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Ernstige vroeggeboorte (zwangerschapsduur < 32 weken) gaat gepaard met neuro
cognitieve beperkingen en ontwikkelingsproblemen op de lange termijn. Ondanks 
vooruit  gangen in de neonatale zorg, die hebben geleid tot aanzienlijke verbeteringen 
van de overlevingskansen van zeer prematuur geboren kinderen, is er geen sprake van 
verbeteringen in de langetermijnuitkomsten na ernstige vroeggeboorte. Om deze uit
komsten te verbeteren is het van belang de kennis over de langetermijnuitkomsten na 
vroeggeboorte te vergroten. Daartoe is dit proefschrift gericht op vier doelen: (1) inzicht 
verschaffen in de aard van neurocognitieve, ontwikkelings en gedrags problemen na 
ernstige vroeggeboorte; (2) het identificeren van perinatale en demo grafische risico
factoren voor ongunstige uitkomsten na ernstige vroeggeboorte; (3) het onder zoeken 
van de langetermijneffecten van met glutamine verrijkte enterale voeding op het neuro
  cognitief functioneren en gedrag; en (4) inzicht krijgen in de onder liggende neuro
cognitieve processen van beperkingen in het langetermijn functioneren. De eerste twee 
doelen komen voornamelijk aan bod in het eerste deel van het proefschrift (hoofd stuk 
2, 3, 5), het derde doel in hoofdstuk 4 en het vierde doel wordt behandeld in het tweede 
deel van het proefschrift (hoofdstuk 6–10). 

De bevindingen van een metaanalyse van 17 studies, beschreven in hoofdstuk 
2, laten zien dat vroeggeboorte, ook sinds het gebruik van antenatale corticosteroïden 
en surfactant in de klinische praktijk, belangrijke consequenties heeft voor het schools 
functioneren. Vergeleken met à terme geboren kinderen (zwangerschapsduur ≥ 37 
weken) bleken de rekenscores van te vroeg geboren kinderen bijna driekwart van een 
standaarddeviatie lager. Voor lezen en spelling waren de scores ongeveer een halve 
standaarddeviatie lager. Bovendien hadden te vroeg geboren kinderen bijna drie keer 
zo vaak extra hulp nodig op school. Er bleken grote verschillen in uitkomsten tussen 
studies, die samenhingen met de incidentie van bronchopulmonale dysplasie (BPD). 
Des te hoger de incidentie van BPD in de onderzoeksgroep, des te groter het verschil 
in schoolprestaties tussen te vroeg en à terme geboren kinderen.

Hoofdstuk 3 beschrijft een omvangrijke metaanalyse en metaregressieanalyse 
van 71 studies. Dit onderzoek laat zien dat er een groot verschil is van 0,9 standaard
deviatie in de intelligentie (IQ) tussen extreem of zeer prematuur geboren kinderen en 
à terme geboren leeftijdsgenoten. Dit verschil komt overeen met ongeveer 13 IQpunten. 
De grootte van dit verschil varieerde echter sterk tussen studies. Deze variatie kon niet 
toegeschreven worden aan het geboortejaar van de kinderen in de studies. Daarmee 
werd belangrijk bewijs gevonden dat de cognitieve uitkomsten van extreem of zeer pre
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matuur geboren kinderen niet zijn verbeterd in de periode van 1990 tot 2008. Na analyse 
van een groot aantal perinatale en demografische factoren bleek BPD de belangrijkste 
voorspeller voor cognitieve uitkomsten op de lange termijn na extreme of ernstige vroeg
 geboorte.

Zoals beschreven in hoofdstuk 4 werden er geen voor of nadelige effecten gevonden 
van het toedienen van enterale voeding die was verrijkt met glutamine in de eerste 
maand na de geboorte op motorische, neurocognitieve, school en gedragsmatige uit
komsten op 13jarige leeft ijd. Hoewel er eerder positieve effecten werden gevonden 
van met glutamine ver rijkte voeding op neonatale infecties, de tijd tot voeding volledig 
enteraal kon worden toe gediend en het hersenvolume op de schoolleeftijd, lijken deze 
veel  belovende effecten zich niet te vertalen naar verbeteringen in het functioneren op 
de lange termijn na ernstige vroeggeboorte.

