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NEDERLANDSE SAMENvATTING

Hersenstructuur en functie bij te klein geboren kinderen

Tijdens de zwangerschap is een optimaal milieu in de baarmoeder van cruciaal belang 
voor de hersenen van het nog ongeboren kind. De hersenen maken in deze fase een 
snelle ontwikkeling door. Hierdoor zijn de hersenen bijzonder gevoelig voor invloeden 
van buitenaf. Ongunstige factoren zoals zwangerschapsvergiftiging, nicotine en alcohol 
kunnen leiden tot ondervoeding en daardoor de hersenontwikkeling verstoren. Een kind 
dat geboren wordt na een periode van ondervoeding is vaak te klein. Dit wordt “small for 
gestational age” (te klein voor de bijbehorende zwangerschapsduur) genoemd. Na de 
geboorte haalt de meerderheid van de kinderen de groei in. Ongeveer 10% van deze te 
klein geboren kinderen heeft geen inhaalgroei en blijft klein. Sommige van deze kinde-
ren kunnen behandeld worden met groeihormoon. Te klein geboren kinderen hebben 
een groter risico op hart- en vaatziekten, vetzucht en diabetes mellitus (suikerziekte) 
later in het leven. Ook hebben deze kinderen een groter risico op een lagere intelligentie 
(IQ) en leer- en gedragsproblemen (hoofdstuk 3) in vergelijking met controle kinderen 
met een normaal geboortegewicht.

In dit proefschrift beschrijven we de bouw en werking van de hersenen van te klein 
geboren kinderen. Dit hebben we bestudeerd met behulp van MRI onderzoek. Met be-
hulp van neuropsychologisch onderzoek werden het IQ en andere hersenfuncties van te 
klein geboren kinderen onderzocht en vergeleken met normale kinderen.

Een MRI scanner kan heel intimiderend zijn (grote machine, smalle tunnel waar je in 
moet liggen, hard geluid/ gebonk), in het bijzonder voor jonge kinderen. Soms lukt een 
MRI onderzoek alleen als een kind onder narcose is gebracht. Speciaal voor deze studie 
werd een oefen MRI scanner gebouwd (figuur 10.1) en een voorbereidingsprotocol 
ontwikkeld zodat kinderen uitgebreid voorbereid konden worden op het echte MRI 
onderzoek. Een oefen MRI scanner is een kopie van de buitenkant van een MRI scan-
ner. Met behulp van geluidsboxen worden de geluiden van het echte MRI onderzoek 
nagebootst. Door de training konden de kinderen wennen aan het MRI onderzoek en 
leerden ze om goed stil te liggen. Op deze manier werd een hoog percentage MRI scans 
verkregen van goede kwaliteit (hoofdstuk 4).

De MRI scans (figuur 10.2) lieten zien dat te klein geboren kinderen kleinere hersenen 
hebben dan kinderen met een normaal geboortegewicht (hoofdstuk 5). Het verschil 
was het grootst in de witte stof, dat zijn de gebieden waar de verbindingen tussen de 
verschillende hersengebieden lopen. Bovendien vonden we verschillen in de dikte van 
de hersenschors, voornamelijk aan de voorkant van de hersenen. Bij de te klein geboren 
kinderen die ook na de geboorte klein zijn gebleven waren deze verschillen nog iets 
duidelijker aanwezig dan bij de te klein geboren kinderen die na de geboorte hun groei-
achterstand weer ingehaald hebben.
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Figuur 10.2 Een MRI scan van een 5 jaar oud kind.

Figuur 10.3 Een functionele MRI scan. Hierop is de hersenactivatie (in rood) te zien tijdens een 
geheugentaak.

Figuur 10.1 Oefen MRI scanner.
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Figuur 10.4 Een gedeelte van de plaatjes die de kinderen in de MRI scanner te zien krijgen.

Figuur 10.5 Een van de kinderen samen met neuropsycholoog tijdens het neuropsychologisch 
onderzoek.

Figuur 10.6 Rey Osterrieth Complex Figure.
Deze figuur is onderdeel van het neuropsychologisch onderzoek en moet door de kinderen nagetekend 
worden.
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Met functionele MRI onderzoek je de activiteit van de hersenen (figuur 10.3). Door 
opdrachten (bijvoorbeeld een geheugentaak) te doen in een MRI scanner kun je onder-
zoeken welke hersengebieden meer zuurstof verbruiken. Bij kinderen is daar weinig over 
bekend. We hebben zelf een geheugentaak gemaakt waarbij kinderen in de MRI scanner 
plaatjes te zien kregen die ze moesten onthouden (figuur 10.4). Het activatiepatroon in 
de hersenen van de kinderen leek heel sterk op dat van volwassenen met oplichting 
in de achterkwab (voor het zien), het middelste deel van de slaapkwab (geheugen) en 
tevens in de voorkwab (o.a. planning, initiatief ). De te klein geboren kinderen hadden 
iets minder hersenactiviteit ten opzichte van controle kinderen.

Ook als je helemaal niets doet zijn de hersenen actief. Met een speciale vorm van func-
tionele MRI, hebben we de hersenactiviteit in de rustfase (“resting state”) onderzocht 
(hoofdstuk 6). De kinderen werd gevraagd met de ogen dicht in de MRI scanner te gaan 
liggen en daarbij niet in slaap te vallen. Bij adolescenten en volwassenen is op deze 
manier al eerder aangetoond dat ook dan de hersenen veel energie gebruiken en dat in 
de hersenen meerdere netwerken aanwezig zijn van onderling communicerende gebie-
den (functional connectvity). Bij kinderen is hierover bijna niets bekend. Uit het huidige 
onderzoek bleek ook bij de 5-8 jarige kinderen de meeste netwerken al aanwezig zijn. 
De organisatie van de netwerken was iets minder goed dan bij volwassenen. Verschillen 
tussen kinderen met een te laag en normaal geboortegewicht werden niet gevonden, 
maar dan kan ook liggen aan het kleine aantal kinderen dat dit onderzoek onderging.

Met neuropsychologisch onderzoek (hoofdstuk 7 & 8, figuur 10.5 & 10.6) hebben we 
aangetoond dat de te klein geboren kinderen in deze studie een normaal IQ hebben. 
Wel hadden deze kinderen op bijna alle andere testen lager scores in vergelijking met 
de controle kinderen. Ook was het aantal kinderen dat op school een klas heeft over 
gedaan in deze groep 2 keer zo groot en hadden meer kinderen extra begeleiding of 
speciaal onderwijs nodig. Het IQ van de kinderen met inhaalgroei was iets hoger dan dat 
van de klein gebleven kinderen. Daarnaast werden er ook nog andere verschillen tussen 
deze twee groepen gezien. Bij de te klein geboren kinderen met inhaalgroei werden 
door de ouders veelal gedragsproblemen aangegeven, terwijl bij de te klein gebleven 
kinderen leer en geheugen problemenop de voorgrond stonden.

De conclusies van dit onderzoek zijn dat de hersenen van te klein geboren kinderen 
er een beetje anders uitzien en iets anders werken dan bij controle kinderen met een 
normaal geboortegewicht. Dat kan tot gevolg hebben dat ze gemiddeld een iets lager 
IQ hebben en meer moeilijkheden hebben op school. Ook bij de kinderen die na de 
geboorte hun groeiachterstand hebben ingehaald zijn deze verschillen nog aanwezig. 
Deze bevindingen onderstrepen het belang van een goede begeleiding van en vroege 
signalering van leer en gedragsproblemen bij te klein geboren kinderen.


