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Premature geboorte is een zwangerschapscomplicatie die de voornaamste oorzaak is van 

perinatale sterfte en lange termijn morbiditeit. Een geboorte wordt prematuur genoemd als deze 

plaatsvindt voor het einde van de 37e zwangerschapsweek. Als een kind geboren wordt voor het 

einde van de 32e zwangerschapsweek, dan wordt dat een zeer premature geboorte genoemd. In 

Nederland wordt 1.5% van de kinderen zeer prematuur geboren. De afgelopen decennia stijgt 

het percentage kinderen dat prematuur geboren wordt. Door verbeterde neonatale zorg is het 

percentage prematuur geboren kinderen dat sterft gedaald, maar de (lange termijn) morbiditeit 

is niet gedaald. Daarom zijn op de ontwikkeling van zeer prematuur geboren kinderen gerichte 

follow-up onderzoeken steeds belangrijker geworden voor de evaluatie van de neonatale zorg. Zeer 

prematuur geboren kinderen hebben een verhoogd risico op een heel scala aan (ontwikkelings)

problemen. Onderzoeken naar de gevolgen van prematuriteit richtten zich aanvankelijk op ernstige 

handicaps (zoals blindheid, gehoorverlies, cerebrale parese en mentale retardatie) die zich in de 

eerste paar jaar van het leven van een kind openbaren. Inmiddels heeft de focus van onderzoek 

zich verlegd naar een breder gebied van minder ernstige gevolgen die in langer termijn follow-up 

zichtbaar worden. Cerebrale parese komt voor in ongeveer 5%, en minder ernstige neurologische 

problemen in 45% van de zeer prematuur geboren kinderen. Andere domeinen waarop problemen 

zich vaak voordoen zijn het motorisch functioneren, gedrag, intelligentie en andere aspecten van 

het neurocognitief functioneren, zoals het executief functioneren en de aandacht.

 

De premature geboorte van een baby heeft ook gevolgen voor de ouders. De vroeggeboorte 

en vervolgens de opname op de neonatale intensive care unit (NICU) zijn stressvolle en soms 

zelfs traumatische gebeurtenissen voor de ouders zijn. Ouders van prematuur geboren kinderen 

lopen het risico om hun kind, als het opgroeit, als kwetsbaar te blijven ervaren. Het als kwetsbaar 

beleven van een kind is een risico factor voor het ontwikkelen van gedragsproblemen door 

het kind. Symptomen van posttraumatische stress hangen samen met moeder-kind interactie 

problemen. Volgens Deater-Deckard and Bulkley, is ‘het functioneren van een prematuur 

geboren kind een product van complexe transacties tussen biologische en omgevingsrisico- en 

beschermende factoren, die van invloed zijn binnen, en mede afhankelijk van sterke familiale en 

culturele contexten.’ Omgevingsrisico dat samenhangt met de ouders (ouderlijk omgevingsrisico) 

bestaat onder andere uit de eerder beschreven gevolgen van de premature geboorte voor ouders 

(stress en de het als kwetsbaar beleven van een kind) en problemen in de moeder-kind interactie. 

In dit onderzoek wordt een model, gebaseerd op het artikel van Deater-Deackard and Bulkley 

gebruikt om dit proefschrift te structureren. The belangrijkste doelstellingen van dit proefschrift 

waren het beschrijven van de ontwikkeling van zeer prematuur geboren kinderen op de leeftijd 

van 5 jaar op verschillende ontwikkelingsgebieden, en het identificeren van risicofactoren voor 

ontwikkelingsproblemen en problemen in de ouderlijke omgeving van prematuur geboren 

kinderen op de leeftijd van 5 jaar. Het beschrijven van ontwikkelingsproblemen van zeer te vroeg 
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geboren kinderen en het identificeren risicofactoren voor ontwikkelingsproblemen, zou kunnen 

bijdragen aan de identificatie van kinderen die een verhoogd risico hebben, en aan de ontwikkeling 

van interventie programma’s. Het zou ook kunnen bijdragen aan de voorlichting en begeleiding 

van ouders tijdens en na de opname in de NICU en aan de discussie over beslissingen ten aanzien 

van de behandeling op de NICU.

