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aCHTErgroNd

Dit proefschrift is gebaseerd rond de hypothese dat gebeurtenissen vroeg in het leven 
effecten kunnen hebben op de gezondheid (en het risico op aandoeningen) op latere 
leeftijd.

Te vroeg geboren kinderen (prematuren, geboren met een zwangerschap van minder 
dan 37 weken) vormen binnen deze hypothese een interessante groep. Daar waar zij 
namelijk normaal gesproken nog veilig in de baarmoeder zouden zitten, worden ze nu 
blootgesteld aan medicatie, operaties, injecties en infecties, terwijl ze moeite hebben 
met zelfstandig ademhalen en al hun organen nog onrijp zijn.

In Nederland werden er in 2017 11.978 kinderen te vroeg geboren, waarvan er 2.274 
extreem prematuur (zwangerschapsduur <32 weken) geboren werden. Dankzij een ver-
beterde zorg overleven er steeds meer kinderen hun vroeggeboorte, en er is daardoor 
steeds meer aandacht voor de langetermijneffecten van vroeggeboorte; het is bekend 
dat kinderen die prematuur geboren werden een hogere kans hebben op gedrags- en 
groeiproblemen, en een hoger risico hebben op hart- en vaatzieken. Het is belangrijk om 
uit te zoeken welke factoren rondom vroeggeboorte bijdragen aan dit verhoogde risico, 
en het is evengoed belangrijk welke factoren hiertegen beschermen. De uitkomsten op 
lange termijn bij prematuren zijn waarschijnlijk het optimaalst op het moment dat de 
normale omstandigheden (fysiologie) zoveel als mogelijk kunnen worden nagebootst, 
en het is daarom belangrijk om de normale fysiologie goed te begrijpen.

In dit proefschrift hebben we een deel van deze fysiologie bij pasgeborenen on-
derzocht, samen met andere factoren die kunnen bijdragen aan of helpen met het 
voorkomen van de nadelige gevolgen van prematuriteit, waarbij de focus lag op de 
hormoonhuishouding (endocriene regulatie) in het vroege leven.

SamENvaTTINg vaN dE rESuLTaTEN

deel 1: Stresshormoonhuishouding in het vroege leven

In hoofdstuk 2 hebben we gekeken naar de hoeveelheid stresshormonen cortisol en 
cortison gemeten in haar van pasgeboren baby’s. We vonden dat naarmate de zwan-
gerschapsduur langer is, de hoeveelheid stresshormoon in het haar van baby’s ook 
toeneemt. Dit past bij een hypothese dat stijgende stresshormoonconcentraties bij de 
baby de bevalling in gang kan zetten. In hoofdstuk 3 hebben we gekeken naar het 
verband tussen stresshormoon gemeten in haar en ervaren stress van de moeder tijdens 
de zwangerschap. Bij baby’s zaten er minder stresshormonen in de haren als de moeder 
een verhoogde hoeveelheid stress had ervaren tijdens de zwangerschap, terwijl bij 
moeders de stresshormoonconcentratie juist hoger was. De resultaten van deze twee 
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onderzoeken suggereren dat stresshormoon gemeten in haar bij pasgeboren baby’s 
kunnen helpen bij het vormen van een beeld van de stresshormoonhuishouding tijdens 
de zwangerschap.

Baby’s worden tijdens de zwangerschap blootgesteld aan stresshormonen van moe-
der, maar ook na de bevalling kunnen ze in aanraking komen met de stresshormonen 
van moeder door middel van borstvoeding. In hoofdstuk 4 hebben we alle tot nog toe 
bekende onderzoeken naar het effect van stresshormoon in borstvoeding op het kind 
samengevat. We kwamen echter ook tot de conclusie dat de meeste van deze onderzoe-
ken niet optimaal zijn uitgevoerd. Onze onderzoeksgroep heeft eerder aangetoond dat 
de stresshormonen in moedermelk het ritme volgen dat stresshormonen ook hebben in 
bloed: een hoge concentratie in de (vroege) ochtend, en lage concentraties in de avond 
en nacht. Geen enkele van de studies die zijn gedaan naar de effecten van borstvoeding 
op de nakomelingen hield rekening met dit ritme. Daarnaast zijn de stresshormonen 
niet op de meest optimale manier bepaald. We hebben er dan ook voor gepleit om in 
vervolgonderzoeken rekening te houden met het ritme van stresshormonen in borst-
voeding, en om de stresshormonen met een sensitieve meetmethode te bepalen.

