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SAMENVATTING: PREDICTIE VAN DE LANGETERMIJNEFFECTEN VAN 
BACTERIëLE MENINGITIS OP DE kINDERLEEFTIJD

INTRODUCTIE

Bacteriële meningitis (BM), of “hersenvliesontsteking” is een ernstige infectie van het centraal 

zenuwstelsel (CZS). In Nederland lijden ca. 5 per 100.000 kinderen per jaar aan deze aandoe-

ning. Van de kinderen die deze potentieel dodelijke ziekte overleven heeft ca. 15% ernstige 

restverschijnselen als gehoorverlies, motorische problemen, epilepsie of ontwikkelingsstoor-

nissen. Meer subtiele restverschijnselen zoals leer- en gedragsproblemen komen voor bij ca. 

20-30% van de kinderen na BM.

In de jaren 2000-2005 is door de onderzoeksgroep van Koomen en Van Furth de Nederlandse 

incidentie van gehoorverlies en leer- en gedragsproblemen na BM op de kinderleeftijd on-

derzocht. Daarnaast hebben zij twee voorspelregels (klinische predictiemodellen) ontwikkeld 

om het risico op gehoorverlies respectievelijk leer- of gedragsproblemen te voorspellen.

In dit proefschrift wordt dieper ingegaan op een breed spectrum van langetermijneffecten 

na BM op de kinderleeftijd. De focus ligt echter op externe validatie en het updaten van de 

bestaande predictiemodellen.

PREDICTIE VAN DE RESTVERSCHIJNSELEN

Hoofdstuk 2 beschrijft een systematische review van prognostische studies m.b.t. prog-

nostische factoren van overlijden en langetermijneffecten van BM op de kinderleeftijd in de 

Westerse wereld en in ontwikkelingslanden. De volgende prognostische factoren werden 

gevonden: klachten sinds >48 uur voor de opname, coma of afgenomen bewustzijn, (per-

sisterende) convulsies, (aanhoudende) koorts, shock, perifeer circulatoir falen, respiratoire 

distress, de afwezigheid van petechiën, Streptococcus pneumoniae als verwekker van de BM, 

jonge leeftijd (onder de 1 of 2 jaar), mannelijk geslacht, meerdere laboratoriumparameters 

van liquor (hersenvloeistof ) en een laag gehalte aan witte bloedcellen in het bloed.

Door de beperkte kwaliteit en de heterogeniteit van en tussen de studies was een meta-analy-

se niet mogelijk. De gevonden resultaten moeten dus voorzichtig worden geïnterpreteerd en 

gebruikt. Dit benadrukt echter de noodzaak tot meer goed opgezette prognostische studies 

m.b.t. dit onderwerp

In Hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe de voorspelregel voor gehoorverlies na BM succesvol 

werd gevalideerd in een nieuw en onafhankelijk cohort. Met deze voorspelregel kunnen 

kinderen met een verhoogd risico op gehoorverlies worden geïdentificeerd. Onafhankelijke 

risicofactoren van het model zijn: de duur van de symptomen voor opname, het wel of niet 
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hebben van petechiën, glucosespiegel in de liquor, S. pneumoniae als verwekker en het heb-

ben van ataxie gedurende de ziekteperiode.

Het model is geen vervanging voor goede audiologische follow-up protocollen, maar kan een 

waardevolle toevoeging zijn. Verder kan het goed worden gebruikt in regio’s met beperkte 

middelen voor follow-up en behandeling van gehoorstoornissen, omdat het gericht kinderen 

met een verhoogd risico kan selecteren. Echter, regionale validatie en mogelijk ook een up-

date van de voorspelregel is essentieel.

Hoofdstuk 4 beschrijft wat er gebeurd met de in Hoofdstuk 3 beschreven voorspelregel als 

er genetische factoren (“single nucleotide polymorfisme”, SNPs) aan worden toegevoegd. In 

voorgaand werk is aangetoond dat het hebben van bepaalde SNPs van invloed is op de ernst 

van het beloop van BM. Het doel was om te kijken of het model verbeterd kon worden. Door 

toevoeging van TLR9-1237 SNPs en de combinatie van TLR2+2477 en TLR4+896 SNPs bleek het 

model wel te verbeteren, maar dit was niet significant. Genetische factoren kunnen mogelijk 

bijdragen aan een goed klinisch voorspelmodel, maar om het effect te optimaliseren moeten 

ze als risicofactor worden meegenomen vanaf het begin van de ontwikkeling van het model.

In Hoofdstuk 5 bleek externe validatie van de voorspelregel voor leer- of gedragsproblemen 

na BM op de kinderleeftijd niet succesvol. Het model is daarom niet klaar om geïmplemen-

teerd te worden in de klinische praktijk. Mogelijk bieden twee losse voorspelregels, één voor 

leerproblemen en één voor gedragsproblemen betere predictiemogelijkheden.

In Hoofdstuk 6 wordt het effect van vaccinatie tegen de pneumokok (S. pneumoniae) op 

de generaliseerbaarheid van de twee voorspelregels beschreven. Hiervoor werd vaccinatie 

gesimuleerd in de twee oorspronkelijke cohorten waarin de voorspelregels zijn ontwikkeld. 

