur groep 

inderdaadd verbeterd kan worden. In tegenstelling tot deze hormonale interventie studies 

diee uitgaan van één van de biologische factoren die een rol spelen in de ontwikkeling, 

zijnn de interventie studies die zich richten op de verbetering van omgevings- en 

psychologischee factoren zoals de 'Newborn Individualized Developmental Care and 

Assessmentt Program' (NIDCAP)24 25 en de 'Mother-Infant Transaction Program'26 met 

alss doel het verbeteren van de fysiologische toestand van het kind, zijn klinische uitkomst 

enn zijn ontwikkelingsuitkomst. 

Dee studie naar indomethacine prophylaxe27 en de studie naar een vroeg dieet28 tonen 

aann dat een verbetering van de klinische uitkomst (verminderde incidentie van open 

ductuss arteriosis, van ernstige periventriculaire en intraventriculaire bloedingen, 

respectievelijk,, van positieve effecten op de groei en hoofdomtrek) niet automatisch 

gevolgdd wordt door een verbetering in de ontwikkelingsuitkomst. 

Eenn hogere prioriteit moet worden gegeven aan het op zetten van (klinische) interventie 

studiess met als doel het verbeteren van de ontwikkelingsuitkomst, het verbeteren van de 

neonatalee zorg en verzorging, het optimaliseren van de vroegkinderlijke stimulatie en 

zorgvuldigee multidisciplinaire en lange termijn follow-up onderzoeken zodat de kwaliteit 

vann leven van prematuur geboren kinderen en hun families toeneemt. 
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