
 

Samenvatting 

Dit proefschrift beschrijft de lange termijn uitkomsten van 2 verschillende aangeboren 

afwijkingen: congenitale hernia diafragmatica (CHD) en oesofagusatresie (OA). Kinderen 

geboren met CHD hebben een aanlegstoornis  van het middenrif, waardoor de buikorganen 

in de borstholte liggen en de longen zich minder goed kunnen ontwikkelen. Door de slechte 

longontwikkeling zijn ook de longvaten  anders aangelegd, met als gevolg dat er minder 

bloed naar de longen gaat (pulmonale hypertensie). De meeste kinderen met CHD raken 

hierdoor binnen 24 uur  na de geboorte respiratoir insufficiënt (high-risk CHD). CHD komt 

voor bij ongeveer 1 op de 2500 levendgeborenen en heeft een hoog sterftecijfer van 40-

50%. OA ontstaat door een abnormaal verlopende embryonale ontwikkeling van de 

slokdarm en komt voor bij ongeveer 1 op de 2400-4500 pasgeborenen. Bij OA is de slokdarm 

onderbroken en loopt daardoor niet goed door. Bij de meeste patiënten eindigt het 

bovenste deel van de slokdarm blind en is het onderste deel verbonden met  de luchtpijp. In 

dat geval is er sprake van een trachea-oesofageale fistel (TOF). Een groot deel van de OA 

patiënten heeft ook andere, met OA-geassocieerde, aangeboren afwijkingen, zoals een 

hartafwijking. Bij vrijwel alle kinderen met OA is het kraakbeen van de luchtwegen slapper 

(tracheamalacie). Dit geeft een typische blafhoest en kan leiden tot frequente 

luchtweginfecties. 

Zowel kinderen geboren met CHD als met OA zijn ernstig aangedaan en moeten, om te 

kunnen overleven, in de eerste dagen na de geboorte geopereerd worden. In de afgelopen 

decennia worden een aantal nieuwe behandelingen bij CHD toegepast, waaronder ECMO 

(extracorporele membraan oxygenatie) en foetale tracheale occlusie (TO). ECMO is een 

techniek waarbij het bloed door een hartlongmachine gaat en op die manier wordt voorzien 

van zuurstof.  Bij TO wordt door middel van prenatale chirurgie de luchtpijp van de foetus 

geblokkeerd met als doel de longgroei tijdens de zwangerschap te stimuleren. Beide 

behandelingen verlagen mogelijk de mortaliteit van CHD, echter doordat ernstig aangedane 

patiënten hierdoor ook een hogere overlevingskans hebben, kan dit tevens gevolgen hebben 

voor de morbiditeit op lange termijn. Het is bekend dat kinderen geboren met CHD of OA in 

hun latere leven verschillende problemen kunnen ondervinden, waaronder 

luchtwegproblemen, maagdarmproblemen en (vooral bij kinderen geboren met CHD) 

neurologische problemen. Al deze problemen kunnen invloed hebben op de kwaliteit van 

leven van CHD en OA patiënten.  

Het doel van deze studie is om bij kinderen geboren met CHD of OA de incidentie en ernst 

van bovengenoemde problemen op de lange termijn in kaart te brengen. Daarnaast hebben 

we onderzocht of er andere factoren zijn die invloed hebben op het optreden van de lange 

termijn problemen of de ernst daarvan. Tevens hebben we onderzocht in hoeverre de 

problemen van invloed zijn op de kwaliteit van leven van deze patiënten. Kinderen geboren 

met high-risk CHD in Amsterdam en Rotterdam, die ten tijde van de studie 6-18 jaar oud 

waren en niet behandeld waren met ECMO, werden geincludeerd. Deelnemers aan het 



 

onderzoek ondergingen een longfunctie-onderzoek en een maximale inspanningstest. 

