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nEDErlanDsE saMEnVaTTIng

De groei en de ontwikkeling van diverse orgaansystemen en regelmechanismen in de 
foetus tijdens de periode in de baarmoeder worden verstoord door vroeggeboorte. 
Deze verstoring kan op de lange termijn gevolgen hebben voor de gezondheid. Ook 
slechte groei en doorgemaakte ziekten in de periode kort na de geboorte kunnen 
hier een rol in spelen. Te vroeg geboren kinderen (prematuren) groeien in de eerste 
maanden na de geboorte minder hard dan dat een foetus normaal groeit tijdens de 
vergelijkbare periode in de baarmoeder (het laatste trimester van de zwangerschap). 
De verminderde groei van een prematuur kort na de geboorte zou tot dezelfde aanpas-
singen kunnen leiden als de aanpassingen die optreden bij verminderde groei van een 
foetus in de baarmoeder tijdens het laatste trimester van de zwangerschap (dit wordt 
intra-uteriene groei restrictie genoemd). Deze aanpassingen veroorzaken permanente 
veranderingen in de structuur en functie van orgaansystemen (‘programmering’). Op 
korte termijn hebben deze aanpassingen voordelen en vergroten ze de overlevingskan-
sen in de ongunstige omstandigheden; later in het leven zijn deze aanpassingen echter 
geassocieerd met niet-overdraagbare chronische ziekten, zoals hypertensie, hart- en 
vaatziekten en diabetes mellitus type 2. Deze associaties werden bekend als de Barker 
hypothese en staan tegenwoordig bekend als de Developmental Origins of Health and 
Disease (DOHaD) hypothese.

Het is reeds aangetoond dat vroeggeboorte leidt tot veranderingen in de hormoon-
huishouding en het metabolisme op volwassen leeftijd. Het is echter onbekend of deze 
gevolgen van vroeggeboorte en programmering al op de peuterleeftijd aantoonbaar 
zijn. In dit proefschrift worden deze endocriene en metabole gevolgen beschreven bij 
jonge, prematuur geboren kinderen. Een aantal hormonale regelmechanismen (en-
docriene assen) en de risicofactoren van het metabool syndroom werden bestudeerd 
tijdens de eerste twee levensjaren van prematuur geboren kinderen met een geboor-
tegewicht onder de 1500 gram (VLBW = very-low-birth-weight). De endocriene assen 
die werden bestudeerd zijn de hypothalamus-hypofyse-gonaden (HPG) as (stuurt de 
geslachtsklieren aan), de hypothalamus-hypofyse-bijnier (HPA) as (stuurt de hormonale 
reactie op stress aan) en de groeihormoon/insuline-achtige groeifactor I (GH/IGF-I) as 
(regelt de lengtegroei). Het metabool syndroom bestaat uit een combinatie van risico-
factoren en gaat gepaard met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en diabetes 
mellitus type 2. Risicofactoren van het metabool syndroom zijn obesitas, verhoogde 
bloeddruk, verhoogde triglyceridenwaarde, verlaagde HDL cholesterolwaarde en ver-
hoogde glucosewaarde. De bestudeerde VLBW kinderen namen eerder deel aan een 
onderzoek naar de effecten van behandeling met insuline in de eerste week na de ge-
boorte (NIRTURE trial = Neonatal Insulin Replacement Therapy in Europe trial); derhalve 
werden ook de effecten van vroege insulinebehandeling op de genoemde endocriene 
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assen en op de risicofactoren van het metabool syndroom bestudeerd. De achtergrond 
van dit proefschrift wordt verder besproken in hoofdstuk 1.

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt de activatie van de HPG as kort na de geboorte bij 
VLBW jongens en meisjes beschreven. Het gebruik van herhaalde metingen van gona-
dotrofinen (follikelstimulerend hormoon (FSH) en luteïniserend hormoon (LH)) en tes-
tosteron/estradiol in urinemonsters, maakte het mogelijk om deze activatie van de HPG 
as te bestuderen, zonder herhaaldelijk bloed af te hoeven nemen. Bij VLBW jongens was 
er zowel voor FSH als LH een piek aantoonbaar op een mediane kalenderleeftijd van 1 
tot 4 weken (mediane postmenstruele leeftijd van 30 tot 32 weken). Testosteron daalde 
bij toename van de leeftijd, er was geen piek aantoonbaar. Testosteron daalde sneller 
in de groep met vroege insulinebehandeling, vergeleken met de groep met standaard 
behandeling. Bij VLBW meisjes was er voor FSH en LH een piek aantoonbaar op een 
mediane postmenstruele leeftijd van 32 weken (kalenderleeftijd van 4 weken). Estradiol 
concentraties waren kort na de geboorte maximaal.

