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NEDERLANDSEE SAMENVATTING 

Schildklierhormoonn (thyroxine, T4) is in de vroege levensfasen van essentieel belang voor 

groeii  en rijping van de hersenen. Omdat bij kinderen met congenitale hypothyreoidie 

(aangeborenn schildklierhormoontekort, afgekort CH) de hypothyreoidie zich reeds voor de 

geboortee manifesteert en duurt tot het moment dat adequate T4 behandeling wordt gegeven 

naa de geboorte, lopen deze kinderen het risico op mentale en motorische retardatie indien 

niett tijdig na de geboorte gestart wordt met T4. Omdat gebleken is dat het klinisch beeld 

doorgaanss te laat tot de diagnose CH leidt, is neonatale screening de enige methode gebleken 

omm kinderen met CH vroegtijdig te kunnen opsporen en behandelen. In Nederland werd de 

CHH screening in 1981 landelijk ingevoerd. 

Hett doel van de screening en vroege behandeling is de hersenontwikkeling te waarborgen, 

zodatt patiënten met CH zich net zo ontwikkelen als hun leeftijdsgenoten, zowel op cognitief 

alss op motorisch gebied, maar ook waar het gaat om hun sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Uitt onderzoek naar de ontwikkeling van CH patiënten geboren in 1981-82 bleek echter dat 

kinderenn met de ernstigste vorm van hypothyreoidie in vergelijking met kinderen uit een 

controlegroep,, beiden getest op 7,5 en 9,5 jarige leeftijd, gemiddeld circa 10 IQ-punten lager 

scoordenn en ook t.a.v. motorische vaardigheden belangrijk achterbleven. 

Omm de ontwikkeling van CH kinderen te verbeteren werd in de afgelopen jaren de 

screeningsproceduree en behandelingsstrategie diverse keren gewijzigd. Zo werd de screening 

vervroegd,, om kinderen nog eerder te kunnen behandelen en werd de initiële T4 dosis 

verhoogd,, met als doel eerder euthyreoidie (normale schildklierhormoonconcentraties) te 

bereiken.. Er is echter nooit geëvalueerd of deze wijzigingen hebben geleid tot een verbetering 

c.q.. normalisering van de ontwikkeling van CH kinderen. 

Hett onderzoek "Effectevaluatie van de screening op CH" is opgezet om te onderzoeken 

1)) in hoeverre de veranderingen aan de screeningsprocedure en behandelingsstrategie 

hebbenn bijgedragen aan de optimale ontwikkeling van het kind met CH, 2) in hoeverre 

dee zorg voor kinderen met CH nog verbeterd kan of moet worden, en 3) in hoeverre de 

screeningsproceduree en behandelingsstrategie nog aanpassingen behoeven. Een deel van 

dee resultaten van dit onderzoek wordt in dit proefschrift beschreven. Daarnaast worden 

eenn aantal andere aspecten van CH beschreven zoals de screeningsprocedure, diagnose, 

behandelingg en fenotypische kenmerken van patiënten met CH. 

Hoofdstukk 1. Dit hoofdstuk geeft een korte introductie over de schildklier, in het bijzonder 

overr de oorzaken en implicaties van CH. 

Hoofdstukk 2. In dit hoofdstuk wordt de Nederlandse screeningsprocedure beschreven. De 

Nederlandsee CH screeningsmethode, welke gebaseerd is op T4, TSH en TBG is uniek in de 

wereld.. Deze screening biedt bij uitstek de mogelijkheid om kinderen met centrale CH op te 

sporen.. Bij centrale CH wordt de schildklier onvoldoende gestimuleerd tot de productie van 

schildklierhormoon. . 

Vann de kinderen geboren van 1 april 2002 tot en met 31 mei 2004 werd, van allen die verwezen 

werdenn in verband met een afwijkende hielprik, in kaart gebracht wat de hielprikuitslag was, 

watt de uitslag van verifiërend bloedonderzoek was en welke diagnose er uiteindelijk werd 

gesteld. . 



