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Nederlandse samenvatting 

 

Foetale hersenschade is een belangrijke oorzaak van neurologische 

ontwikkelingsstoornissen op kinderleeftijd. De laatste jaren is er veel vooruitgang 

geboekt in de kwaliteit van hersenbeeldvorming. Daarmee zijn zorgverleners in de 

prenatale geneeskunde beter in staat om, in gevallen van verhoogd risico, 

hersenschade al voor de geboorte te diagnosticeren. Geavanceerde hersenecho in 

meerdere vlakken en MRI van het foetale brein hebben hun waarde bewezen om 

hersenafwijkingen te diagnosticeren. Het is echter niet duidelijk welke 

beeldvormende techniek het beste gebruikt kan worden om (subtiele) verworven 

schade in beeld te brengen.  

Daarom werd een prospectieve, observationele studie opgezet, om de bevindingen 

op foetale echo en MRI met elkaar te kunnen vergelijken. De beeldvormende 

onderzoeken werden zowel vóór als ná de geboorte uitgevoerd en de kinderen 

werden gevolgd met ontwikkelingsonderzoeken tot een leeftijd van 5 jaar. 

In Hoofdstuk 1 presenteerden we de algemene introductie over (prenatale) 

risicofactoren voor hersenschade en de gevolgen hiervan, de verschillende 

beeldvormende technieken en de ontwikkelingsonderzoeken die geschikt zijn voor de 

beoordeling van eventuele effecten van prenataal verworven hersenschade. De 

primaire vraag van het onderzoek was of geavanceerde hersenecho in meerdere 

richtingen en MRI van het foetale brein een meerwaarde hebben ten opzichte van de 

standaard echoscopische beoordeling (in één richting).  

De uitkomsten van deze prospectieve, multicenter Fetal Brain Imaging (FBI-)studie 

staan beschreven in Hoofdstuk 2. Er werden 56 foetus onderzocht en van 39 waren 



alle drie foetale beeldvormende onderzoeken (standaard axiale echo, geavanceerde 

hersenecho in meerdere richtingen, MRI) aanwezig. Er werd meer milde verworven 

schade (rondom de ventrikels, bloeding) gezien op geavanceerde hersenecho 

vergeleken met standaard axiale echo en MRI. Twintig van de 56 kinderen hadden 

op tweejarige leeftijd een (mild) afwijkende score op (een van) de gedrags-, 

sensorische verwerking- of taalvaardigheidsvragenlijsten. In geval van een 

aandoening waarbij de foetus risico loopt op milde hersenschade, is het advies om 

een geavanceerde hersenecho te maken in plaats van een MRI. Door het beperkte 

aantal deelnemende kinderen was het niet mogelijk om een eenduidige uitspraak te 

doen over de voorspellende waarde van milde echoscopische bevindingen bij de 

foetus op de neurologische/motorische/gedragsontwikkeling op kinderleeftijd.  

In Hoofdstuk 3 lag de focus op het aanzienlijke aantal vrouwen dat niet wilde 

deelnemen aan de FBI studie. Zevenveertig van de 104 (45%) vrouwen die werden 

uitgenodigd, besloten om niet deel te nemen. De reden was in 41% gerelateerd aan 

het MRI onderzoek. Slechts 34 van de 57 vrouwen die wèl instemden met deelname, 

ondergingen een foetale MRI. Dit aantal werd vergeleken met het aantal vrouwen dat 

een foetale MRI kreeg aangeboden vanwege een klinische reden (namelijk een 

verdenking op een congenitale (hersen)afwijking bij de foetus na echoscopisch 

onderzoek). In deze laatste groep ondergingen nagenoeg alle vrouwen (43/44) het 

foetale MRI onderzoek. Een opvallende bevinding was dat, van de 34 die een foetale 

MRI ondergingen in de FBI-studie, vijf vrouwen geen toestemming gaven voor het 

neonatale MRI onderzoek. Zij deden dit vanwege de angstige of onaangename 

ervaring tijdens hun eigen (foetale) MRI onderzoek. We concludeerden dat zwangere 

vrouwen de foetale MRI meer belastend ervaren dan van te voren door de 

zorgverleners werd ingeschat. Hier moet rekening mee gehouden worden bij het 



adviseren van een foetale MRI en het kan een struikelblok zijn in toekomstig 

onderzoek met (foetale) MRI. 