Daarnaast vulden ze een vragenlijst in over maagdarmklachten. Alle patiënten uit 

Amsterdam ondergingen ook een uitgebreid psychologisch  onderzoek en een onderzoek 

naar de kwaliteit van leven. Daarnaast werden Amsterdamse CHD patiënten die ten tijde van 

de studie 18 jaar of ouder waren uitgenodigd voor een longfunctie-onderzoek, een maximale 

inspanningstest, een onderzoek naar de gaswisseling in de longen en een onderzoek naar de 

kwaliteit van leven. Alle kinderen geboren met OA in Amsterdam, die een leeftijd hadden 

van 8-18 jaar ten tijde van het onderzoek, werden eveneens geïncludeerd. Ook zij 

ondergingen een longfunctie-onderzoek en een maximale inspanningstest en een onderzoek 

naar de gaswisseling in de longen. Om te onderzoeken wat de mogelijke rol is van vroege 

refluxziekte op de longfunctie hebben we de resultaten van het longfunctie-onderzoek en de 

inspanningstest van OA patiënten vergeleken met een controlegroep bestaande uit niet-OA 

patiënten met refluxziekte in de eerste 2 levensjaren. Daarnaast hebben we alle OA 

patiënten gevraagd vragenlijsten in te vullen over maagdarmproblemen en kwaliteit van 

leven. 

Luchtwegproblemen 

In hoofdstuk 2 en 3 beschrijven we de longfunctie en de inspanningscapaciteit van 53 CHD 

patiënten in de leeftijd van 6 tot 18 jaar en van nog 12 volwassen CHD patiënten. In alle 

leeftijdscategorieën vinden we aanwijzingen voor milde obstructieve longfunctie-

afwijkingen. Bij patiënten ≤18 jaar vonden we een relatie tussen het optreden van vroege 

refluxziekte en deze afwijkingen. Bij vrijwel alle patiënten vonden we een normale 

inspanningscapaciteit en gaswisseling, hetgeen betekent dat het longvaatbed van CHD 

patiënten, ondanks de andere aanleg, goed lijkt te functioneren op latere leeftijd. In 

hoofdstuk 6 beschrijven we een onderzoek naar de effecten van OA en vroege refluxziekte 

op hart-en longfunctie. In dit onderzoek worden drie patiëntengroepen vergeleken: kinderen 

met alleen OA, kinderen met OA en vroege refluxziekte en kinderen met alleen vroege 

refluxziekte. Uit dit onderzoek blijkt dat kinderen met OA, zowel met als zonder vroege 

refluxziekte, kleinere longen hebben dan kinderen met alleen vroege refluxziekte. Een 

mogelijke oorzaak hiervoor kan zijn dat alle kinderen met OA een thoracotomie ondergaan, 

wat invloed zou kunnen hebben op de longgroei. Op basis van deze studies denken we dat 

refluxziekte een (kleine) rol kan hebben in het ontstaan van longschade bij zowel patiënten 

met CHD als patiënten met OA, maar dat andere factoren waarschijnlijk meer van invloed 

zijn. Bij CHD patiënten heeft de afwijkende structuur van de longen en longschade ten 

gevolge van de beademing rondom de geboorte en operatie waarschijnlijk meer invloed. 

Recidiverende luchtweginfecties ten gevolge van de tracheamalacia en het ondergaan van 

een thoracotomie spelen bij OA patiënten waarschijnlijk een grotere rol. 



 

Maagdarmproblemen 

In hoofdstuk 4 worden een retrospectieve en een prospectieve studie beschreven van 

maagdarmproblemen bij CHD patiënten. Allereerst onderzoeken we bij 69 patiënten of er 

voorspellende variabelen zijn voor het optreden van vroege refluxziekte na correctie van 

CHD. Vroege refluxziekte werd gevonden bij 39% van de CHD patiënten, voorspellende 

variabelen waren het gebruik van een patch bij het sluiten van het diafragmadefect en een 

preoperatieve intrathoracale positie van de maag. In het prospectieve deel van de studie 

vulden 58 patiënten een gestandaardiseerde vragenlijst in over refluxklachten. Bij patiënten 

met een hoge score en dus een verhoogd risico op refluxziekte werd aanvullende 

diagnostiek verricht. Zestien procent van de patiënten had reflux-gerelateerde klachten, in 

78% van deze patiënten kon refluxziekte middels aanvullend onderzoek worden bevestigd. 

We vonden geen voorspellende variabelen voor het optreden van late refluxziekte na 

correctie van CHD. Om reflux-gerelateerde complicaties bij CHD patiënten te voorkomen 

zullen deze patiënten langdurig en actief vervolgd moeten worden. 

Neurocognitief functioneren 

In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe de cognitieve functie, het gedrag en de kwaliteit van 

leven is van 33 CHD patiënten in de leeftijd van 6-16 jaar. Ondanks dat de CHD patiënten een 

normaal IQ hadden, vonden we wel aanwijzingen voor (subtiele) concentratiestoornissen. 