Wij hebben zelf een onderzoek gedaan naar het effect van het ritme van stresshormo-
nen in borstvoeding op kinderen. We hebben eerst gekeken of er een verband bestaat 
tussen voedingsbestanddelen (koolhydraten, eiwit en vet) en stresshormonen in melk 
in hoofdstuk 5, welke we niet gevonden hebben. Daarna hebben we in hoofdstuk 6 
gekeken naar de relatie tussen het ritme van stresshormonen in borstvoeding en in het 
speeksel van kinderen op de leeftijd van 1 maand. Er zijn enkele aanwijzingen dat er een 
verband bestaat, en dat stresshormonen in moedermelk dus mogelijk een rol spelen in 
de ontwikkeling van het ritme in kinderen, maar heel sterk zijn deze verbanden niet. We 
vonden wel dat er op groepsniveau in de kinderen een ander ritme aanwezig is dan bij 
volwassenen. Er werd namelijk niet alleen een piek in de ochtend gezien, maar ook in 
de avond. Dit ritme is mogelijk een uiting van de ontwikkeling van een volwassen stres-
shormoonritme vanuit een foetaal stresshormoonritme. In hoofdstuk 7 en 8 hebben 
we vervolgens gekeken naar het verband tussen het ritme van stresshormoon in moe-
dermelk en de lichaamssamenstelling, gedrag en slaap van de kinderen op de leeftijd 
van 3 maanden. Wij vonden geen relaties, wat erop kan wijzen dat stresshormonen in 
moedermelk geen significante invloed uitoefenen op kinderen. Het kan ook liggen aan 
het feit dat we weinig moeder-kindparen in ons onderzoek hadden en we de uitkomst-
maten (lichaamssamenstelling, gedrag en slaap) op vrij jonge leeftijd hebben bepaald.

deel 2: Stresshormoonhuishouding en sekse

Het is bekend dat de stresshormoonhuishouding verschilt tussen volwassen mannen 
en vrouwen. Echter, bij te vroeg geboren kinderen zijn er ook al verschillen in uitkom-
sten tussen jongens en meisjes; jongens hebben bijvoorbeeld een grotere kans op 
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overlijden. In hoofdstuk 9 en 10 hebben we gekeken naar sekseverschillen in stres-
shormoonconcentraties zonder stimulatie en bij stresstesten. Dit hebben wij gedaan 
door een overzicht te maken van de tot nog toe bekende literatuur (een systematisch 
review) en door met al die data nieuwe analyses te doen (een meta-analyse). We vonden 
dat er op de kinderleeftijd al verschillen zijn in zowel ongestimuleerde stresshormoon-
concentraties als in concentraties tijdens en na stresstesten. Deze verschillen lijken – in 
ieder geval voor de ongestimuleerde concentraties – onder invloed van de puberteit te 
veranderen. De aanwezigheid van deze verschillen zou een deel van de sekseverschillen 
in uitkomsten bij vroeggeboorte kunnen verklaren. Het is ook bekend dat mannen en 
vrouwen een ander risicoprofiel hebben voor bepaalde aandoeningen, en de aanwezig-
heid van sekseverschillen in stresshormoonhuishouding kan ook daar een (deel van 
een) verklaring voor zijn. Echter, het vergelijken van de studies, met name wat betreft de 
stresshormoonconcentraties tijdens en na stresstesten, werd bemoeilijkt door het feit 
dat er veel verschillende protocollen werden gehanteerd en ook de rapportage van de 
resultaten niet uniform was. We hebben er dan ook voor gepleit dat het belangrijk is om 
de stressprotocollen en rapportage van resultaten te standaardiseren.

deel 3: Schildklierhormoonhuishouding in het vroege leven bij te vroeg 
geboren kinderen

Bij te vroeg geboren kinderen zijn hun organen nog onrijp. Zo ook hun schildklier: 
bij te vroeg geboren kinderen kan het voorkomen dat er een tijdelijke dip is in de 
concentratie van schildklierhormonen. Schildklierhormonen zijn belangrijk voor de 
hersenontwikkeling, zoals is gebleken bij kinderen die geen schildklierhormoon kunnen 
aanmaken, of wiens moeders tijdens de zwangerschap een lage concentratie schild-
klierhormoon hebben. Het is uit eerdere onderzoeken bekend dat de tijdelijke dip in 
schildklierhormoon bij te vroeg geboren kinderen op de kinderleeftijd kan leiden tot 
problemen in de ontwikkeling. Wij hebben in hoofdstuk 11 en 12 onderzocht of deze 
ontwikkelingsproblemen ook nog aanwezig zijn op 19-jarige leeftijd. Er werden geen 
verschillen gevonden wat betreft IQ en motorische ontwikkeling. Er werden wel wat 
meer gedragsproblemen gevonden: als er een dip in schildklierhormoon had plaatsge-
vonden, dan hadden deze kinderen een grotere kans om zich wat meer teruggetrokken 
(internaliserend) te gedragen. Wij vonden dit echter geen reden om te pleiten voor 
screening op deze tijdelijke dip bij te vroeg geboren kinderen.

