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Samenvatting 

Neonatale aandoeningen (NNA) zijn wereldwijd veelvoorkomende oorzaken van 

kindersterfte en ongunstige neurologische ontwikkelingsuitkomsten. Studies in 

ontwikkelde landen hebben aangetoond dat kinderen die NNA overleven, waarschijnlijk 

nadelige neurocognitieve gevolgen op lange termijn zullen ervaren, waaronder 

verstandelijke handicaps, gehoorproblemen en cognitieve achterstand. 

Miljoenen kinderen in Afrika bezuiden de Sahara (ABS) ervaren complicaties bij de 

geboorte en ernstige ziekten in de eerste 28 dagen van hun leven. Deze complicaties 

omvatten aandoeningen zoals neonatale geelzucht (gele verkleuring van de huid) en 

hypoxisch-ischemische encefalopathie (onvoldoende zuurstof of doorbloeding van de 

hersenen), die de hersenen van het kind kunnen beschadigen en hun ontwikkeling 

kunnen beïnvloeden. 

Ondanks de aanzienlijke ziektelast, is er een gebrek aan onderzoek dat nadelige lange 

termijn uitkomsten (met name op het gebied van neurocognitie, onderwijsprestaties, 

geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven) geassocieerd met neonatale geelzucht 

(NNG) of hypoxisch-ischemische encefalopathie (HIE) in ABS in kaart brengt. Bovendien 

is er minder bekend over de bronnen van variatie in uitkomsten bij kinderen die NNA 

hebben overleefd. Het gebrek aan empirische gegevens vormt een grote belemmering 

voor het ontwikkelen van passende hulpverlening aan deze kinderen. 

Hoewel de standaardbehandeling van NNA zoals NNG goed ingeburgerd is, is er 

minder bekend over de effectiviteit van een dergelijke behandeling in ABS. Het is 

essentieel om de werkzaamheid van deze behandeling vast te stellen, vooral in ABS, 

aangezien de ontwikkelingsuitkomsten van kinderen die dergelijke aandoeningen 

overleven kunnen worden verslechterd door onvoldoende, slechte of vertraagde 

medische zorg en behandeling tijdens de ziekenhuisopname en door ontoereikende 

ouderlijke zorg. 

In dit proefschrift onderzocht ik de impact van NNA op lange termijn, de 

behandelresultaten van NNG en de ontwikkelingsuitkomsten op korte- en lange termijn 

bij kinderen die NNG of HIE overleefd hebben. Daarnaast heb ik het bio-ecologische 
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model gebruikt om de onderliggende factoren te onderzoeken die verband houden 

met de lange termijn uitkomsten van NNG of HIE. 

 

In hoofdstuk 2 heb ik een systematische review en meta-analyse van relevante 

wetenschappelijke studies uitgevoerd om de lange termijn impact van NNA wereldwijd 

te onderzoeken. In deze studie ontdekte ik dat het aantal beschikbare en relevante 

studies beperkt is, vooral uit landen met lage- en middeninkomens. Desalniettemin 

werd uit de geïdentificeerde onderzoeken duidelijk dat onder schoolgaande kinderen 

en oudere groepen die NNA overleefd hebben veel neurologische 

ontwikkelingsstoornissen voorkomen. Deze bevindingen gaven een achtergrond voor 

de empirische onderzoeken die we in Kilifi, Kenia hebben uitgevoerd. 

 

In hoofdstuk 3 presenteer ik de resultaten van een randomised controlled trial (RCT) 

waarin de werkzaamheid werd onderzocht van een behandeling met 20% albumine-

infuus bij pasgeborenen met ernstige NNG, die verwezen waren naar het Kilifi County 

Hospital (gelegen aan de oostkust van Kenia). De resultaten van dit onderzoek toonden 

aan dat het gebruik van 20% albumine-infuus als behandeling voor NNG niet superieur 

is aan standaardzorg (fototherapie en zoutoplossing). Overlevenden van NNG die 

werden behandeld met 20% albumine hadden vergelijkbare uitkomsten als degenen die 

werden behandeld met normale zoutoplossing wat betreft reductie van totaal serum 

bilirubine, de behoefte aan uitwisselingstransfusie, mortaliteit tijdens fototherapie en 

neurologische stoornissen bij ontslag. 

 

In hoofdstuk 4 onderzocht ik de ontwikkelingsuitkomsten van NNG na 12 maanden bij 

zuigelingen die NNG hadden overleefd en onderzocht ik of neonatale sepsis de slechte 

uitkomst bij overlevenden van NNG verergerde. De resultaten van deze studie geven 

aan dat overlevenden van NNG, in vergelijking met hun niet-getroffen leeftijdsgenoten, 

lagere scores hadden op het gebied van taal-functioneren, psychomotorisch 

functioneren en sociaal-emotioneel functioneren. Sepsis verergerde de slechte 

resultaten die met NNG gepaard gingen echter niet. Bovendien ontdekte ik dat 
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overlevenden van NNG die thuis zijn geboren of baby’s van wie de moeders worden 

verzorgd door een ongeschoolde kraamverzorgende, baby’s met een laag opgeleide 

moeder en baby's die kort na de geboorte geen borstvoeding konden krijgen, 

waarschijnlijk slechtere ontwikkelingsuitkomsten hebben. 