Daarnaast had 30% van de deelnemers leerproblemen. Uit deze studie bleek tevens dat veel 

CHD patiënten emotionele en gedragsproblemen hebben, hetgeen kan bijdragen aan 

problemen op school. In tegenstelling tot eerder gepubliceerde studies vonden we geen 

ernstige cognitieve functiestoornissen. Ook vonden we geen voorspellende variabelen voor 

het optreden van de concentratiestoornissen en gedragsproblemen. 

Kwaliteit van leven 

In hoofdstuk 5 wordt, naast het cognitief functioneren en gedrag, tevens de 

gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van CHD patiënten beschreven. Hiervoor 

werden 2 gestandaardiseerde vragenlijsten gebruikt: de Child Health Questionnaire (CHQ) en 

de Health Utilities Index (HUI). CHD patiënten gaven aan dat hun gezondheidsbeleving  

gereduceerd was in vergelijking met gezonde personen. Dit betekent dat CHD patiënten hun 

gezondheid slecht vinden en verwachten dat deze achteruit zal gaan. Daarnaast vonden we 

een lagere HUI-score voor cognitie, wat suggereert dat CHD patiënten meer leerproblemen 

hebben dan hun klasgenoten en vaker speciaal onderwijs nodig hebben. Dit past bij de 

andere bevindingen die worden beschreven in hetzelfde hoofdstuk. In hoofdstuk 7 wordt de 

gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van OA patiënten geëvalueerd middels de CHQ. 

Daarnaast hebben we onderzocht of er variabelen zijn, zoals OA-geassocieerde afwijkingen, 

luchtwegklachten of maag-darmklachten, die van invloed zijn op de kwaliteit van leven. Ook 

bij OA patiënten blijkt de gezondheidsbeleving gereduceerd. Volgens ouders van OA 

patiënten werd de gezondheidsbeleving negatief beïnvloed door toename van de leeftijd en 



 

OA-geassocieerde afwijkingen. Volgens OA patiënten zelf was er een negatieve invloed van 

refluxklachten op hun kwaliteit van leven. Deze resultaten tonen dat het belangrijk is dat 

zowel artsen als ouders zich realiseren dat CHD en OA patiënten ook op de langere termijn 

nog veel klachten kunnen hebben en dat deze klachten van invloed kunnen zijn op hun 

kwaliteit van leven. 

Conclusie 

Dit lange termijn onderzoek naar 2 levensbedreigende aangeboren aandoeningen, 

congenitale hernia diafragmatica en oesofagusatresie, waarvan in de neonatale periode een 

grote chirurgische ingreep moet plaats vinden, toont dat CHD patiënten een milde 

obstructieve longfunctie hebben en een normale inspanningscapaciteit. Er werden geen 

aanwijzingen gevonden voor (subklinische) pulmonale hypertensie. OA patiënten blijken 

milde restrictieve longfunctie-afwijkingen te hebben. Vroege refluxziekte lijkt een kleine rol 

te spelen in het ontstaan van longfunctie-afwijkingen bij zowel CHD als OA patienten. 

Ondanks dat CHD patiënten in de eerste jaren na CHD correctie gescreend worden op 

refluxziekte, blijven sommige patienten ook nog op latere leeftijd een verhoogd risico 

houden op refluxziekte. Veel patiënten onderschatten hun symptomen en bezoeken 

hiervoor geen arts, waardoor ze een verhoogd risico lopen op reflux-gerelateerde 

complicaties. Ondanks dat CHD patiënten een gemiddeld IQ hadden, vonden we 

aanwijzingen voor concentratiestoornissen en gedragsproblemen, hetgeen kan bijdragen 

aan problemen op school. Door deze problemen is de kwaliteit van leven van zowel CHD als 

OA patiënten gereduceerd, ze ervaren hun gezondheid als slecht en verwachten dat deze 

achteruitgaat. Met de ontwikkeling van een aantal nieuwe en ingrijpende 

behandelingsstrategieën, is het van groot belang om alle patiënten prospectief te vervolgen, 

ten einde de verschillende behandelingen te evalueren, risicopatiënten te identificeren en 

goede klinische zorg te bieden. Door CHD en OA geassocieerde complicaties te voorkomen, 

lijkt het mogelijk om de kwaliteit van leven van deze patiënten te verbeteren. Tenslotte is 

het belangrijk dat men zich realiseert dat veel CHD patiënten tegenwoordig de volwassen 

leeftijd bereiken en levenslange medische controle nodig hebben.  

 


