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AchtergroNd eN doel vAN het oNderzoek
Ongeveer 10% van alle levend geboren kinderen wordt te vroeg geboren (voor 37 weken 
zwangerschapsduur). Dit wordt verder onderverdeeld in matig te vroeg geboren (tussen 32 
en 37 weken zwangerschapsduur), veel te vroeg geboren (tussen 28 en 32 weken zwan-
gerschapsduur) en extreem te vroeg geboren (voor 28 weken zwangerschapsduur). In dit 
proefschrift worden met de term ‘veel te vroeg geboren kinderen’ alle kinderen bedoeld die 
bij een zwangerschapsduur korter dan 32 weken, dus extreem of veel te vroeg, geboren zijn. 
In Nederland is dit ongeveer 1.5% van alle geboren kinderen.

Veel te vroeg geboren kinderen hebben een hoger risico op overlijden en op het 
doormaken van medische complicaties in de eerste periode na de geboorte. Ook hebben 
deze kinderen een verhoogd risico op ernstige handicaps, zoals doofheid, blindheid of een 
verstandelijke beperking. Twee derde tot driekwart van deze kinderen ontwikkelt geen ern-
stige handicaps, maar heeft wel last van meer ‘subtiele’ problemen, zoals problemen in het 
cognitief, gedragsmatig en schools functioneren. In Nederland worden veel te vroeg geboren 
kinderen gevolgd tot de leeftijd van 8 jaar, waarbij zowel de medische als psychologische 
ontwikkeling van deze kinderen meerdere malen in kaart wordt gebracht.

Eén van de meer subtiele problemen waar veel te vroeg geboren kinderen tegenaan 
lopen, zijn problemen in de zogenoemde ‘executieve functies’. Dit zijn cognitieve functies 
die doelgericht gedrag mogelijk maken. De drie kern executieve functies zijn het werkge-
heugen, het inhibitievermogen en de cognitieve flexibiliteit. Wanneer een kind bijvoorbeeld 
huiswerk moet maken, speelt het werkgeheugen een rol in het onthouden van voor welke 
vakken het huiswerk wanneer af moet zijn, en het vervolgens bedenken welk huiswerk wan-
neer gemaakt moet worden. Het inhibitievermogen speelt een rol in het onderdrukken van 
de impuls om in plaats van huiswerk te maken, televisie te gaan kijken. Cognitieve flexibiliteit 
speelt een rol in het kunnen bedenken van een oplossing als de computer waarop je het 
huiswerk wilde maken, stuk blijkt te zijn. Er is veel onderzoek gedaan naar het executief 
functioneren van te vroeg geboren kinderen, maar een duidelijk overzicht van de ernst van 
de problemen in executief functioneren, in hoeverre de kernfuncties in dezelfde mate zijn 
aangedaan en welke risicofactoren leiden tot meer ernstige executieve functieproblemen, 
ontbreekt nog.

Onderzoek suggereert dat executieve functieproblemen een belangrijke rol spelen 
in het ontstaan van de problemen in de aandacht en het gedragsmatig en schools func-
tioneren van veel te vroeg geboren kinderen. Daarom zijn er interventies ontwikkeld om 
executieve functies te trainen, waarvan gecomputeriseerde executieve functietrainingen de 
meeste aandacht hebben gekregen in de literatuur. Of een gecomputeriseerde executieve 
functietraining die alle drie de kernfuncties traint het executief, gedragsmatig en schools 
functioneren bij veel te vroeg geboren kinderen met aandachtsproblemen kan verbeteren, is 
echter nog niet onderzocht. Veel te vroeg geboren kinderen hebben vaak problemen in het 
gedragsmatig functioneren, zoals in de aandacht en het emotioneel of sociaal functione-
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ren, met grote verschillen tussen kinderen in zowel de ernst als de combinatie van deze 
problemen. Dit maakt het moeilijk om de oorsprong en onderliggende mechanismen van 
deze problemen te onderzoeken. Het onderscheiden van subtypes van gedragsmatig functi-
oneren, met daarin kinderen die wat betreft ernst en combinatie van de problemen veel op 
elkaar lijken, kan het makkelijker maken om de oorsprong van deze subtypes te begrijpen 
en de onderliggende mechanismen te achterhalen. Er zijn nog maar zeer weinig studies die 
hebben geprobeerd deze subtypes in veel te vroeg geboren kinderen te onderscheiden, en 
geen enkele studie heeft dit gedaan in kinderen ouder dan 8 jaar.