De bevindingen van longitudinaal onderzoek naar de schoolprestaties van zeer 
prematuur en à terme geboren kinderen gedurende de basisschoolperiode werden be
schreven in hoofdstuk 5. Ernstige vroeggeboorte ging gepaard met beperkingen op het 
gebied van rekenen, begrijpend lezen en spelling. Deze relatie was stabiel over de tijd. 
De beperkingen in het schools functioneren waren al aanwezig in de eerste jaren op de 
basisschool en verbeterden of verslechterden niet naarmate de kinderen ouder werden. 
Hierdoor hadden zeer prematuur geboren kinderen vaker extra hulp nodig op school, 
doubleerden zij vaker en was hun middelbare schoolniveau lager in ver gelijking tot à 
terme geboren leeftijdsgenoten.

De studie beschreven in hoofdstuk 6 had tot doel de onderliggende neuro cognitieve 
mechanismen van de schoolproblemen na ernstige vroeggeboorte in kaart te brengen. 
Adolescenten die zeer prematuur waren geboren hadden beperkingen in het visuo
spatieel werkgeheugen, de volgehouden aandacht en een verminderde alert heid. Boven
dien was hun reactiesnelheid langzamer dan dat van à terme geboren leeftijds   genoten 
wan neer de juiste respons gekozen moest worden uit vier respons mogelijk heden (keuze
reactietijd), maar niet wanneer er slechts één responsmogelijkheid was. De beperkingen 
in het visuospatieel werkgeheugen, de volgehouden aandacht en de ver traagde keuze
reactietijd bleken bij te dragen aan de verminderde reken vaardig    heden van zeer vroeg 
geboren adolescenten. Beperkingen in het visuospatieel werkgeheugen en de keuze
reactiesnelheid, maar niet de volgehouden aandacht, droegen bij aan de verschillen in 
begrijpend lezen tussen te vroeg en à terme geboren adolescenten.
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Hoofdstuk 7 beschrijft een onderzoek naar oogbewegingen om meer inzicht te 
krij gen in de aandachtscontrole van zeer prematuur geboren adolescenten. Vergeleken 
met hun à terme geboren leeftijdsgenoten hadden zeer prematuur geboren adolescenten 
be perkingen in de controle van doel gerichte, vrijwillige aandachtsprocessen, maar niet 
in de controle van auto ma tische, onvrijwillige aandachtsprocessen. Adolescenten die 
te vroeg geboren waren hadden moeite om doelgericht reflexmatige oogbewegingen naar 
taakrelevante in formatie te rem men, maar hadden geen problemen met de auto matische 
controle van reflexmatige oogbewegingen naar niettaakgerelateerde informatie. De be
per kingen in de vrij willige, doelgerichte aandachtscontrole speelden een rol in de symp to
men van aandachts tekort, het lagere intelligentieniveau en de verminderde school prestaties 
van zeer pre ma tuur geboren adolescenten vergeleken met à terme geboren adolescenten.

Het onderzoek in hoofdstuk 8 laat zien dat cognitieve controleprocessen niet 
alleen een belangrijke rol spelen in de intelligentie en schoolprestaties, maar dat deze 
pro cessen ook betrokken zijn bij sociale aanpassing. Op basis van ouder en leerkracht
rapportage bleken zeer vroeg geboren adolescenten meer sociale problemen en symp
tomen van autismespectrumstoornissen te hebben dan adolescenten die niet te vroeg 
werden geboren. De zeer prematuur geboren adolescenten zelf rapporteerden echter niet 
meer sociale problemen dan hun à terme geboren leeftijdsgenoten. Daar naast hing ern
sti ge vroeggeboorte samen met verminderde emotieherkenning en cognitieve controle. 
Waar de beperkingen in de emotieherkenning niet geassocieerd waren met door ouders 
gerapporteerde sociale problemen, speelde de verminderde cognitieve controle een be
 lang rijke rol in de sociale problemen na ernstige vroeg geboorte.