Op basis van deze doelstellingen en het theoretisch model werden de volgende onderzoeksvragen 

geformuleerd: 1) Wat is de prevalentie van problemen op de gebieden van de neurologie, de 

motoriek, het gedrag, de intelligentie en het neuropsychologische functioneren in zeer prematuur 

geboren kinderen op de leeftijd van 5 jaar, in vergelijking met op tijd geboren kinderen?, 2) Welke 

biologische- en omgevingsrisicofactoren voor ontwikkelingsproblemen in zeer prematuur geboren 

kinderen op de leeftijd van 5 jaar kunnen worden geïdentificeerd, en op welke manier werken deze 

risicofactoren op elkaar in?, en 3) Hoe is de ouderlijke omgeving van zeer prematuur geboren in 

vergelijking met die van op tijd geboren kinderen op de leeftijd van 5 jaar en wat zijn risicofactoren 

voor problemen in de ouderlijke omgeving?

De volgende vragen warden geformuleerd ten aanzien van de aanpassing van de klinische 

praktijk van de follow-up en interventie op basis van de resultaten van dit onderzoek: 1) Welke 

leeftijden zijn optimaal voor follow-up onderzoek van zeer prematuur geboren kinderen?, 2) 

Welke ontwikkelingsdomeinen zouden onderzocht moeten worden in de follow-up van prematuur 

geboren kinderen?, en 3) wat zijn de mogelijkheden voor interventies gericht op het verbeteren 

van ontwikkelingsuitkomsten in zeer prematuur geboren kinderen?

Dit onderzoek is een single center cross-sectioneel (en gedeeltelijk prospectief) cohort onderzoek, 

dat aansloot bij het follow-up programma van de NICU van het Emma Kinderzoekenhuis/

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam. Twee groepen 5 jaar oude kinderen namen deel aan 

dit onderzoek: een groep zeer prematuur geboren kinderen en een groep op tijd geboren kinderen 

die als controle groep diende. De zeer premature groep bestond uit een steekproef kinderen die 

geboren werden met een zwangerschapsduur van minder dan 30 weken en/of een geboortegewicht 

van minder dan 1000 gram. De controlegroep bestond uit kinderen die geboren werden met een 

zwangerschapsduur van minimaal 37 weken en een geboortegewicht van meer dan 2500 gram. 

De kinderen kwamen twee maal naar het ziekenhuis voor de onderzoeken. De moeder-kind 

interactie, de intelligentie en het neuropsychologisch functioneren werden onderzocht door een 

ontwikkelingspsycholoog en het neurologisch en motorisch functioneren werden onderzocht door 

een kinderarts of kinderfysiotherapeut. Ouders vulden vragenlijsten betreffende het gedrag van 

hun kind, de gezondheid van het kind, sociodemografische kenmerken, hun eigen psychologische- 

en opvoedingsstress en de hun perceptie van de kwetsbaarheid van hun kind.
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In Hoofdstuk 2 werd de prevalentie van ontwikkelingsproblemen op het gebied van de neurologie, 

het motorisch functioneren, de intelligentie en het gedrag en het tegelijkertijd voorkomen van 

problemen op verschillende ontwikkelingsgebieden beschreven. Daarnaast werd de samenhang 

tussen ontwikkelingsproblemen en het ouderlijk opleidingsniveau bestudeerd. Aan dit deel 

van het onderzoek namen 104 prematuur geboren en 95 op tijd geboren kinderen deel. De 

onderzoeksinstrumenten waren een intelligentietest (de derde versie van de Wechsler Preschool 

and Primary Scale of Intelligence [WPPSI-III], die de totale, de verbale en de performale 

intelligentie en de verwerkingssnelheid mat), gedragsvragenlijsten voor ouders en leerkrachten 

(Strengths and Difficulties Questionnaires [SDQ]), een motorische test (Movement Assessment 

Battery for Children Second Edition [M-ABC-2]) en een neurologisch onderzoek (Touwen 

neurologisch onderzoek). Een kind had een ontwikkelingsprobleem als het een afwijkende score 

behaalde op een van de tests. Van de premature kinderen had 75% op minimaal een gebied een 

ontwikkelingsprobleem en 50% op minimal 2 gebieden, vergeleken met respectievelijk 27% en 8% 

van de controle kinderen. De op tijd geboren kinderen behaalden gemiddeld een hogere score 

op de intelligentietest dan de prematuur geboren kinderen. Het verschil in de totale intelligentie 

steeg van gemiddeld 5 IQ-punten als het ouderlijk opleidingsniveau hoog was, naar gemiddeld 14 

IQ-punten als het ouderlijk opleidingsniveau laag was. Een soortgelijk patroon werd gezien voor 

door ouders geobserveerde gedragsproblemen, maar niet voor het motorisch en neurologisch 

functioneren. Er werd geconcludeerd dat ontwikkelingsproblemen veelvuldig voorkomen bij zeer 

te vroeg geboren kinderen en dat veel kinderen ontwikkelingsproblemen hebben op verschillende 

gebieden. Het neurologisch en motorisch functioneren hangt met name samen met biologisch 

risico, terwijl zowel biologisch risico als sociaaleconomische status een belangrijke rol spelen voor 

wat betreft de intelligentie en het gedrag.