Het onderzoeken van het effect van vroeggeboorte op de ontwikkeling van kinderen is 
ingewikkeld, omdat meerdere factoren een rol spelen in deze ontwikkeling. Het is bijvoor-
beeld bekend dat een lagere sociaal economische status samenhangt met zowel een hoger 
risico op vroeggeboorte als met slechter cognitief, gedragsmatig en schools functioneren. 
Met sociaal economische status wordt de positie van mensen op de maatschappelijke lad-
der bedoeld. In onderzoek wordt dit vaak gemeten met het opleidingsniveau van moeder, 
ondanks het feit dat niet bekend is of het opleidingsniveau van beide ouders evenveel en 
op dezelfde manier invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Het is dus belangrijk om 
de ontwikkeling van veel te vroeg geboren kinderen te onderzoeken op een manier waarbij 
de sociale risico’s samenhangend met een lagere sociaal economische status een zo klein 
mogelijke rol spelen. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van veel te vroeg geboren kinderen 
met hoogopgeleide ouders te vergelijken met de ontwikkeling van op tijd geboren kinderen 
met hoogopgeleide ouders. Ook is het belangrijk te onderzoeken of de combinatie van het 
opleidingsniveau van beide ouders uitmaakt of niet.

Het doel van dit proefschrift was daarom (1) het onderzoeken van de ernst en het profiel 
van executieve functieproblemen, en risicofactoren voor deze problemen, bij te vroeg gebo-
ren kinderen, (2) het onderzoeken of een gecomputeriseerde executieve functietraining een 
positief effect heeft op de aandacht en executief, gedragsmatig en schools functioneren van 
veel te vroeg geboren kinderen, (3) het onderzoeken of verschillende subtypes van gedrags-
matig functioneren kunnen worden onderscheiden in veel te vroeg geboren kinderen en zo 
ja, wat risicofactoren voor deze subtypes zijn en of deze subtypes samenhangen met func-
tioneren op andere ontwikkelingsgebieden en (4) of het cognitief, gedragsmatig en schools 
functioneren van veel te vroeg geboren en op tijd geboren kinderen met hoogopgeleide 
ouders van elkaar verschilt, en of de combinatie van het opleidingsniveau van beide ouders 
uitmaakt.

besPrekiNg eN iNterPretAtie vAN de belANgrijkste 
resultAteN
Uit de resultaten van een analyse van de beschikbare literatuur over executief functioneren 
bij te vroeg geboren kinderen geboren sinds 1990 (Hoofdstuk 2), blijkt dat te vroeg geboren 
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kinderen matig ernstige problemen hebben in de executieve functies. De ernst van deze 
problemen is hetzelfde voor alle drie de kernfuncties. Om gefundeerde uitspraken te kunnen 
doen over of de ernst van de problemen in de executieve functies samenhangen met de 
mate van vroeggeboorte, is meer onderzoek in matig te vroeg geboren kinderen nodig. Sinds 
1990 is er veel verbeterd in de medische zorg voor te vroeg geboren kinderen, met als gevolg 
een daling van ernstige medische complicaties als gevolg van vroeggeboorte. We zien echter 
niet dat deze verbeterde zorg ook leidt tot verbeterde executieve functies; de ernst van 
de executieve functieproblemen is hetzelfde bij kinderen die meer recent en kinderen die 
minder recent geboren zijn. Ondanks dat jongens een hoger risico hebben op verschillende 
medische problemen, vinden we geen verschil in de ernst van executieve functieproblemen 
tussen jongens en meisjes. Meisjes lopen dus net zo veel risico op deze problemen als jon-
gens. Ook vonden we dat de ernst van de executieve functieproblemen hetzelfde was voor 
jongere en oudere kinderen. De problemen worden dus niet erger wanneer kinderen ouder 
worden, maar kinderen groeien ook niet vanzelf over deze problemen heen.

