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SAMENVATTING 

 
Achtergrond en doel 

In de afgelopen decennia is de prevalentie van obesitas (Body Mass Index (BMI) ≥ 

30 kg/m2) onder vrouwen toegenomen (1, 2). Ook het aantal zwangere vrouwen met 

obesitas is de afgelopen jaren toegenomen (3, 4). Er wordt geschat dat meer dan een 

derde van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd obesitas heeft in de Verenigde Staten (2). 

Steeds meer vrouwen starten hun zwangerschap met een te hoog gewicht, waardoor 

moeder en ongeboren kind een verhoogd risico lopen op problemen tijdens de 

zwangerschap en in de perinatale periode, als ook problemen op lange termijn (4-6). 

Kinderen van vrouwen die obesitas hadden tijdens de zwangerschap, hebben meer kans 

op overgewicht en obesitas op de kinder- en volwassen leeftijd (4-6), waardoor zij en de 

daaropvolgende generaties mogelijk in een vicieuze (obesitas) cirkel terechtkomen. 

Obesitas tijdens de zwangerschap kan ook negatieve effecten hebben op de 

neurologische ontwikkeling van kinderen, zoals cognitieve stoornissen (7, 8), 

gedragsstoornissen (9, 10) en cerebrale parese (11-15).  

 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie werd in 2014 10,6% van alle 140 miljoen 

levendgeborenen wereldwijd te vroeg geboren (<37 weken zwangerschap) (16). Ongeveer 

85% van deze kinderen werd geboren met een zwangerschapsduur van 32-36 weken 

(preterm), 10% met een zwangerschapsduur van 28 tot <32 weken (ernstig preterm) en 

5% met een zwangerschapsduur van minder dan 28 weken (extreem preterm) (17). Uit 

onderzoek in 2016 blijkt dat de complicaties van vroeggeboorte wereldwijd de 

belangrijkste doodsoorzaak zijn bij kinderen jonger dan 5 jaar (18). Vroeggeboorte 

verhoogt ook de kans op mortaliteit door andere oorzaken, zoals neonatale infecties (19). 

Daarnaast is een kortere zwangerschapsduur geassocieerd met ontwikkelingsbeperkingen 

(20, 21) en hebben deze kinderen intensievere (neonatale) zorg nodig (22, 23), met 

hogere bijbehorende kosten (24-26). Vroeggeboorte kan levenslange neurologische 

ontwikkelingsstoornissen veroorzaken, zoals cerebrale parese en cognitieve- en mentale 

stoornissen (27). De meerderheid van de te vroeg geboren kinderen overleeft echter 



 

zonder beperkingen, maar meer dan 50% van de extreem te vroeg geboren kinderen 

ondervindt mentale stoornissen als zij de neonatale periode overleven (28). 

Obesitas tijdens de zwangerschap en vroeggeboorte zijn twee belangrijke problemen 

binnen de volksgezondheid die beide geassocieerd zijn met neurologische 

ontwikkelingsstoornissen. Om die reden is het doel van dit proefschrift om te 

onderzoeken wat de associatie is tussen maternale obesitas en neurologische 

ontwikkelingsstoornissen bij extreem te vroeg geboren kinderen.  

 

Belangrijkste bevindingen 

Obesitas kan gedefinieerd worden als een excessieve opstapeling van vet in het lichaam 

die de gezondheid negatief kan beïnvloeden. Hierbij kunnen vetcellen, adipocyten 

genoemd, in aantal (hyperplasie), maar ook in grootte (hypertrofie) toenemen (29). De 

adipocyten produceren proinflammatoire cytokines die chronische systemische ontsteking 

kunnen veroorzaken (30, 31). De placenta en vetcellen dragen tijdens een zwangerschap 

bij aan systemische ontsteking die gekenmerkt wordt door een toename van 

ontstekingsfactoren. De concentratie van systemische ontstekingsfactoren is hoger in  

obese zwangere vrouwen dan in zwangere vrouwen met een normaal gewicht (32-34). 

Daarnaast zijn maternale systemische ontstekingsfactoren tijdens de zwangerschap in 

verband gebracht met ontwikkelingsstoornissen  bij hun nakomelingen (35-37).  

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van fundamenteel, klinisch en epidemiologisch 

onderzoek naar de hersenontwikkeling van kinderen van obese vrouwen. Daarnaast 

beschrijven we met behulp van dier- en humane studies de relatie tussen maternale 

obesitas en maternale en foetale inflammatie en de afwijkende hersenontwikkeling van 

hun kinderen. Kinderen van obese vrouwen hadden een grotere kans op het ontwikkelen 

van stoornissen in de hersenontwikkeling, opgedeeld in vier categorieën: cognitieve 

stoornissen, aandachtstekort-hyperactiviteitstoornissen (ADHD), autisme en psychoses. 

