
Vroege ontwikkeling en  
de schildklierhormoonstatus
bij Downsyndroom

Het nu volgende onderzoek naar de invloed van de schildklierhormoonsta-

tus op de vroege ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom, resulter-

end in de promotie van Paul van Trotsenburg, is om meerdere redenen heel 

bijzonder. • Erik de Graaf

•	Het	is	veruit	het	grootste	onderzoek	waar	de	SDS	ooit	
intensief	aan	heeft	meegewerkt;

•	Los	van	de	beantwoording	van	de	eigenlijke	onder-
zoeksvraag	heeft	dit	onderzoek	‘onderweg	al’	een	aan-
tal	positieve	resultaten	opgeleverd	in	de	vorm	van	de	
tijdige	herkenning	van	bijkomende	problemen	bij	de	
deelnemende	kinderen,	omdat	er	zoveel	daarvan	jaren	
achtereen	zo	grondig	werden	gevolgd.

•	Verder	is	natuurlijk	het	vastleggen	van	alle	gegevens	
van	een	zo	groot	cohort	vanaf	zo	kort	na	de	geboorte	
volgens	een	gestandaardiseerde	werkwijze	van	on-
schatbare	waarde.	Dat	geldt	in	nog	veel	sterkere	mate	
wanneer	datzelfde	cohort	in	de	ontwikkeling	verder	kan	
worden	gevolgd.	Het	is	zeer	te	hopen	dat	de	daarvoor	
benodigde	middelen	kunnen	worden	gevonden.

•	Vervolgens	levert	dit	onderzoek	het	bewijs	hoe	goed	in	
ons	land	een	infrastructuur	van	een	onderzoekscen-
trum,	in	samenwerking	met	de	kinderartsen	en	een	in	
het	veld	zo	breed	gedragen	patiëntenorganisatie	als	de	
SDS,	kan	worden	opgezet	om	allerlei	vragen	die	spelen	
op	het	gebied	van	de	stofwisseling	bij	kinderen	met	
Downsyndroom	tot	op	de	bodem	uit	te	zoeken.	En	er	
worden	steeds	meer	van	dit	soort	vragen	actueel!	Het	
voorbeeld	dat	nog	het	dichtst	in	de	buurt	komt,	een	nog	
lopend	onderzoek	in	Engeland	naar	het	effect	van	voe-
dingssuppletie,	volgt	150	kinderen	met	Downsyndroom	
en	begon	toen	die	kinderen	onder	de	zes	maanden	oud	

waren.	Minder	kinderen	dus,	maar		
vooral	al	beduidend	ouder	bij	de	start,		
waardoor	mogelijk	subtiele	effecten	in		
de	eerste	paar	levensmaanden	kunnen		
worden	gemist.

•	De	uitkomsten	en	aanbevelingen	van		
dit	onderzoek	maken	-	ook	al	is	het	effect		
van	schildklierhormoonsuppletie	maar		
beperkt	-	principieel	een	einde	aan	het		
defaitisme	dat	Downsyndroom	al	jaren		
beheerst,	namelijk	dat	er	helemaal	niets		
aan	te	doen	zou	zijn.	En	dit	is	pas	het	begin.

•	Waar	in	het	artikel	staat	‘Veruit	de	belangrijkste	functie	
van	schildklierhormoon	is	het	stimuleren	van	de	groei	
en	de	ontwikkeling	van	de	hersenen	voor	de	geboorte	
en	tijdens	de	zuigelingen-	en	kleuterperiode’	vragen	
de	uitkomsten	van	het	onderhavige	onderzoek	heel	
sterk	naar	het	opvolgen	van	de	door	ons	al	in	1998	in	De	
Graaf	et	al.	gedane	suggestie.	Daarin	werd	de	mogelijk-
heid	genoemd	van	schildklierhormoonsuppletie	vóór	
de	geboorte.	Bij	kinderen	zonder	Downsyndroom	van	
moeders	met	schildklierproblemen	is	daar	intussen	al	
wel	mee	geëxperimenteerd.	Het	wachten	is	echter	ook	
hier	weer	op	een	degelijke,	dubbelblinde	studie.	Maar	
daar	moeten,	naar	onze	vaste	overtuiging,	wel	moge-
lijkheden	liggen.