deel 4: groei in het vroege leven en (neurologische) ontwikkeling

Kinderen kunnen om verschillende redenen worden opgenomen op de neonatale 
intensive-careafdeling: ze zijn bijvoorbeeld te vroeg geboren, of hun geboortegewicht 
is te laag. Veel onderzoeken naar vroeggeboorte bekijken of kinderen geschikt zijn om 
mee te doen aan de studie op basis van zwangerschapsduur. Echter, sommige studies 



340 Chapter 16

laten kinderen ook meedoen op basis van geboortegewicht. Twee veelgebruikte termen 
bij studies naar te vroeg geboren kinderen zijn zeer prematuur (zwangerschapsduur 
< 32 weken) en zeer laag geboortegewicht (geboortegewicht < 1500 gram). Het is al 
bekend dat de uitkomsten op vroege termijn verschillen tussen deze twee termen. Wij 
hebben in hoofdstuk 13 en 14 onderzocht of deze twee termen ook leiden tot ver-
schillende uitkomsten op lange termijn. We vonden dat kinderen die zeer prematuur 
waren verschilden qua groeipatroon en uiteindelijke lengte met kinderen die geboren 
waren met een zeer laag geboortegewicht. Daarnaast werden er verschillen gevonden 
in de neurologische ontwikkeling: IQ en gedrag verschilden tussen deze twee termen, 
alhoewel er geen verschil werd gevonden qua opleidingsniveau en maatschappelijk 
functioneren. Wij hebben er dan ook voor gepleit om in de toekomst onderzoeken naar 
vroeggeboorten alleen te doen in kinderen die zijn geselecteerd op basis van zwan-
gerschapsduur en niet op geboortegewicht. Op deze manier kan de echte impact van 
vroeggeboorte veel beter onderzocht worden.

Gelukkig is de zorg op de neonatale intensive-careafdelingen enorm verbeterd. 
Of dit ook gevolgen heeft gehad voor de groei van kinderen en hun neurologische 
ontwikkeling hebben we onderzocht in hoofdstuk 15. We vonden dat ongunstige 
groeipatronen (normaal geboortegewicht met groeivertraging na de geboorte, of een 
laag geboortegewicht zonder groeiversnelling) minder vaak voorkomen in een groep 
te vroeg geboren kinderen uit 2003 in vergelijking met te vroeg geboren kinderen in 
1983. Echter, het verband tussen deze groeipatronen en neurologische uitkomsten was 
niet veranderd in die 20 jaar. Het is dus erg belangrijk om gunstige groeipatronen na te 
streven bij te vroeg geboren kinderen.

CoNCLuSIE

In dit proefschrift hebben we gekeken naar stresshormoonhuishouding. We conclu-
deerden dat stresshormoon gemeten in haar een goed beeld geeft van de stresshor-
moonhuishouding van het kind tijdens de zwangerschap. Op dat moment wordt de 
stresshormoonconcentratie met name beïnvloed door de zwangerschapsduur, terwijl 
stress van de moeder tijdens de zwangerschap ook kan worden teruggezien. Na de 
geboorte hebben kinderen van 1 maand oud een stresshormoonritme met 2 pieken, 
wat mogelijk een uiting is van de ontwikkeling van een volwassen stresshormoonritme 
vanuit een foetaal stresshormoonritme. Er is mogelijk een relatie tussen het ritme van 
stresshormonen in moedermelk en het ritme van stresshormonen in het kind, maar het 
stresshormoonritme in moedermelk leek geen verband te hebben met groei en gedrag 
van de kinderen op de leeftijd van 3 maanden. De neurologische ontwikkeling van te 
vroeg geboren kinderen op 19-jarige leeftijd had een verband met groei in het vroege 
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leven (zowel tijdens de zwangerschap als de periode erna), maar er was geen verband 
met de schildklierhormoonhuishouding vlak na de geboorte. Tenslotte hebben we aan-
geraden om onderzoeksmethoden (zoals de selectie van proefpersonen en protocollen 
van uit te voeren testen) te standaardiseren.

De resultaten in dit proefschrift vormen de basis voor toekomstige studies, met name 
wat betreft (de uitkomsten op lange termijn van) stresshormoonhuishouding bij te 
vroeg geboren kinderen.