In Hoofdstuk 3 werden prematuur en op tijd geboren kinderen vergeleken voor wat betreft een 

uitgebreide serie neuropsychologische functies (intelligentie, verwerkingssnelheid, werkgeheugen, 

inhibitie, gerichte aandacht, volgehouden aandacht, visueel-motorische coördinatie, 

gezichts- en emotieherkenning). We onderzochten ook of er medische risicofactoren voor 

neuropsychologische problemen konden worden geïdentificeerd, wanneer rekening gehouden 

werd met sociaaleconomische status en kindkenmerken bij de geboorte. Voor dit deel van het 

onderzoek namen 102 zeer premature en 95 op tijd geboren kinderen deel. De volgende testen 

werden gebruikt: de WPPSI-III-NL (intelligentie), Cijferreeksen van de derde editie van de Wechsler 

Intelligence Scale for Children (werkgeheugen), de kleuterversie van de Stop Signal Task (inhibitie 

and volgehouden aandacht), en Baseline Speed, Focused Attention Objects, Tracking, Pursuit, Face 

Recognition and Identification of Facial Expressions van de Amsterdamse Neuropsychologische 

Testbatterij (verwerkingssnelheid, gerichte aandacht, visueel-motorische coördinatie, gezichts- en 

emotieherkenning). Zeer te vroeg geboren kinderen behaalden een slechtere score dan op tijd 
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geboren kinderen op alle neuropsychologische domeinen, behalve op inhibitie en volgehouden 

aandacht, waarover op basis van de resultaten nog geen conclusie getrokken kon worden. 

Principale componenten analyse reduceerde de uitkomstmaten tot vier componenten: de 

visueel-motorische coördinatie, de emotie- en gezichtsherkenning, de reactietijd/aandacht en de 

nauwkeurigheid/aandacht. Problemen op deze componenten kwamen vaker voor in de premature 

groep dan in de controlegroep. Wanneer rekening gehouden werd met de sociaaleconomische 

status en kindkenmerken bij de geboorte, dan bleek dat bronchopulmonale dysplasie, een bij 

de prematuriteit behorende complicatie in de ademhaling, significant samenhing met alle vier 

de componenten. We concludeerden dat zeer prematuur geboren kinderen risico lopen op 

verschillende soorten neuropsychologische problemen. Bronchopulmonale dysplasie is een 

onafhankelijke risicofactor for deze neuropsychologische problemen. 

In Hoofdstuk 4 onderzochten we de voorspelling van cognitieve vaardigheden (totale, verbale en 

performale intelligentie en verwerkingssnelheid) op de leeftijd van 5 jaar met behulp van cognitieve 

ontwikkeling op de leeftijd van 2 en 3 jaar in zeer prematuur geboren kinderen. We onderzochten 

ook of andere ontwikkelingsdomeinen (de psychomotore ontwikkeling, neurologie of gedrag) op 

de leeftijd van 2 en 3 jaar de voorspelling van cognitieve ontwikkeling op de leeftijd van 5 jaar 

konden verbeteren. En we exploreerden of perinatale en sociaaldemografische kenmerken de 

voorspelling van het cognitief functioneren op 5 jaar met behulp van de ontwikkeling op de leeftijd 

van 2 en 3 jaar nog konden verbeteren. Voor dit deel van het onderzoek namen 102 zeer prematuur 

geboren kinderen deel. Op de leeftijd van 2 en 3 jaar werden ze onderzocht met de tweede versie 

van de ontwikkelingstest Bayley Scales of Infant Development, met de gedragsvragenlijst Child 

Behavior Checklist en het Touwen neurologisch onderzoek. Op de leeftijd van 5 jaar werden ze 

onderzocht met behulp van de WPPSI-III. De cognitieve ontwikkeling op de leeftijd van 2 en 3 

jaar verklaarden respectievelijk 44% en 57% van de totale intelligentie op de leeftijd van 5 jaar. 