Bijj  de kinderen met fout-positieve screeningsuitslagen (kinderen die een afwijkende 

screeningsuitslagg hadden, maar bij verifiërend onderzoek geen CH bleken te hebben) bleken 

dee belangrijkste oorzaken voor het verlaagde T4, een tekort aan T4-bindende eiwitten 

(TBG-deficiëntie),, en ernstig ziek zijn ten tijde van de screening. Er bleek ook een klein 

aantall  CH patiënten met een fout-negative screeningsuitslag (kinderen die geen afwijkende 

screeningsuitslagg hadden, maar wel CH bleken te hebben). Dit waren met name patiënten 

mett een hele milde vorm van CH (bij wie het TSH onder de afkapgrens lag), en prematuur 

geborenn kinderen met centrale CH. 

Dee berekende incidentie voor CH in de Nederlandse populatie bleek hoog te zijn ten opzichte 

vann andere landen (1:1,800). Dit betekent dat de T4-TSH-TBG methode uitermate geschikt is 

omm CH met verschillende etiologie en ernst op te sporen. 

Dee afgelopen jaren zijn een toenemend aantal kinderen met een centrale CH onder onze 

aandachtt gekomen van wie de moeder de ziekte van Graves bleek te hebben. Bij de ziekte 

vann Graves leidt de aanwezigheid van antistoffen die de schildklier stimuleren tot te hoge 

schildklierhormoonconcentraties.. In Hoofdstuk 3.1 worden de kenmerken van de kinderen 

inn de neonatale periode en hun moeders beschreven en in Hoofdstuk 3.2 de lange termijn 

follow-upp van deze kinderen. 

Bijj  de kinderen was sprake van lage schildklierhormoonconcentraties, zonder verhoogd TSH 

enn een insufficiënte TSH respons na TRH stimulatie, wat duidt op een centrale hypothyreoidie. 

Analysee van de gegevens van de moeders leerde dat het in alle gevallen ging om niet adequaat 

behandeldee ziekte van Graves. Dit kwam ofwel omdat bij de moeder de diagnose pas na de 

zwangerschapp werd gesteld (soms naar aanleiding van de afwijkende screeningsuitslag bij 

hunn kind), of laat in de zwangerschap; bij sommige moeders was de diagnose wel gesteld voor 

dee zwangerschap, maar werd de medicatie (thyreostatica) niet of onzorgvuldig genomen. Uit 

dezee bevindingen concludeerden we dat maternale hyperthyreoidie tijdens de zwangerschap, 

mett als gevolg verhoogde overdracht van T4 van moeder naar kind, leidt tot een verstoring 

vann het zich ontwikkelende hypothalamus-hypofyse-schildklier regulatiesysteem. Bij op één 

naa alle kinderen werd gestart met T4 behandeling. 

Bijj  follow-up bleek dat een aantal van de kinderen, na het staken van de T4 behandeling, 

persisterendd licht verhoogd plasma TSH concentraties had, met een verhoogde respons 

inn de TRH test, en het beeld van een beschadigde schildklier bij echografisch onderzoek; 

overeenkomendd met een thyreoidale CH. Hieruit werd geconcludeerd dat het langdurig 

ontbrekenn van adequate TSH stimulatie in de pre/perinatale fase van groei en ontwikkeling 

vann de schildklier had geleid tot een blijvend onderontwikkelde schildklier. Dit beeld is nog 

niett eerder beschreven. 

T44 behandeling bij CH kinderen heeft als doel in de initiële fase zo snel mogelijk euthyreoidie 

tee bereiken, en op de lange termijn deze te handhaven. In de literatuur wordt veelvuldig de 

hoogtee van de initiële T4 dosis gecorreleerd aan de ontwikkelingsscores. Veel belangrijker 

lijk tt echter hoe snel er een normaal FT4 wordt bereikt, omdat dat van belang is voor de 

intracellulairee schildklierhormoonvoorziening. 

Inn Hoofdstuk 4.1 en 4.2 werden de initiële en lange termijn respons van schildklier functie 

determinantenn (TSH, FT4) op T4 behandeling onderzocht. 