We vonden ook bewijs voor de associatie tussen obese vrouwen en afwijkende 

hersenontwikkeling van hun kinderen en de mediërende rol van ontstekingsfactoren. De 

mogelijk onderlinge verbanden tussen ontstekingsfactoren bij obese vrouwen en een 



 

 

afwijkende hersenontwikkeling bij hun kinderen hebben we weergegeven in een 

mechanistisch overzicht.  

 

In Figuur 1 worden de mogelijke relaties tussen maternale obesitas en 

gezondheidseffecten op de kinderleeftijd van extreem te vroeg geboren kinderen van de 

ELGAN Studie weergegeven. De getallen op de pijlen in Figuur 1 refereren naar de 

hoofdstukken in dit proefschrift. 

 

Figuur 1: Schematisch overzicht (figuur aangepast overgenomen uit Hoofdstuk 2) van de 

relatie tussen maternale obesitas, ontsteking, en obesitas en gezondheidseffecten op de 

kinderleeftijd bij extreem te vroeg geboren kinderen. Getallen op de pijlen 

corresponderen met de hoofdstukken in dit proefschrift. 

 

In Hoofdstuk 3 onderzochten we of extreem te vroeg geboren kinderen van vrouwen met 

overgewicht (BMI 25-29) en obesitas (BMI ≥ 30) verhoogde concentraties van 

ontstekingsfactoren in hun bloed hadden in vergelijking met kinderen van vrouwen met 

een normaal BMI ( BMI  25). Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de Amerikaanse 

cohortstudie Extremely Low Gestational Age Newborns (ELGANs). Vroeggeboorte, 

preterm prematuur gebroken vliezen (pPROM) en chorioamnionitis zijn geassocieerd met 

een verhoogd risico op schade aan de witte stof in de hersenen en neurologische 



 

ontwikkelingsstoornissen (38-40). Daarom werden de deelnemers aan deze studie 

opgedeeld in twee groepen: deelnemers die geboren werden na spontane vroeggeboorte 

(dreigende vroeggeboorte, pPROM, placentaire abruptie of cervixinsufficientie) en 

deelnemers na vroeggeboorte door maternale (preeclampsie) of foetale indicaties. De 

reden voor deze opdeling is dat oorzaken voor spontane vroeggeboorte vaker 

geassocieerd zijn met ontstekingsfactoren, terwijl foetale en maternale indicaties dat 

meestal niet zijn (41, 42). We vonden dat extreem te vroeg geboren kinderen van 

vrouwen met overgewicht en obesitas tijdens de zwangerschap vaker een verhoogde 

concentratie van ontstekingsfactoren in het bloed hadden in vergelijking met kinderen 

van vrouwen met een normaal BMI, echter alleen bij kinderen die geboren waren na 

maternale (preeclampsie) of foetale indicaties.  

 

Bij obese kinderen worden vaker hogere concentraties ontstekingsfactoren in hun bloed 

vastgesteld in vergelijking met kinderen met een normaal gewicht (43). Een hypothese 

hiervoor zou kunnen zijn dat obesitas mogelijk ontsteking veroorzaakt (44). Echter, 

ontsteking zou ook vooraf kunnen gaan aan obesitas (45). In Hoofdstuk 4 onderzochten 

we de associatie tussen verhoogde neonatale concentraties van ontstekingsfactoren en 

obesitas op tweejarige leeftijd in het ELGAN cohort. Bij de analyse werden de deelnemers 

weer opgedeeld in twee groepen: vroeggeboorte op basis van spontane vroeggeboorte en 

vroeggeboorte door maternale of foetale indicaties. In de eerste twee weken na de 

geboorte werden neonatale ontstekingsfactoren gemeten en vervolgens werd de BMI van 

het kind op tweejarige leeftijd vastgesteld. We vonden dat een verhoogde concentratie 

van IL-6 op dag 1 na de geboorte een sterke voorspeller was van obesitas op tweejarige 

leeftijd. Daarnaast was een verhoogde concentratie van VCAM-1 op dag 14 na de 

geboorte een sterke voorspeller van overgewicht op tweejarige leeftijd bij kinderen met 

een spontane indicatie voor vroeggeboorte. Onze bevindingen ondersteunen de 

hypothese dat ontsteking vooraf kan gaan aan de ontwikkeling van obesitas op de 

kinderleeftijd.  