Wanneer de psychomotore, het neurologisch en gedragsmatig functioneren op de leeftijd van 

2 en 3 jaar, en perinatale en sociaaldemografische kenmerken aan het regressiemodel warden 

toegevoegd dan steeg het percentage verklaarde variantie naar respectievelijk 57% en 64%. Deze 

percentages waren vergelijkbaar voor de verbale intelligentie. De verwerkingssnelheid en met 

name de perfromale intelligentie waren moeilijker om te voorspellen. De belangrijkste conclusies 

waren dat niet alle aspecten van de intelligentie in voldoende mate voorspeld kunnen worden 

door cognitieve ontwikkeling op de leeftijd van 2 en 3 jaar. Follow-up onderzoek van zeer te vroeg 

geboren kinderen is nodig tot tenminste de leeftijd van 5 jaar om te kunnen onderscheiden tussen 

de verschillende aspecten van de intelligentie. 

In Hoofdstuk 5 onderzochten we of de beleving van kwetsbaarheid van het kind door de ouders een 

onafhankelijke risicofactor is voor gedragsproblemen in zeer prematuur geboren en op tijd geboren 
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kinderen, als er rekening gehouden werd met andere risicofactoren voor gedragsproblemen 

(perinataal risico, daadwerkelijke kwetsbaarheid van het kind, sociodemografische kenmerken, 

en de door ouders ervaren stress). Voor dit deel van het onderzoek namen 104 zeer premature 

en 95 controle kinderen deel. De gebruikte meetinstrumenten waren de SDQ oor ouders en 

leerkrachten voor het meten van het gedrag, de Child Vulnerability Scale voor het meten van de 

kwetsbaarheidsbeleving van het kind door de ouders, en de verkorte Profile of Mood States en 

de verkorte versie van de Nijmeegse Ouderlijke Stress Index voor het meten van de door ouders 

ervaren stress. De volgende variabelen bleken voorspellend te zijn voor gedragsproblemen zoals 

geobserveerd door de ouders: een lager opleidingsniveau van ouders, premature geboorte van 

het kind, een te laag geboortegewicht gegeven de zwangerschapsduur, door moeder en vader 

ervaren stress, en kwetsbaarheidsbeleving van het kind door de moeder. Kwetsbaarheidsbeleving 

van het kind door de moeder was met name een risicofactor voor gedragsproblemen 

voor de premature kinderen (zowel die met als zonder daadwerkelijke kwetsbaarheden). 

Risicofactoren voor  gedragsproblemen zoals geobserveerd door de leerkracht waren: een lager 

opleidingsniveau van ouders, een buitenlands geboorteland van een of beide ouders, een te laag 

geboortegewicht gegeven de zwangerschapsduur, en daadwerkelijke kwetsbaarheid van het kind 

(ontwikkelingsproblemen, chronische ziekte en heropname in het ziekenhuis sinds de neonatale 

periode). We concludeerden dat de kwetsbaarheidsbeleving van moeder alleen een rol speelt 

in gedragsproblemen zoals geobserveerd door de ouders, en dat dit met name het geval is voor 

prematuur geboren kinderen. Het voorkomen van een hoge beleving van kwetsbaarheid van het 

kind door de moeder zou kunnen bijdragen een het verminderen van gedragsproblemen in zeer 

prematuur geboren kinderen. 

In Hoofdstuk 6 vergeleken we de kwaliteit van de moeder-kind interactie tussen premature en op 

tijd geboren kinderen op de leeftijd van 5 jaar. Daarnaast bestudeerden we de samenhang tussen 

moeder-kind interactie en sociodemografische kenmerken en ontwikkelingsproblemen van het 

kind. Voor dit deel van het onderzoek namen 94 zeer prematuren en 85 op tijd geboren kinderen 

deel. Kwaliteit van de moeder-kind interactie werd onderzocht met behulp van de Three Boxes 

observatie procedure en de observatie video’s werden gescoord met behulp van het NICHD Early 

Child Care Research Network codeer systeem. Ontwikkelingsproblemen werden vastgesteld met 

behulp van een intelligentietest (WPPSI-III), gedragsvragenlijsten voor ouders en leerkrachten 

(SDQ), een motoriek test (M-ABC-2) en een neurologisch onderzoek (Touwen). Moeders van 

premature kinderen ondersteunden de autonomie van hun kinderen minder en waren intrusiever 

dan moeders van op tijd geboren kinderen. Dit verschil werd slechts voor een deel verklaard 

door sociodemografische kenmerken. Dyades hadden een lagere kwaliteit van de moeder-kind 

interactie wanneer het kind een ernstig ontwikkelingsprobleem had, met name als de moeder 

ook een lager opleidingsniveau had. We concludeerden dat er, 5 jaar na de geboorte nog steeds 
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verschillen bestaan in de interactie tussen premature kinderen en hun moeders vergeleken met op 

tijd geboren kinderen en hun moeders. Moeders die een lager opleidingsniveau hebben, die een 

prematuur geboren kind met ernstige ontwikkelingsproblemen opvoeden worstelen het meest 

met het geven van adequate ondersteuning van de autonomie van het kind. Gespecialiseerde 

ondersteuning voor deze risicogroepen is aan te bevelen. 