Bijj  de evaluatie van TSH en FT4 respons op de initiële T4 behandeling bleek er geen duidelijke 

relatiee te zijn tussen de hoogte van de initiële T4 dosis en de snelheid waarmee een FT4 

binnenn de referentie range werd bereikt. Wel bleek dat het FT4 reeds binnen 2 a 3 dagen de 

ondergrenss van de referentie range bereikte, terwijl dit voor TSH zo'n 3 a 4 weken duurde. 

Daaruitt concludeerden we dat de plasma TSH concentratie in de eerste periode na het starten 

vann de behandeling geen goede maat is om te monitoren of de T4 dosering adequaat is. 

Bijj  het onderzoek naar het lange termijn beloop van TSH en FT4 tijdens T4 behandeling 

bleekk dat patiënten met thyreoidale CH gemiddeld een hoger FT4 nodig hebben om hun TSH 

tee normaliseren dan T4 behandelde patiënten met verworven hypothyreoidie of controles. 

Hieruitt werd geconcludeerd dat hypothyreoidie in de pre/perinatale fase leidt tot een shift in 

dee setpoint voor TSH secretie. 

Inn Hoofdstuk 5 wordt een deel van de resultaten van het onderzoek "Effectevaluatie van de 

screeningg op CH" beschreven. 

Bijj  de opzet van het onderzoek werd de hoogste prioriteit gegeven aan een ongebiasde inclusie 

vann patiënten. Daartoe werd de gehele patiëntenpopulatie geboren in 1981-82, 1992-93, en 

2002-044 uitgenodigd, met uitzondering van die patiënten met een mentale of motorische 

retardatiee die gerelateerd was aan een syndroom, of geacht werd niet met hypothyreoidie in 

dee vroege levensfase in verband te kunnen of mogen worden gebracht. Bij alle geïncludeerde 

patiëntenn werden intelligentietesten en motoriektesten afgenomen. Tevens vulden de 

patiëntenn vragenlijsten in, o.a. om de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart te kunnen 

brengen.. Er werd nauwkeurig op toegezien dat alle patiënten ten tijde van de psychologische 

testenn een adequate T4 dosering hadden. 

Inn Hoofdstuk 5.1 wordt beschreven dat bij het cohort patiënten geboren in 1981-82 de 

cognitievee en motorische deficieten welke op 9.5 jarige leeftijd werden waargenomen 

(Kooistraa et al, Journal of Pediatrics 1994), persisteerden tot op volwassen leeftijd. Bij de 

kinderenn met ernstige CH die zowel op 9.5 als op 21.5 jarige leeftijd werden getest was de 

gemiddeldee IQ score 91.1 en 90.6, respectievelijk. 

Inn Hoofdstuk 5.2 worden de resultaten van patiënten geboren in 1992-93 beschreven. Het 

bleekk dat bij deze patiënten, getest op 10 jarige leeftijd, geen verbetering werd waargenomen 

inn de cognitieve en motorische ontwikkeling, ten opzichte van het 1981-82 cohort, ondanks 

hett feit dat in het 1992-93 cohort de start van de behandeling significant eerder was. Vooral 

kinderenn met een ernstige CH bleken de grootste deficieten te hebben (gemiddeld IQ 93.7 in 

hett 1992-93 cohort, gemiddeld IQ 94.3 in het 1981-82 cohort). 

Inn Hoofdstuk 5.3 worden de resultaten van patiënten geboren in 2002-04 beschreven, getest 

opp 1-jarige leeftijd. Deze groep patiënten werd ook getest op 2-jarige leeftijd, deze resultaten 

zijnn in bewerking. In vergelijking met de andere 2 cohorten werden deze patiënten nog vroeger 

behandeldd en met hogere initiële T4 dosis. Op de leeftijd van 1 jaar bleken deze patiënten een 

mentalee ontwikkelingsscore te hebben vergelijkbaar met hun leeftijdsgenoten (101.2 bij CH 

patiënten,, 100 in de norm populatie, getest met de Bayley Scales for Infant Development-

1I-ML).. De psychomotorische ontwikkelingsscore bleek echter significant lager te zijn ten 

opzichtee van de norm populatie (89.1 bij de CH patiënten, 100 in de norm populatie). 

Inn Hoofdstuk 6 wordt de botmineraaldichtheid van CH patiënten beschreven. 