 

In hoofdstuk 5 heb ik een cross-sectionele studie uitgevoerd om overlevende 

schoolgaande kinderen zonder ernstige handicap te screenen en te identificeren. Deze 

werden later (in een hierop volgende studie) meer gedetailleerd beoordeeld op 

neurocognitief functioneren, onderwijsresultaten, geestelijke gezondheid en kwaliteit 

van leven. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat kinderen die zonder ernstige 

handicap NNG en HIE hebben overleefd, normaal zicht, gehoor, motorisch functioneren 

en communicatief functioneren hebben. In tegenstelling tot de overlevenden van NNG 

die ook normale cognitieve functies hadden, hadden overlevenden van HIE echter 

slechtere cognitieve uitkomsten in vergelijking met een normatieve groep. 

In hoofdstuk 6 heb ik bij schoolgaande overlevenden van NNG of HIE een breed scala 

aan neurocognitieve functies beoordeeld, waaronder non-verbale intelligentie, 

planning, werkgeheugen, visuele aandacht; taal-functioneren zoals syntaxis, pragmatiek 

en woordvinding; en schoolresultaten, namelijk rekenvaardigheid en leesvaardigheid. 

Bovendien wilde ik graag de onderliggende factoren achterhalen die verband houden 

met de neurocognitieve en schoolresultaten. De resultaten van deze studie suggereren 

dat de NNG-groep slechtere scores had op het gebied van woordvinding, geheugen en 

leesvaardigheid in vergelijking met de niet-blootgestelde vergelijkingsgroep. 

Daarentegen scoorden de overlevenden van HIE slecht op de taaltests (syntaxis, 

pragmatiek en woordvinding) en perceptueel-motorische tests dan de niet 

blootgestelde vergelijkingsgroep.Bovendien ontdekte ik dat neurologische problemen 

na ontslag uit het ziekenhuis geassocieerd waren met verschillende slechte uitkomsten 

bij NNG. Tegelijkertijd was achterblijvende groei de belangrijkste factor die verband 

hield met bijna alle uitkomsten bij HIE. 
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In hoofdstuk 7 onderzocht ik de resultaten wat betreft de geestelijke gezondheid en de 

kwaliteit van leven van overlevenden van NNG en HIE op schoolgaande leeftijd in 

vergelijking met een niet-blootgestelde vergelijkingsgroep en de factoren die met deze 

resultaten verband houden. Ik ontdekte dat de overlevenden van NNG en HIE 

vergelijkbare niveaus van emotionele en gedragsproblemen en kwaliteit van leven 

hebben als de niet-blootgestelde vergelijkingsgroep. Een slechte geestelijke 

gezondheid van de moeder was geassocieerd met verhoogde kans op psychische 

problemen en met verlaagde kwaliteit van leven in beide overlevende groepen. 

Samenvattend suggereren de bevindingen van het proefschrift dat overlevenden van 

NNG of HIE waarschijnlijk ongunstige ontwikkelingsuitkomsten hebben die zich niet 

alleen vroeg in het leven manifesteren, maar ook doorgaan in de leerplichtige periode. 

De slechte ontwikkelingsuitkomsten zijn geassocieerd met ongunstige sociaal-

economische en perinatale factoren, die mogelijk wel door interventie te beïnvloeden 

zijn. Deze bevindingen hebben belangrijke implicaties voor interventie en onderzoek 

gericht op ontwikkelingsuitkomsten bij kinderen die NNA hebben overleefd. 

 

Ten eerste is er, gezien de hoge sterfte onder pasgeborenen met NNG of HIE, behoefte 

aan een versterking en verbetering van de behandeling en verzorging van kinderen met 

NNG of HIE – tenminste in de context waarin wij ons onderzoek hebben uitgevoerd. 

Daarom moeten beleidsmakers en belanghebbenden in de gezondheidszorg ervoor 

zorgen dat ziekenhuiszorg betaalbaar, toegankelijk en rechtvaardig verdeeld is 

(universele gezondheidszorg), zodat de bevolking ze kan gebruiken. 

Ten tweede is het nodig om programma's te ontwikkelen die ouders helpen om 

vaardigheden te ontwikkelen om lees- en rekenvaardigheid vaardigheid van hun 

kinderen te bevorderen teneinde de schoolresultaten van hun kinderen te verbeteren. 

Bovendien kunnen kinderen met verschillende leermoeilijkheden (bijv. taal-, spraak- en 

cognitieve problemen) profiteren van specifieke interventies op school die hun 

leerproces ondersteunen. 

Ten derde is het van vitaal belang om op de gemeenschap gerichte programma's voor 

geestelijke gezondheid te installeren om moeders met psychische problemen te 

screenen en door te verwijzen voor zorg en behandeling. 
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Ten vierde is er behoefte aan een gezonde gezinsomgeving door vaders aan te 

moedigen betrokken te zijn bij het ouderschap, aangezien geestelijk gezonde vaders 

waarschijnlijk een gezonde omgeving voor ouderschap bevorderen en positief gedrag 

bij hun kinderen kunnen modelleren. 

Ten vijfde is er in de nabije toekomst behoefte aan geavanceerde technologie zoals 

EEG- of CT-scans die kan worden ingezet bij de klinische beoordeling van neonatale 

aandoeningen, wat van belang is voor de directe behandeling, maar ook voor het 

volgen en evalueren van pasgeborenen die NNA overleven. 

Ten slotte is er behoefte aan toekomstig longitudinaal onderzoek of experimentele 

studies om transactionele modellen te testen die de causale relaties tussen NNA en 

neurologische ontwikkelingsresultaten kunnen verklaren of bidirectionele associaties 

tussen de onderliggende factoren en ongunstige ontwikkelingsuitkomsten. 