Deze simulatie leidde tot een goede reproduceerbaarheid van zowel de voorspelregel voor 

gehoorverlies als die voor leer- of gedragsproblemen na BM. De voorspellende kracht van 

de regels bleef goed. De aanname is dat de voorspelregels toepasbaar zullen blijven in een 

werkelijk gevaccineerde populatie, maar goede externe validatie moet gebeuren (zie ook 

Hoofdstuk 3 en 4). Verder is er het feit dat vaccinatie in de realiteit geen 100% dekking geeft, 

en dat er “serotype replacement” plaats kan vinden. Naast validatie kan een update van de 

modellen daarom ook noodzakelijk zijn.

GEDRAGSPROBLEMEN NA BACTERIëLE MENINGITIS OP DE kINDERLEEFTIJD

In Hoofdstuk 7 worden de langetermijneffecten op emotie en gedrag verder beschreven.

Eerst werden de diagnostische capaciteiten van de Strength and Difficulties Questionnaire 

(SDQ) vergeleken met de “gouden standaard, de Child Behavior Checklist (CBCL). De SDQ 
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Samenvatting

bleek een acceptabele vragenlijst te zijn als het gaat om screening van gedragsproblemen bij 

kinderen die een BM hebben doorgemaakt.

Daarna werd met behulp van de SDQ de prevalentie van gedragsproblemen na BM onder-

zocht. Er werd een toegenomen prevalentie van deze problemen gevonden na BM bij kin-

deren op de schoolgaande leeftijd in meerdere domeinen van emotioneel en gedragsmatig 

functioneren.

BACTERIëLE MENINGITIS EN NEURO-IMAGING

In Hoofdstuk 8 is de hypothese getoetst dat BM kan leiden tot structurele afwijkingen van het 

brein. Hiervoor werden Magnetic Resonance Imaging (MRI) scans van de hersenen gemaakt. 

Op basis van experimentele dierstudies en case series in volwassen mensen was de hypothese 

dat kinderen die BM hebben doorgemaakt en een bewezen leer- of gedragsprobleem heb-

ben mogelijk atrofie van de hippocampus zouden hebben. Dit onderzoek had daarom ook de 

focus op het volume van de hippocampus, maar ook structurele afwijkingen in andere delen 

van het brein werden onderzocht. Dit onderzoek vond echter geen verschillen in hippocam-

pusvolume tussen kinderen na BM en hun controles, en er waren ook elders in het brein geen 

afwijkingen te vinden. Omdat structurele afwijkingen niet werden gevonden zou de volgende 

stap in onderzoek functionele beeldvorming (bijv. functionele MRI (fMRI) of Single Photon 

Emission Computed Tomography (SPECT)) moeten zijn.

CONCLUSIES VAN DIT PROEFSCHRIFT EN OVERWEGINGEN VOOR DE 
TOEkOMST

Hoofdstuk 9 sluit dit proefschrift af met een algehele discussie en overwegingen met betrek-

king tot onderzoek en andere ontwikkelingen in de toekomst.

Ten eerste kan worden geconcludeerd dat het belangrijk is en blijft om onderzoek naar de 

langetermijneffecten van BM op de kinderleeftijd te verrichten.

Verder kunnen klinische predictiemodellen een waardevolle toevoeging zijn in de behande-

ling en de follow-up van vele ziekten in het algemeen en van BM in het bijzonder, en kunnen 

ze ondersteuning bieden bij het nemen van beslissingen. Maar het is belangrijk om modellen 

en voorspelregels te ontwikkelen die sterk en bruikbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Een 

continue proces van ontwikkelen, valideren, updaten en het bestuderen van de impact op 

beleid en uitkomsten is essentieel om de kwaliteit van voorspelregels te waarborgen.

Voor de voorspelregel voor gehoorverlies na BM betekent dit implementatie in Nederlandse 

follow-up protocollen, een update in een recent cohort met daarin kinderen gevaccineerd 

tegen pneumokokken en evaluatie van de impact na enige tijd.
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De voorspelregel voor leer- of gedragsproblemen moet opnieuw worden ontwikkeld. Het 

model moet in tweeën worden gesplitst, om zo een model voor leerproblemen en één voor 

gedragsproblemen te creëren.

In het algemeen moeten genetische factoren, indien wenselijk, vanaf het begin van de 

ontwikkelfase worden geïncludeerd. Nieuwe, sterkere genetische factoren kunnen mogelijk 

worden gevonden met nieuwe sequencing technieken en genome-wide association studies 

(GWAS).

Om een optimale performance en generaliseerbaarheid van predictiemodellen te verkrijgen 

moeten al deze stappen in het proces worden uitgevoerd in prospectief opgezette cohorten 

met adequate sample sizes. Gezien de huidige lage incidentie van BM op de kinderleeftijd 

in het Westen is internationale samenwerking de enige mogelijkheid om al deze doelen te 

bereiken.

Met betrekking tot neuro-imaging ligt de toekomst in een hogere spatiele resolutie van MRI 

en functionele beeldvorming als fMRI of SPECT.