T44 speelt een belangrijke rol bij de botopbouw, alsmede bij het instandhouden van de 

integriteitt van het botweefsel. Patiënten met hyperthyreoidie hebben vaker een lagere 

botmineraaldichtheid,, en daarmee een verhoogd risico op botbreuken. Omdat uit het 

onderzoekk beschreven in Hoofdstuk 4.2 bleek dat patiënten met thyreoidale CH verhoogde 

plasmaa FT4 concentraties hebben, in vergelijking met andere patiëntengroepen die T4 

gebruikenn of controles, werd de invloed hiervan op de botmineraaldichtheid onderzocht bij 

volwassenn patiënten met thyreoidale CH. 

Dee botmineraaldichtheid bij volwassen patiënten met CH bleek bij allen in het referentiegebied 

tee liggen. Hiermee lijken de langdurig verhoogde FT4 concentraties bij T4 behandelde CH 

patiënten,, geen schadelijk effect te hebben op de botmineraaldichtheid. 

Inn Hoofdstuk 7 worden fenotypische kenmerken van patiënten met thyreoidale CH 

beschreven.. Er zijn een aantal genen bekend die betrokken zijn bij de schildklierontwikkeling. 

Bijj  het screenen van grote groepen CH patiënten worden echter slechts bij een gering aantal 

patiëntenn mutaties gevonden. Deze patiënten hebben vaak naast de CH nog een aantal 

anderee specifieke kenmerken zoals gespleten verhemelte, longafwijkingen, neurologische 

afwijkingen,, nierafwijkingen of hartdefecten. 

Omm inzicht te krijgen in het type en de patronen van morfologische afwijkingen bij patiënten 

mett thyreoidale CH, werd bij de patiënten die deelnamen aan het effectevaluatie onderzoek 

eenn lichamelijk onderzoek uitgevoerd gericht op fenotypische kenmerken. 

Hett bleek dat het percentage patiënten met één of meer fenotypische variaties/anomalieën 

significantt hoger is dan bij controles. Daarnaast bleek dat bij patiënten met een bepaalde 

etiologie,, namelijk een dystopische schildklier, specifieke fenotypische variaties/anomalieën 

vakerr werden gezien. Het goed in kaart brengen van de CH etiologie en de (patronen van) 

fenotypischee kenmerken, kunnen helpen bij het zoeken naar de moleculaire achtergrond van 

CH. . 

Inn Hoofdstuk 8 worden de resultaten van de voorgaande Hoofdstukken verder bediscussieerd 

enn worden aanbevelingen ten aanzien van patiëntenzorg en onderzoek gegeven. 

Dee Nederlandse CH screening blijkt in staat neonaten met centrale CH op te sporen. Bij een 

deell  van de kinderen met centrale CH blijkt er sprake van een niet ontdekte of niet adequaat 

behandeldee ziekte van Graves bij de moeder. Een deel van deze kinderen blijkt na het staken 

vann T4 behandeling een thyreoidale CH te hebben. Omdat noch de centrale CH noch de 

thyreoidalee CH bij kinderen van moeders met adequaat behandelde ziekte van Graves is 

waargenomenn (op onze afdeling niet, maar ook niet in de internationale literatuur), lijk t het 

datt adequate behandeling van de moeder in de zwangerschap deze problemen bij het kind 

kann voorkomen. 

T44 behandeling bij kinderen met CH is erop gericht om snel euthyreoidie te bereiken en 

tee handhaven. In de eerste weken is TSH een minder betrouwbare determinant dan FT4 

omdatt het een aantal weken duurt voordat TSH gezakt is tot binnen de referentierange. FT4 

bereiktt reeds binnen 2 a 3 dagen de ondergrens van de referentierange en vormt daarmee 

eenn goede maat om de T4 behandeling te monitoren. Omdat op de lange termijn bij CH 

patiëntenn hogere FT4 concentraties nodig zijn om een TSH binnen de referentie range te 



WderlancUt'' Mii in n .ï'üii.' 

bereikenn dan bij patiënten met verworven hypothyreoidie zijn referentieranges nodig die 

aangepastt zijn aan de oorzaak van de hypothyreoidie. Het nastreven van een normaal TSH 

enn het daarbij accepteren van hogere FT4 concentraties, heeft geen nadelig effect op de 

botmineraaldichtheid. . 

