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In dit proefschrift worden gebeurtenissen bestudeerd die van invloed zouden kunnen 
zijn op de neurologische ontwikkeling in prematuur en à terme geboren kinderen. Deze 
gebeurtenissen kunnen voorspellers zijn en kunnen zich voordoen rondom de geboorte, 
maar ook later in de postnatale periode.

Hoofdstuk 1 beschrijft de neuro-ontogenese van de neonatale hersenen. Gedurende de 
zwangerschap ontwikkelen de hersenen zich snel. Zodoende ontstaat het risico op een 
afwijkende ontwikkeling wanneer onverwachte gebeurtenissen zich voordoen. Verschil-
lende modaliteiten om inzicht te verwerven in de negatieve effecten van gebeurtenissen 
en de implicaties op de lange termijn psychomotore ontwikkeling worden beschreven.

Het doel en de inhoud van dit proefschrift wordt in dit hoofdstuk besproken.

Deel 1: Perinatale voorspellers

Hoofdstuk 2 beschrijft de effecten van acute neonatale anemie op het patroon van neonatale 
hersenschade, aan de hand van MRI beelden van de hersenen in relatie tot de psychomotore 
ontwikkeling. We hebben een onderscheid gemaakt tussen pasgeborenen die voornamelijk 
de gevolgen van acute anemie hadden doorgemaakt en pasgeborenen die tevens een 
perinatale asfyxie hadden doorgemaakt. Deze studie laat zien dat ernstige neonatale anemie 
is geassocieerd met hoge neonatale morbiditeit en mortaliteit. Het meest voorkomende 
patroon van hersenschade gevonden op cerebrale MRI was witte stof schade. Echter, het 
is niet goed mogelijk te differentiëren tussen het effect van neonatale anemie alleen en 
bijkomende effecten van perinatale asfyxie, die bij deze kinderen ook zeker een rol speelde.

Hoofdstuk 3 adresseert de verschillen tussen kinderen die behandeld waren met thera-
peutische hypothermie versus kinderen zonder therapeutische hypothermie. De lange 
termijn psychomotore uitkomst werd op de leeftijd van vier jaar onderzocht gebruikmakend 
van de Ages and Stages Questionnaire. De totale gemiddelde score van de groep kinderen 
met en zonder therapeutische hypothermie waren niet verschillend. Echter, in de 
normothermie groep waren de scores vaker onder de -2 standaard deviatie in vergelijking 
middels de met hypothermie behandelde groep. Met andere woorden de kinderen die niet 
gekoeld waren hadden vaker een slechte psychomotore ontwikkeling dan de kinderen die 
wel gekoeld waren.
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Deel 2: Postnatale voorspellers

In dit deel van het proefschrift worden verschillende modaliteiten beschreven om de (lange 
termijn) uitkomst te voorspellen. Dit deel beschrijft een cohort van prematuur geboren 
kinderen met een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken en/of een geboortegewicht 
lager dan 1500 gram die verdacht worden van sepsis meer dan 72 uur na geboorte (late-
onset sepsis). 

In hoofdstuk 4 werd een pilotstudie verricht waarin gedurende de eerste 72 uur na het stellen 
van de diagnose late-onset sepsis de effecten van deze sepsis op de cerebrale oxygenatie 
middels Near InfraRed Spectroscopy (NIRS) werden bestudeerd. In dit cohort werd de late-
onset sepsis voornamelijk veroorzaakt door coagulase negatieve staphylococcen (CNS). Er 
werd geen associatie gevonden tussen het doormaken van een sepsis en afwijkende NIRS 
waarden. Bovendien werd bij hen geen afwijkende neurologische ontwikkeling aangetoond 
op de gecorrigeerde leeftijd van twee jaar.

In hoofdstuk 5 worden de bevindingen van herhaaldelijk echografisch onderzoek van de 
hersenen ten tijde van late-onset sepsis beschreven. In dit cohort werden geen verschillen in 
grote hersenafwijkingen gevonden. In twee derde van de bewezen infecties werd de sepsis 
veroorzaakt door CNS. Slechts drie van de 66 kinderen met een CNS sepsis toonden grote 
afwijkingen bij echografisch onderzoek van de hersenen, hetgeen zou kunnen suggereren 
dat er slechts een geringe rol is weggelegd voor tenminste de korte termijn effecten van 
een CNS sepsis. Bij twee van de twaalf kinderen met een Staphylococcus Aureus sepsis 
werden echografische afwijkingen in de thalamus gevonden.

Hoofdstuk 6 beschrijft de vroeg motorische uitkomst van dit cohort, onderzocht met de 
Alberta Infant Motor Scale (AIMS). Op de leeftijd van zes maanden werd er een verschil 
aangetoond tussen de groepen met en zonder late-onset sepsis in het voordeel van de 
kinderen die een sepsis hadden doorgemaakt. Echter op de leeftijd van twaalf maanden 
werd er in de sepsis groep een verslechtering van de AIMS-scores gezien. Mogelijk geeft deze 
bevinding aan dat late-onset sepsis een rol speelt in de latere grof-motorische ontwikkeling. 
In een subgroep analyse van kinderen met necrotiserende enterocolitis werd er op de 
gecorrigeerde leeftijd van zes maanden een trend in lagere AIMS scores aangetoond ten 
opzichte van kinderen die geen necrotiserende enterocolitis ontwikkelden.

Hoofdstuk 7 beschrijft de psychomotore ontwikkeling van dit cohort op de gecorrigeerde 
leeftijd van twee jaar, waarbij de ontwikkeling werd bestudeerd middels de Bayley Scales 
of Infant Development (BSID), versie II. Op de gecorrigeerde leeftijd van twee jaar werden 
geen verschillen aangetoond in de psychomotore ontwikkeling tussen de groep met een 
bewezen late-onset sepsis en de groep zonder een bewezen infectie. Prematuur geboren 
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kinderen die een late-onset sepsis doormaakten veroorzaakt door CNS lieten met de BSID 
versie II test een betere cognitieve ontwikkeling zien in vergelijking met kinderen die een 
sepsis met een andere verwekker doormaakten.

Hoofdstuk 8 vat de bevindingen van dit proefschrift samen en bespreekt mogelijkheden om 
in de toekomst meer inzicht te krijgen in de pathofysiologie van gebeurtenissen rondom 
de geboorte en in de postnatale periode. Ook worden nieuwe modaliteiten besproken, die 
informatie zouden kunnen geven over de te verwachten psychomotore ontwikkeling. Dit 
zou behulpzaam kunnen zijn in het voorspellen van lange termijn neurologische uitkomsten 
van de kwetsbare pasgeborene die eerder was opgenomen op de Neonatale Intensive Care.
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