In de hoofdstukken 4 tot en met 7 lag de nadruk op de groep vrouwen met een 

trauma in de zwangerschap. In Hoofdstuk 4 en 5 beschreven we de resultaten van 

twee prospectieve studies, naar foetale motoriek (Hoofdstuk 4) en histologische 

beoordeling van de placenta’s (Hoofdstuk 5) na trauma in de zwangerschap.  

Voorts volgde een beschrijving van de retrospectieve analyses over de obstetrische 

uitkomsten (Hoofdstuk 6) alsmede en gezondheids- en ontwikkelingsuitkomsten op 

langere termijn (Hoofdstuk 7) in een 11 jarig cohort van foetus die tijdens de 

zwangerschap waren blootgesteld aan maternaal mechanisch trauma.  

In Hoofdstuk 4 werden de foetale bewegingen van 16 foetus wiens moeders een 

ongeluk hadden in de zwangerschap, prospectief bestudeerd. De foetale 

bewegingen zijn een uiting van de spontane activiteit van het centrale zenuwstelsel 

en daarmee geschikt om de functionele integriteit van het zenuwstelsel op dat 

moment te kunnen beoordelen. De motoriek werd geanalyseerd door het uitvoeren 

van 3 echoscopische onderzoeken, ieder met de duur van één uur. Het eerste 

echoschopisch onderzoek (T1)  vond 2-8 uur na het ongeluk plaats, het tweede 

tussen 24 en 72 uur (T2) en het derde meer dan 72 uur na (T3) het ongeluk. De 

bewegingen werden beoordeeld op de differentiatie in specifieke 

bewegingspatronen; kwaliteit en kwantiteit van de General Movements. De 

uitkomsten werden vergeleken met een normaalpopulatie. 

Afwijkende differentiatie in specifieke bewegingspatronen werd gezien in 2/16; 2/14 

en 0/16, afwijkende kwaliteit in 2/16; 3/14 en 6/16 en afwijkende kwantiteit in 6/16; 

9/14 en 9/16 onderzoeken op respectievelijk T1, T2 en T3. Al deze kinderen hadden 



een normale ontwikkeling op de leeftijd van een jaar. De veranderingen in de 

verschillende aspecten van de foetale motoriek ondersteunen de hypothese dat een 

ongeluk in de zwangerschap invloed kan hebben op het foetale centraal 

zenuwstelsel op dat moment, terwijl er geen ontwikkelingsproblemen waren op de 

leeftijd van een jaar.  

Resultaten van de histologische beoordeling van de placenta’s van vrouwen die een 

mechanisch trauma in de zwangerschap ondergingen staat beschreven in 

Hoofdstuk 5. De placenta’s van vrouwen die blootgesteld waren aan een trauma in 

de zwangerschap lieten vaker afwijkingen zien dan de placenta’s van vrouwen die 

geen ongeluk ondergingen. De studie werd uitgevoerd in een bescheiden aantal 

vrouwen. De belangrijkste histologische bevindingen waren retroplacentaire 

haematomen, intervilleuze thrombi en chorioamnionitis. De ontwikkeling van de 

kinderen was normaal op de leeftijd van één jaar.  

De aanwezigheid van intervilleuze thrombi en retroplacentaire haematomen zijn een 

uiting van hypoxie of foetomaternale bloeding; mogelijk is dit de onderliggende reden 

waarom deze bevindingen vaker werden gezien na een trauma in de zwangerschap. 

 

De obstetrische uitkomst van zwangerschappen gecompliceerd door een trauma 

tussen 1995 en 2005 werd bestudeerd in Hoofdstuk 6. Er bleek een aanzienlijk 

aantal opnames van zwangeren met een trauma (op enig moment in de 

zwangerschap) in het Amsterdam UMC, locatie VUmc in deze periode; 10 per 1000 

bevallingen. In het merendeel (92%) waren er geen of milde maternale verwondingen 

(gescoord volgens de internationaal gebruikte Injury Severity Score). Na een trauma 

in de zwangerschap, had 40% van de vrouwen obstetrische symptomen (met name 



ervoeren zij contracties (30%)). Acht procent van de vrouwen had afwijking(en) op 

een van de diagnostische testen (zoals echo, CTG). Een samengestelde negatieve 

uitkomst (gedefinieerd als intra-uteriene vruchtdood, abruptio placentae, partus 

prematurus en/of een geboortegewicht onder de 10e percentiel) werd gevonden in 

17/80 vrouwen. In tien hiervan betrof dit een partus prematurus. Wanneer er sprake 

was van ernstige letsel bij de zwangere, was dit voorspellend voor een 

samengestelde negatieve uitkomst. Het soort trauma, het hebben van obstetrische 

klachten en/of afwijkingen op de diagnostische testen was niet voorspellend. 