 



 

 

In het ELGAN cohort hadden kinderen van vrouwen met overgewicht en obesitas tijdens 

de zwangerschap vaker cognitieve stoornissen op tweejarige leeftijd dan kinderen van 

vrouwen met een normaal BMI (46). In ditzelfde cohort vonden we ook dat verhoogde 

concentraties van ontstekingsfactoren in neonataal bloed geassocieerd waren met 

cognitieve stoornissen op tweejarige leeftijd (47). Vervolgens hebben we in Hoofdstuk 5 

onderzocht wat de potentiële confounders en mediatoren waren in de relatie tussen 

maternale obesitas en cognitieve stoornissen op tweejarige leeftijd. Daarnaast 

onderzochten we in dit hoofdstuk in hoeverre de relatie tussen maternale obesitas en 

cognitieve stoornissen toe te schrijven was aan systemische ontsteking in de eerste twee 

weken na de geboorte. De mentale en motorische functie op tweejarige leeftijd werd 

vastgesteld met behulp van de Bayley Scales of Infant Development (BSID-II) (48). We 

vonden dat kinderen van obese vrouwen een hogere kans hadden op een verminderde 

mentale en motorische ontwikkeling op tweejarige leeftijd in vergelijking met kinderen 

van vrouwen met lagere BMIs. Deze associatie was nog duidelijker aanwezig in de 

subanalyse, waarbij we alleen keken naar kinderen die geen systemische ontsteking in de 

eerste twee weken na de geboorte hadden. Kinderen van obese vrouwen uit deze 

subanalyse hadden een groter risico op een lage mentale score op de BSID-II, in 

vergelijking met kinderen van vrouwen met een lagere BMI. De ontstekingsfactoren in de 

eerste twee weken na de geboorte spelen in onze studie geen mediërende rol in de 

associatie tussen maternale obesitas en cognitieve stoornissen op tweejarige leeftijd. 

Mogelijk spelen andere mechanismen, zoals epigenetica, een rol in deze associatie (49-

52). 

 

Het risico op cerebrale parese neemt toe naarmate de zwangerschapsduur korter is (53-

55). Cerebrale parese is een ontwikkelingsstoornis die gekenmerkt wordt door motorische 

stoornissen, waaronder spasmes en krampachtige bewegingen. Vrouwen met obesitas 

hebben een grotere kans op het krijgen van een preterm geboren kind (56). De literatuur 

betreffende de associatie tussen maternale obesitas en cerebrale parese bij hun kinderen 

is niet eenduidig (11, 57, 58). Om deze reden hebben we met behulp van het ELGAN 

cohort in Hoofdstuk 6 onderzocht of kinderen van obese vrouwen een verhoogd risico 



 

hadden op cerebrale parese op tweejarige leeftijd in vergelijking met kinderen van 

vrouwen met een lager BMI. We vonden dat kinderen van vrouwen met overgewicht en 

obesitas tijdens de zwangerschap geen verhoogd risico hadden op cerebrale parese op 

tweejarige leeftijd in vergelijking met kinderen van vrouwen met een normaal BMI.  

 

Obesitas tijdens de zwangerschap is geassocieerd met een verhoogd risico op 

aandachtsproblemen bij a term geboren kinderen (59-61). Daarnaast is vroeggeboorte 

een risicofactor voor aandachtsproblemen (62, 63). Daarom hebben we in Hoofdstuk 7 de 

mogelijke associatie onderzocht tussen obesitas tijdens de zwangerschap en 

aandachtsproblemen bij extreem te vroeg geboren kinderen op 10 jarige leeftijd. Een 

ouder of verzorger en de huidige leerkracht van het kind vulden de Child Symptom 

Inventory-4 Checklist (CSI-4) in (64, 65). Deze checklist gaat over de medische en 

neurologische status en het gedrag van het kind. Daarnaast bevat de checklist specifieke 

items over ADHD symptomen. Uit onze resultaten bleek dat overgewicht en obesitas 

tijdens de zwangerschap geassocieerd waren met een verhoogd risico op ADHD 

symptomen bij het kind als ouders de checklist invullen. Als een leerkracht de checklist 

invulde, dan was er geen verhoogd risico op ADHD symptomen bij het kind als de moeder 

overgewicht of obesitas tijdens de zwangerschap had.  

 

Concluderend, maternale obesitas draagt bij aan neurologische ontwikkelingsstoornissen 

bij extreem te vroeg geboren kinderen, gedeeltelijk via ontstekingsfactoren, die niet 

alleen kunnen resulteren in gewichtstoename, maar ook in cognitieve- en 

gedragsstoornissen op de kinderleeftijd. 
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