Inn het onderzoek "Effectevaluatie van de screening op CH" werden diverse aspecten van de 

ontwikkelingg van CH patiënten onderzocht zoals cognitieve en motorische ontwikkeling, 

zoalss beschreven in Hoofdstuk 5, maar ook educatie, sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag, 

beroepskeuze,, levensloop en zelfwaardering. Deze data worden momenteel geanalyseerd. 

Dezee informatie is van belang om patiënten en ouders goed te kunnen voorlichten over de 

kortee en lange termijn prognose, en eventueel te adviseren in mogelijkheden voor adjuvante 

zorgg zoals fysiotherapie en logopedie. 

Voordatt meer definitieve conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van de 

ontwikkelingg van CH patiënten gescreend en behandeld volgens de huidige inzichten, zullen 

dee resultaten op 2-jarige leeftijd van het 2002-04 cohort moeten worden afgewacht. De 

resultatenn van dit cohort op 1 jaar laten echter enig optimisme toe; wat betreft de mentale 

ontwikkelingg lijk t de screening zijn doel te hebben bereikt. Ondanks verschillen in startdag 

enn behandelingsstrategie bleek echter de motorische ontwikkeling bij alle drie cohorten 

achterr ten opzichte van de norm populatie, bovendien werd in geen van de cohorten een 

correlatiee gevonden tussen de startdag van de behandeling en de motorische ontwikkeling. 

Hett lijk t daarom aannemelijk dat de motorische ontwikkelingsachterstand in belangrijke 

matee prenataal bepaald is. Op grond van deze (deels voorlopige) bevindingen lijk t er dus geen 

redenn de screeningsdag verder te vervroegen. 

Dee opzet van het onderzoek en de interpretatie van de uitslagen zijn van belang voor de 

gehelee neonatale screening, in het bijzonder ook in het kader van de uitbreiding van het 

aantall  te screenen aandoeningen van 3 naar 17 vanaf 1 januari 2007. Screening van alle 

pasgeborenen,, om een betrekkelijk klein percentage patiënten veel betere kansen te geven, 

iss een groot maatschappelijk offer, nog afgezien van de financiële consequenties. Een 

wetenschappelijkk verantwoorde effectevaluatie is essentieel voor een zorgvuldige begeleiding 

vann de screeningsprocedure. Routinematige evaluatie is van belang om te onderzoeken of 

patiëntenn baat hebben bij de neonatale screening, of de ontwikkeling van patiënten gelijk is 

mett die van leeftijdsgenoten, en in hoeverre deze afhankelijk is van ziekte of behandeling 

gerelateerdee variabelen, en of de screeningsprocedure en behandelingsstrategie aanpassingen 

behoeven. . 

All ee inspanningen betreffende screening en vroege behandeling van CH patiënten zijn 

err op gericht om lange termijn hersenschade ten gevolge van schildklierhormoontekort 

tee voorkomen. De laatste jaren zijn er echter een aantal genen ontdekt die zowel in (zich 

ontwikkelend)) schildklierweefsel, alsmede in andere weefsels, waaronder de hersenen tot 

expressiee komen. Patiënten met mutaties in deze genen hebben naast CH soms een variatie aan 

anderee kenmerken met mogelijk ook een mentale of motorische ontwikkelingsachterstand. 

Tott op heden worden slechts in een minderheid van patiënten met aanlegstoornissen van 

dee schildklier mutaties gevonden. Uit Hoofdstuk 7 bleek echter dat uitvoerig lichamelijk 

onderzoekk specifieke fenotypische kenmerken aan het licht bracht, waarvan sommige 



geassocieerdd leken met een bepaalde etiologie. Deze bevindingen kunnen helpen in de 

zoektochtt naar nieuwe genen betrokken bij de schildklier ontwikkeling alsmede om het hele 

spectrumm van CH kenmerken te ontrafelen, wat uiteindelijk zal bijdragen aan adequate zorg 

enn voorlichting aan CH patiënten. 