Aangezien te vroeg geboren kinderen niet over deze executieve functieproblemen heen 
groeien, en deze problemen een grote rol lijken te spelen in het ontstaan van problemen 
in de aandacht en het gedragsmatig en schools functioneren van veel te vroeg geboren 
kinderen, zijn er interventies ontwikkeld om het executief functioneren van veel te vroeg 
geboren kinderen te verbeteren. De resultaten van ons onderzoek, waaraan 85 veel te vroeg 
geboren kinderen met aandachtsproblemen deelnamen (Hoofdstuk 3 en 4), laten echter 
zien dat een gecomputeriseerde executieve functietraining gericht op het trainen van alle 
drie de kernfuncties, geen positief effect heeft op de aandacht of het executief, gedragsma-
tig, emotioneel of schools functioneren en ook niet op de mate waarin kinderen zichzelf als 
bekwaam beschouwen. Uit recent onderzoek blijkt dat ook een andere gecomputeriseerde 
executieve functietraining geen positieve effecten heeft op de aandacht en het gedragsmatig 
en schools functioneren bij extreem te vroeg geboren kinderen.

We weten dat veel te vroeg geboren kinderen problemen hebben in het gedragsma-
tig functioneren. Omdat er grote verschillen zijn in de ernst van deze problemen en in de 
combinatie van gedragsdomeinen waarin problemen optreden, is het belangrijk om sub-
types van gedragsmatig functioneren te onderscheiden, risicofactoren voor deze subtypes 
te onderzoeken (waardoor we de oorsprong beter kunnen begrijpen) en associaties van 
deze subtypes met andere ontwikkelingsdomeinen te onderzoeken (om de onderliggende 
mechanismen beter te begrijpen). De resultaten van ons onderzoek, bij 135 veel te vroeg 
geboren kinderen (Hoofdstuk 5), laten zien dat er twee subtypes van gedrag te onderschei-
den zijn: een subtype zonder problemen in het gedragsmatig functioneren (‘geen problemen 
subtype’) en een subtype met matig ernstige problemen in het gedragsmatig functioneren 
(‘matig ernstige problemen subtype’), waarbij alle domeinen zijn aangedaan. Een lager 
opleidingsniveau van ouders was een risicofactor voor het matig ernstige problemen sub-
type, maar het doormaken van medische complicaties in de eerste periode na de geboorte 
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niet. Toch heeft nog steeds bijna de helft van de kinderen in het matig ernstige problemen 
subtype, hoogopgeleide ouders. Het lijkt er daarom op dat de medische complicaties die 
zijn meegenomen in de analyses niet fijnmazig genoeg zijn om een relatie met gedrags-
matig functioneren aan te kunnen tonen. Het subtype met matig ernstige problemen hing 
daarnaast samen met een lager IQ (alhoewel nog steeds binnen het normale gebied) en 
meer problemen in het werkgeheugen en het inhibitievermogen. Wanneer problemen in 
gedrag optreden, zijn ze dus wijdverspreid over de verschillende gedragsdomeinen en gaan 
ze samen met problemen in het cognitief en executief functioneren.

Het onderzoeken van de invloed van vroeggeboorte op de ontwikkeling is ingewikkeld, 
omdat andere factoren zoals sociaal economische status ook een rol spelen. Om zo puur 
mogelijk naar het effect van vroeggeboorte te kijken, hebben we de ontwikkeling van 113 
veel te vroeg geboren kinderen en 38 op tijd geboren kinderen, allen met hoogopgeleide 
ouders, met elkaar vergeleken (Hoofdstuk 6). Deze veel te vroeg geboren kinderen hebben 
meer problemen in het cognitief en gedragsmatig functioneren dan deze op tijd geboren 
kinderen, maar scoren niet beneden het gemiddelde wanneer je ze vergelijkt met een 
‘gemiddelde groep’ op tijd geboren kinderen. Het schools functioneren van deze te vroeg 
geboren kinderen is even goed als dat van de op tijd geboren kinderen. Daarnaast hebben 
we onderzocht of de combinatie van het opleidingsniveau van beide ouders uitmaakt. Dit 
bleek inderdaad het geval te zijn: kinderen met twee hoogopgeleide ouders presteerden 
beter op bijna alle uitkomstmaten dan kinderen met één hoog en één middel opgeleide 
ouder (beiden vallen gecombineerd onder de categorie hoogopgeleide ouders).

imPlicAties voor de kliNische PrAktijk eN toekomstig 
oNderzoek
Allereerst raden wij het inzetten van gecomputeriseerde executieve functietraining bij veel 
te vroeg geboren kinderen in de klinische praktijk niet aan. Ondanks dat er mogelijk manie-
ren zijn om de werkzaamheid van deze training te verbeteren, zijn deze manieren moeilijk in 
te passen in de training en/of vergroten zij de kans dat kinderen vroegtijdig stoppen met de 
training. In op tijd geboren kinderen zijn er studies die suggereren dat de executieve func-
ties, de aandacht en het schools functioneren te verbeteren zijn door acute en volgehouden 
fysieke activiteit. Wij raden daarom aan om dergelijke veelbelovende interventies te onder-
zoeken op hun werkzaamheid bij veel te vroeg geboren kinderen, in plaats van mogelijke 
aanpassingen aan gecomputeriseerde executieve functietrainingen te onderzoeken.