concLUsies

Voor wat betreft de eerste onderzoeksvraag (over het voorkomen van ontwikkelingsproblemen 

in premature kinderen) wordt geconcludeerd dat vijfenzeventig procent van de kinderen één 

of meerdere ontwikkelingsproblemen hebben op het gebied van het neurologisch, motorisch, 

gedragsmatig of cognitief functioneren. Prematuur geboren kinderen hebben ook meer 

neuropsychologische problemen op de gebieden van de aandacht, de visueel-motorische 

coördinatie en de emotie- en gezichtsherkenning. Voor wat betreft de tweede onderzoeksvraag 

(over de biologische en omgevingsrisicofactoren voor ontwikkelingsproblemen in prematuur 

geboren kinderen) werd geconcludeerd dat bepaalde ontwikkelingsdomeinen, namelijk de 

neurologische en motorische ontwikkeling en bepaalde domeinen van de neuropsychologische 

ontwikkeling (aandacht, visueel-motorische coördinatie en emotie- en gezichtsherkenning) 

vooral beïnvloed worden door biologische risicofactoren. Andere domeinen, namelijk het gedrag 

en de intelligentie, hangen samen met een combinatie van biologische en omgevingsfactoren. 

Omgevingsrisico lijkt meer effect op de ontwikkeling van het kind te hebben als daarnaast ook 

de biologische risicofactor van een premature geboorte aanwezig is. Specifieke biologische 

risicofactoren zijn neonatale infecties en bronchopulmonale dysplasia voor het neurocognitief 

functioneren en een te laag geboortegewicht voor de zwangerschapsduur voor gedragsproblemen. 

Specifieke omgevingsrisicofactoren waren socioeconomische status (opleidingsniveau ouders) 

voor gedragsproblemen en intelligentie en door ouders ervaren stress en kwetsbaarheidsbeleving 

van het kind door de moeder voor gedragsproblemen. Voor wat betreft de drerde onderzoeksvraag 

(over de ouderlijke omgeving van premature kinderen vergeleken met op tijd geboren kinderen), 

werd geconcludeerd dat de kwetsbaarheidsbeleving van het kind door de ouders hoger was 

in ouders van premature kinderen dan in ouders van op tijd geboren kinderen. Er werd ook 

geconcludeerd dat (vooral laag opgeleide) moeders van premature kinderen hun kinderen (met 

name die met ernstige ontwikkelingsproblemen) minder in hun autonomie ondersteunden dan 

moeders van op tijd geboren kinderen. 

De volgende klinische implicaties van onze resultaten werden geformuleerd. Voor wat betreft de 

timing van de follow-up onderzoeken werd geconcludeerd dat er minimal een follow-up onderzoek 

op de leeftijd van 5 jaar toegevoegd moet worden aan een vroeg follow-up onderzoek op de 
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leeftijd van 2 jaar. Voor wat betreft de ontwikkelingsdomeinen die onderdeel zouden moeten zijn 

van follow-up onderzoeken, werd geconcludeerd dat dit idealiter de volgende domeinen zouden 

moeten zijn: de neurologie, de motorische ontwikkeling, het gedrag, de intelligentie en het 

neuropsychologisch functioneren. Daarnaast zou de ouderlijke omgeving ook onderdeel moeten 

zijn van het follow-up onderzoek, bijvoorbeeld met behulp van vragenlijsten. Onderzoek naar de 

moeder-kind interactie, een meer tijdsintensief onderzoek, zou toegevoegd kunnen worden aan 

de testbatterij als er sprake is van een combinatie van risicofactoren (een lage sociaaleconomische 

status en ontwikkelingsproblemen bij het kind). Voor wat betreft de mogelijkheden voor interventie 

werd geconcludeerd dat preventieve interventie programma’s, gericht op de ontwikkeling van het 

kind en de ouder-kind interactie, geïndiceerd zijn voor alle zeer prematuur geboren kinderen. 

Intensieve preventieve interventies zijn het meest nodig en zullen het meest effectief zijn 

voor kinderen die zowel een hoog biologisch als omgevingsrisico hebben. Een verwijzing voor 

specifieke interventies moet gedaan worden als tijdens de lange termijn follow-up onderzoeken 

ontwikkelingsproblemen en/of problemen in de ouderlijke omgeving worden vastgesteld. 