Een heel bijzonder onderzoek

Kinderarts-endocrinoloog 
A.S.P. van Trotsenburg pro-
moveerde op 4 juli jongsleden 
aan de Universiteit van  
Amsterdam op dit onderzoek. 
Het hier gepubliceerde artikel 
is gebaseerd op het proef-
schrift van Van Trotsenburg 
(2006) en eerdere publicaties 
in Down+Up. 

upDown  DateBijlage bij 
Down+Up 
nr 75

Een bijlage van Down+Up 
ten behoeve van werkers in het 

veld, zoals medici, logopedisten,  
fysio- en ergotherapeuten, 

psychologen, pedagogen en 
maatschappelijk werkenden

37 • Down+Up 75



Inleiding
Tot	voor	kort	werd	Downsyndroom	

geassocieerd	met	drie	schildklieraandoe-
ningen:
1.	 een	op	alle	leeftijden	verhoogde	en	
met	ouder	worden	toenemende	preva-
lentie	van	auto-immuun	thyreoïditis,	
waarbij	het	immuunsysteem	zich	tegen	
de	eigen	schildklier	keert,	resulterend	in	
verworven	hypothyreoïdie,	een	tekort	aan	
schildklierhormoon	(en	soms	in	hyperthy-
reoïdie,	een	teveel);
2.		 een	zeer	hoge	prevalentie	van	ogen-
schijnlijk	geïsoleerde	licht	verhoogde	
plasma	TSH-concentraties	(‘subklinische	
hypothyreoïdie’	ook	wel	‘geïsoleerde	
plasma	TSH-elevatie’	genoemd),	vooral	
bij	jonge	kinderen	met	Downsyndroom,	
minder	vaak	voorkomend	met	ouder	
worden	en	niet	veroorzaakt	door	auto-
immuun	thyreoïditis.	TSH	staat	hierbij	
voor	thyreoïd-stimulerend	hormoon	dat	
de	schildklier	aanzet	tot	de	productie	van	
het	schildklierhormoon	T4.	In	het	alge-
meen	wijst	een	verhoogd	TSH-gehalte	op	
een	minder	goed	werkende	schildklier	die	
niet	in	staat	is	het	lichaam	van	voldoende	
schildklierhormoon	te	voorzien.	En
3.	 een	hogere	incidentie	van	congenitale	
hypothyreoïdie,	een	aangeboren	tekort	
aan	schildklierhormoon,	opgespoord	door	
middel	van	de	neonatale	screening	(‘hiel-
prik’),	en	net	zoals	de	milde	subklinische	
hypothyreoïdie	met	een	nog	onbekende	
oorzaak.

De	eerste	en	de	derde	aandoening,	te	
weten	(in	de	loop	van	het	leven)	verwor-
ven	hypothyreoïdie	bij	kinderen	en	vol-
wassenen	en	congenitale	hypothyreoïdie	
bij	pasgeborenen	met	Downsyndroom	
zijn	onbetwiste	indicaties	voor	behande-
ling	met	schildklierhormoon	(thyroxine).	
Echter,	de	tweede	hier	genoemde	aandoe-
ning,	subklinische	hypothyreoïdie,	was	
dat	niet.	Waarschijnlijk	is	dat	zo	omdat	
bij	de	meeste	pasgeborenen	met	Down-
syndroom	de	neonatale	congenitale	
hypothyreoïdie	screeningsuitslag	niet	
afwijkend	is.	Daardoor	zouden	zij	geen	
risico	lopen	op	door	thyroxine-tekort	
veroorzaakte	suboptimale	hersenontwik-
keling.	Immers,	veruit	de	belangrijkste	
functie	van	schildklierhormoon	is	het	
stimuleren	van	de	groei	en	de	ontwikke-
ling	van	de	hersenen	voor	de	geboorte	en	
tijdens	de	zuigelingen-	en	kleuterperiode.	
Een	niet	opgemerkt	tekort	aan	schild-
klierhormoon	in	deze	periode	resulteert	
in	het	algemeen	in	het	achterblijven	van	
de	verstandelijke	en	motorische	ontwik-
keling,	maar	de	ernst	is	afhankelijk	van	de	
mate	van	het	schildklierhormoongebrek.