Bovengenoemde bevindingen ondersteunen de recente internationale literatuur over 

dit onderwerp en onderschrijven een minder strenge opzet van de zorg (een kortere 

evaluatie van de foetale conditie in plaats van 24 uur opname ter observatie) voor de 

zwangere trauma-patiënt zonder verwondingen. 

In Hoofdstuk 7 beschreven we de lange-termijn effecten van maternaal trauma in de 

zwangerschap op de gezondheids- en gedragsontwikkeling van kinderen tussen 6 en 

18 jaar (de onderzoeksgroep), vergeleken met kinderen van dezelfde leeftijd wiens 

moeder een probleemloze zwangerschap had gehad (controle groep). In 21% van de 

159 kinderen in de onderzoeksgroep en in 12% van de 231 kinderen in de 

controlegroep verkregen we de ingevulde vragenlijsten over algemene gezondheid, 

motorische ontwikkeling en onderwijsniveau; alsmede een vragenlijst over gedrag 

middels de gevalideerde Nederlandse versie van de Child Behavior Checklist. Er 

waren geen verschillen in gezondheid, motorische ontwikkeling, onderwijsniveau en 

gedrag tussen de twee groepen, behoudens het feit dat kinderen in de 

onderzoekgroep vaker op kinderleeftijd in het ziekenhuis opgenomen waren geweest 

en een trend voor vaker externaliserende gedragsproblemen in de onderzoeksgroep. 

Door de beperkingen van de studie (lage respons, waardoor risico van vertekening 



van de resultaten), is het nodig om deze bevindingen in een grotere studies te 

toetsen. 

 

Een andere risicofactor voor foetale hersenschade, congenitale cytomegalovirus 

(CMV) infectie, werd behandeld in Hoofdstuk 8. Met name primaire infecties zijn in 

de literatuur veelbeschreven als oorzaak voor hersenschade. Tekenen van een 

congenitale CMV infectie kunnen zichtbaar zijn op foetale echo (zoals bijvoorbeeld 

microcephalie, ventriculomegalie, intracerebrale calcificaties, hepatosplenomegalie, 

echodense darmen) of zich uiten na de geboorte (met bijvoorbeeld microcephalie, 

hepatosplenomegalie, trombocytopenie). In de klinische praktijk komt het regelmatig 

voor dat maternale serologie in de zwangerschap wordt onderzocht op een CMV 

infectie vanwege een echoscopische foetale afwijking. In Hoofdstuk 8 zijn vijf casus 

beschreven waarbij een CMV infectie in de zwangerschap onwaarschijnlijk werd 

geacht, maar waarbij na de geboorte toch sprake bleek van een congenitale CMV 

infectie. Een belangrijk leerpunt was het bewaren van eerste trimester serum in 

laboratoria, zodat er op een later moment in de zwangerschap nog serologie op dat 

monster kan worden ingezet. Daarmee kan de timing van een infectie beter worden 

geschat. Voorts is het belangrijk dat clinici zich realiseren dat ook niet-primaire 

infecties tot foetale schade kunnen leiden (door reactivatie van het reeds aanwezige 

stammen of herinfectie met een nieuwe CMV stam).    

In Hoofdstuk 9 is een beschrijving van de uitvoering, voor- en nadelen en veiligheid 

van neonatale hersenecho. Er is geen bewijs dat de neonatale hersenecho schade 

brengt aan de patiënt. Desalniettemin is het verstandig om, indien mogelijk, de 



onderzoeksduur te beperken, en de laagste Thermal index en Mechanical index 

waarden te gebruiken.  

Tenslotte werd in Hoofdstuk 10 in de algemene discussie gereflecteerd op de 

resultaten van de onderzoeken in dit proefschrift. Daarnaast bevat dit hoofdstuk 

aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk en ideeën voor de toekomst.  

 

 