In hoofdstuk 4 worden de risicofactoren van het metabool syndroom beschreven bij 
VLBW kinderen op de gecorrigeerde leeftijd van 2 jaar. De risicofactoren werden beoor-
deeld aan de hand van eerder gepubliceerde referentiewaarden. Bij een meerderheid 
van de VLBW kinderen waren op 2-jarige leeftijd al een of meer risicofactoren van het 
metabool syndroom aanwezig. Een verhoogde bloeddruk kwam het meeste voor: 63% 
van de kinderen had een verhoogde systolische en/of diastolische bloeddruk (≥ p90 
voor leeftijd, geslacht en lengte). Verder had ongeveer een derde van de VLBW kinderen 
een verhoogde triglyceridenwaarde (≥ 0.98 mmol/l) en een derde had een verlaagde 
HDL cholesterolwaarde (≤ 1.03 mmol/l). VLBW kinderen in de groep met vroege insuli-
nebehandeling hadden gemiddeld een lagere triglyceridenwaarde dan VLBW kinderen 
in de groep met standaard behandeling. In de subgroep van kinderen met een lage 
body mass index (BMI SDS < 0) op 2-jarige leeftijd, was de gemiddelde HDL cholesterol-
waarde hoger bij kinderen met vroege insulinebehandeling vergeleken met kinderen 
met standaard behandeling. Deze bevindingen suggereren dat insulinebehandeling in 
de eerste week na de geboorte een gunstig effect zou kunnen hebben op een aantal van 
de risicofactoren van het metabool syndroom later in het leven.

In hoofdstuk 5 worden de risicofactoren van het metabool syndroom bij VLBW kinderen 
op de gecorrigeerde leeftijd van 2 jaar vergeleken met deze risicofactoren bij 2-jarige 
kinderen, geboren na een normale zwangerschapsduur (a terme geboren) en met een 
normaal geboortegewicht (AGA = appropriate-for-gestational-age: geboortegewicht ≥ 
p10). Op de leeftijd van 2 jaar was de gemiddelde glucosewaarde hoger bij de VLBW kin-
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deren vergeleken met de a terme geboren kinderen. Dit suggereert dat VLBW kinderen 
al op de leeftijd van 2 jaar een lagere insulinegevoeligheid hebben.

In hoofdstuk 6 wordt de relatie tussen cortisolwaarden en bloeddruk onderzocht. Op de 
gecorrigeerde leeftijd van 2 jaar was er een positieve correlatie tussen cortisolwaarden 
en bloeddruk bij VLBW jongens. Dit suggereert dat programmering van de HPA as, die 
de productie van cortisol regelt, een rol zou kunnen spelen bij de verhoogde bloeddruk 
die al op de vroege kinderleeftijd aantoonbaar is bij een deel van de VLBW kinderen. 
Ook wordt in dit hoofdstuk bevestigd dat de bepaling van cortisol in speekselmonsters 
betrouwbaar is. Omdat afname van speeksel veel minder belastend is, heeft deze me-
thode de voorkeur boven bepaling in bloed, zeker bij kinderen.

In hoofdstuk 7 worden cortisol, cortisone en cortisol/cortisone ratio in bloed vergeleken 
tussen VLBW kinderen en a terme geboren AGA kinderen. Gedurende de eerste twee 
levensjaren hadden VLBW kinderen een hogere cortisol/cortisone ratio dan a terme ge-
boren AGA kinderen. Het enzym 11ß-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (11ß-HSD2) 
zet cortisol om in het inactieve cortisone; een hogere cortisol/cortisone ratio kan dan 
ook duiden op een lagere activiteit van 11ß-HSD2 bij VLBW kinderen. Ook was er een 
relatie aantoonbaar tussen cortisol/cortisone ratio en risicofactoren van het metabool 
syndroom. Deze bevindingen suggereren dat een lagere 11ß-HSD2 activiteit zou kunnen 
bijdragen aan de metabole en cardiovasculaire gevolgen van vroeggeboorte later in het 
leven. VLBW kinderen in de groep met vroege insulinebehandeling hadden hogere cor-
tisol- en cortisonewaarden gedurende de eerste twee levensjaren dan VLBW kinderen 
in de groep met standaard behandeling. Dit suggereert dat insulinebehandeling in de 
eerste week na de geboorte de programmering van de HPA as zou kunnen beïnvloeden.

In hoofdstuk 8 worden IGF-I en de relatie met groei gedurende de eerste twee levensja-
ren vergeleken tussen VLBW kinderen en a terme geboren AGA kinderen. VLBW kinderen 
hadden hogere IGF-I waarden dan a terme geboren AGA kinderen. In beide groepen 
werd gedurende de eerste twee levensjaren een relatie gevonden tussen IGF-I waarden 
en (toename in) lengte en gewicht. Gedurende deze hele periode waren VLBW kinderen 
gemiddeld kleiner dan a terme geboren AGA kinderen, het verschil in lengte tussen 
beide groepen nam echter af in de loop van deze twee jaren. Deze afname in het verschil 
in lengte suggereert dat de hogere IGF-I waarden bij VLBW kinderen een belangrijke rol 
kunnen spelen bij het optreden van inhaalgroei op de vroege kinderleeftijd.

Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van de bevindingen en conclusies van de onderzoeken 
beschreven in dit proefschrift. Tevens wordt er een aanzet gegeven voor de implicaties 
van deze resultaten voor de praktijk. De risicofactoren van het metabool syndroom 
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zijn bij VLBW kinderen al op jonge leeftijd aantoonbaar. Aanbevolen wordt dat ouders, 
en later ook de VLBW kinderen zelf, worden voorgelicht over het risico op hart- en 
vaatziekten en adviezen krijgen over leefstijl en voeding. Betrokken artsen hebben 
een belangrijke rol in deze voorlichting en screening, niet alleen op de kinderleeftijd, 
maar ook tijdens de volwassenheid. Daarnaast worden er aanbevelingen gegeven voor 
toekomstig onderzoek. Dit hoofdstuk sluit af met de bespreking van mogelijke vroege 
interventies met als doel om de nadelige endocriene en metabole gevolgen van vroeg-
geboorte gunstig te beïnvloeden, of zelfs te voorkomen.