In	mijn	proefschrift	(Van	Trotsenburg,	
2006)	worden	de	resultaten	van	ons	on-
derzoek	naar	de	oorzaak	en	de	mogelijke	
negatieve	gevolgen	van	de	milde	subkli-
nische	hypothyreoïdie	bij	jonge	kinderen	
met	Downsyndroom	beschreven.	

Voor	meer	informatie	over	de	werking	
van	de	schildklier	wordt	verder	verwezen	

naar	De	Graaf	&	De	Graaf-Posthumus	
(1999).

Bevindingen
Hoofdstuk 2

Via	de	Stichting	Downsyndroom	(SDS)	
werden	eerst	de	ouders	van	alle	daar	
bekende	kinderen	die	geboren	waren	in	
1996	en	1997,	310	in	totaal,	aangeschreven	
met	het	verzoek	om	mee	te	doen	met	een	
onderzoek	naar	de	schildklierhormoon-
status	bij	de	hielprik	van	hun	kinderen.	
De	ouders	van	294	kinderen	gaven	toe-
stemming	om	de	de	hielprikwaarden	op	
te	vragen	en	284	daar	weer	van	verklaar-
den	zich	bereid	om	deel	te	nemen	aan	
een	gestructureerd	telefonisch	interview.	
Met	behulp	daarvan	werd	informatie	in-
gewonnen	over	de	zwangerschap	(even-
tuele	schildklierproblematiek	bij	de	moe-
der,	zwangerschapsduur),	de	bevalling	
(gewicht,	Apgar-score),	de	conditie	van	
het	kind	ten	tijde	van	de	hielprik	(eventu-
eel	verblijf	in	het	ziekenhuis	en	de	rede-
nen	daarvoor)	en	medische	onderzoeken	
en	procedures	die	in	die	periode	waren	
uitgevoerd.	Analyse	daarvan	toonde	wat	
lagere	thyroxine-concentraties	bij	alle	on-
derzochte	pasgeborenen.	Die	konden	niet	
worden	verklaard	door	vroeggeboorte,	
ziekte	of	overmatige	blootstelling	aan	
jodium.	Samen	met	de	bevinding	van	een	
licht	verhoogde	gemiddelde	TSH-concen-
tratie	suggereert	dit	dat	pasgeborenen	
met	Downsyndroom	als	groep	milde	
hypothyreoïdie	hebben,	mogelijk	op	basis	
van	een	voor	Downsyndroom	specifieke	
schildklier(regulatie)stoornis.

De	auteur	is	de	Stichting	Downsyn-
droom,	bureau	en	de	betrokken	ouders,	
erkentelijk	voor	hun	medewerking.