Daarnaast is het belangrijk om de relatie tussen het executief functioneren en ge-
dragsmatig en schools functioneren in meer detail te onderzoeken. Deze relatie is mogelijk 
veel complexer dan eerder beschreven. Andere factoren, zoals bijvoorbeeld de snelheid 
van informatieverwerking, spelen mogelijk ook een rol. Het is heel duidelijk dat executief, 
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gedragsmatig en schools functioneren met elkaar samenhangen, maar de rol die executief 
functioneren hierin speelt en hoe dit kan worden beïnvloed, moet verder worden uitgezocht.

Naast het onderzoeken van andere interventies voor veel te vroeg geboren kinderen, en 
het in meer detail onderzoeken van de rol van executieve functies in gedragsmatig en schools 
functioneren, is het ook interessant om te onderzoeken of er subgroepen van veel te vroeg 
geboren kinderen bestaan voor wie bestaande interventies wellicht wel positieve effecten 
hebben. Een manier om dit te doen is door subtypes van functioneren te onderscheiden. 
Meerdere studies, uitgevoerd op verschillende domeinen (cognitief functioneren, gedrags-
matig functioneren, het meten van hersenactiviteit), hebben laten zien dat zulke subtypes 
bestaan. Om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over de subtypes van functioneren in 
veel te vroeg geboren kinderen, moeten studies met grote aantallen kinderen verricht wor-
den, waarbij een complete set van functioneringsdomeinen wordt gebruikt (b.v. aandacht 
en cognitief, gedragsmatig, emotioneel en schools functioneren). Om de oorsprong van deze 
subtypes beter te begrijpen moet een groot aantal risicofactoren op verschillende gebieden 
worden meegenomen, zoals genetische factoren, medische factoren van de eerste periode 
na de geboorte, factoren samenhangend met de familie omgeving (b.v. stress van ouders) en 
factoren samenhangend met sociaal economische status. Ook moet onderzocht worden hoe 
deze subtypes zich ontwikkelen over de tijd, zodat ouders vroegtijdig geïnformeerd kunnen 
worden over de vooruitzichten voor hun kind.

Ten slotte kan het onderzoeken van de mechanismen onderliggend aan het effect van 
sociaal economische status op het cognitief, gedragsmatig en schools functioneren van veel 
te vroeg geboren kinderen een aanknopingspunt voor interventies bieden. Veel te vroeg 
geboren kinderen met hoogopgeleide ouders hebben meer problemen in het cognitief en 
gedragsmatig functioneren dan op tijd geboren kinderen, wat suggereert dat er een verschil 
in functioneren is dat te wijten is aan de vroeggeboorte. Zowel vroeggeboorte als een lagere 
sociaal economische status hangen dus samen met slechter cognitief en gedragsmatig func-
tioneren. Kinderen die veel te vroeg én in een gezin met een lagere sociaal economische 
status worden geboren, hebben dus als het ware een ‘dubbel risico’ op problemen in het 
cognitief en gedragsmatig functioneren. Wanneer we een duidelijker beeld hebben welke 
mechanismen er precies voor zorgen dat een lagere sociaal economische status samenhangt 
met slechter functioneren, zoals bijvoorbeeld opvoedstijl of stress van ouders, kunnen inter-
venties ontwikkeld worden om deze negatieve effecten bij veel te vroeg geboren kinderen al 
vroeg in de ontwikkeling tegen te gaan.

coNclusie
Veel te vroeg geboren worden heeft een substantieel negatief effect op de aandacht en 
het executief, gedragsmatig, emotioneel en schools functioneren van kinderen in de leeftijd 
van 8 tot en met 12 jaar. Het functioneren op deze gebieden kan niet verbeterd worden 
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met een gecomputeriseerde executieve functietraining. Andere veelbelovende interventies, 
subtypes van functioneren en de mechanismen onderliggend aan de invloed van sociaal 
economische status op het functioneren van veel te vroeg geboren kinderen moeten verder 
worden onderzocht om het functioneren van veel te vroeg geboren kinderen te kunnen 
verbeteren.