In hoofdstuk 9 werd meer inzicht gegeven in de onderliggende neuro fysio logische 
processen van de neurocognitieve beperkingen na ernstige vroeggeboorte. Hersen golven 
werden gemeten in rust met behulp van elektroencefalografie (EEG). Bij zeer prema
tuur geboren adolescenten werd minder activiteit gemeten in de bètafrequentieband 
dan bij à terme geboren adolescenten. Op basis van de gemeten hersen activiteit in de 
delta, thèta, alfa en bètafrequentieband konden vier sub groepen onderscheiden worden 
met elk een andere verdeling van de mate van activiteit in deze frequentiebanden. De 
subgroep met een patroon dat gekenmerkt werd door verhoogde activiteit in de delta
frequentieband en verminderde activiteit in de thèta, alfa en bètafrequentie band ten 
opzichte van de overige subgroepen, werd gekenmerkt door een lager intelligentie niveau, 
slechtere schoolprestaties en verminderde motorische vaardig heden. Adoles cen ten die 
zeer prematuur geboren waren bleken vaker tot deze subgroep te behoren. 
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De bevindingen in hoofdstuk 10 dragen bij aan de kennis over leerprocessen in 
de adolescentie na ernstige vroeggeboorte. In het onderzoek dat is beschreven in hoofd-
stuk 10 voerden participanten een reeks vingerbewegingen uit op basis van visuele 
aanwijzingen. Wat de participanten niet wisten, is dat een deel van de reeks een vast, 
herhalend patroon vormde. Adolescenten leerden deze reeks van bewegingen zonder 
zich bewust te zijn van het leerproces. Hiermee werd inzicht verkregen in hun impli
ciete leervermogen. Adolescenten die zeer prematuur geboren waren bleken in dezelfde 
mate in staat om op impliciete wijze de reeks bewegingen te leren als à terme geboren 
adolescenten. Ook hadden zij hiervoor niet meer oefening nodig dan hun à terme ge
boren leeftijdsgenoten. Deze bevindingen wijzen erop dat het impliciete leer vermogen 
niet verstoord is na ernstige vroeggeboorte.

De gevolgen van ernstige vroeggeboorte zijn langdurig en de cognitieve uit
komsten lijken niet te zijn verbeterd in de afgelopen decennia. Zeer prematuur geboren 
adolescenten hebben beperkingen in neurocognitieve processen die betrokken zijn bij 
de cognitieve controle. Processen die geen cognitieve controle vereisen, zoals de auto
matische, onvrijwillige controle over oogbewegingen en impliciete leer processen, bleken 
niet verstoord. De beperkingen in de cognitieve controle speelden een belang rijke rol 
in de verminderde intelligentie en schoolprestaties, de symptomen van aandachtstekort 
en de sociale problemen bij adolescenten die zeer prematuur werden geboren. In toe
komstig onderzoek zal er een verschuiving moeten plaatsvinden van het bestuderen 
van uitkomsten op groepsniveau naar het bestuderen van de grote individuele ver schillen 
in de uitkomsten na ernstige vroeggeboorte. Dit zal inzicht bieden in de speci fieke 
moeilijk  heden van bepaalde subgroepen van kinderen. Daar naast draagt het ertoe bij 
dat we beter begrijpen welke kinderen een verhoogd risico hebben op on gunstige uit
komsten na ernstige vroeggeboorte. Dit is van belang voor de vroege identificatie van 
hoogrisicokinderen die gebaat kunnen zijn bij intensieve monitoring en vroege be
gelei ding en draagt het bij aan de ontwikkeling van preventie en interventiemethoden 
die ingrijpen op de factoren die van invloed zijn op de uitkomsten na ernstige vroeg
geboorte. Tot slot is er behoefte aan een meer holistische benadering van de ontwikke
ling van te vroeg geboren kinderen, waarbij het aandeel van tal van interacterende bio
logische en omgevingsfactoren in het functioneren van kinderen op verschillende 
ontwikkelings domeinen wordt onderzocht. De bevindingen in dit proefschrift be
nadrukken dat het verbeteren van de uitkomsten na ernstige vroeggeboorte de hoogste 
prioriteit verdient.