Hoofdstuk 3
Vervolgens	werd	vanaf	1	juni	1999	tot	

medio	2003	een	uitgebreid	onderzoek	
uitgevoerd	naar	het	effect	van	schild-
klierhormoonsuppletie.	Daarover	werden	
zoveel	mogelijk	ouders	van	alle	pasgebo-
renen	met	Downsyndroom	geïnformeerd	
door	zowel	de	SDS	als	de	kinderartsen	die	
hun	kinderen	behandelden.	Voor	deelna-
me	moesten	de	kinderen	aan	de	volgende	
voorwaarden	voldoen:
–	 de	leeftijd	op	het	moment	van	het	
starten	van	de	toediening	van	schild-
klierhormoon	(in	tabletvorm)	of	placebo	
(tabletten	identiek	aan	de	schildklierhor-
moontabletten,	maar	zonder	de	werkza-
me	stof)	mocht	niet	hoger	dan	28	dagen	
zijn;
–	 de	uitslag	van	de	screening	op	conge-
nitale	hypothyreoïdie	(de	hielprik)	mocht	
niet	afwijkend	zijn;
–	 de	zwangerschap	mocht	niet	korter	
geduurd	hebben	dan	36	weken	en	‘de	
start’	van	het	kind	direct	na	de	geboorte	
moest	goed	geweest	zijn	(vijf	minuten	
na	de	geboorte	een	‘Apgar	score’	groter	of	
gelijk	aan	7);
–	 hun	ouders	moesten	beschikken	over	

een	voldoende	beheersing	van	de	Neder-
landse	taal	(er	waren	geen	middelen	om	
te	voorzien	in	vertaling)	en
–	 hun	ouders	moesten	schriftelijke	infor-
med	consent	geven	(op	goede	informatie	
gebaseerde	vrijwillige	toestemming).

Het	einde	van	de	inclusie-periode	werd	
bepaald	op	15	augustus	2001.	Om	de	
karakteristieken	van	de	geïncludeerde	
kinderen	zo	goed	mogelijk	vast	te	leggen,	
werd	ouders	tijdens	het	eerste	studiebe-
zoek	een	vragenlijst	afgenomen	(waar	
nodig	aangevuld	met	informatie	van	de	
kinderarts)	en	informatie	opgevraagd	bij	
verloskundige/gynaecoloog	en	entadmi-
nistratie	(hielprikuitslag).	Verder	werden	
groeiparameters	vastgelegd	en	de	schild-
klierfunctie	bepaald.

Vervolgens	werd	vanaf	zo	jong	mo-
gelijke	leeftijd	(niet	later	dan	de	28e	
levensdag)	aan	uiteindelijk	99	kinderen	
met	Downsyndroom	tot	de	leeftijd	van	
twee	jaar	dagelijks	schildklierhormoon	
toegediend,	terwijl	uiteindelijk	97	kinde-
ren	een	placebo	kregen.	Hiermee	werd	
bereikt	dat	de	met	schildklierhormoon	
behandelde	kinderen	op	geen	enkel	mo-
ment	een	tekort	aan	schildklierhormoon	
konden	krijgen.	Ons	onderzoek	was	een	
zogenaamd	‘gerandomiseerd	en	dubbel-
blind’	onderzoek.	Dat	‘gerandomiseerd	en	
dubbel-blind’	zijn	is	absoluut	nodig	om	
een	betrouwbaar	antwoord	te	krijgen	op	
de	onderzoeksvraag.

Daar	de	behoefte	aan	schildklierhor-
moon	van	het	lichaam	verandert	met	
het	ouder	en	zwaarder	worden	was	het	
noodzakelijk	een	aantal	malen	(in	totaal	
10	keer!)	bloedonderzoek	te	verrichten.	
Hiermee	werd	de	hoeveelheid	schildklier-
hormoon	die	werd	toegediend	steeds	
naar	aanleiding	van	de	laboratoriumuit-
slagen	afgestemd	op	de	behoefte	van	het	
kind.	Omdat	het	onderzoek	echter	dub-
bel-blind	was,	werd	bij	de	kinderen	die	de	
placebo	kregen	hetzelfde	bloedonderzoek	
verricht.	Ook	speelden	hier	veiligheids-
overwegingen	mee:	als	bij	een	kind	dat	de	
placebo	kreeg	het	schildklierhormoonge-
halte	te	laag	of	het	TSH-gehalte	te	hoog	
werd,	werd	het	kind	uit	de	studie	gehaald	
en	op	de	gebruikelijke,	zorgvuldige	wijze	
behandeld	(met	schildklierhormoon)	en	
gecontroleerd.

De	verstandelijke	en	motorische	ontwik-
keling	werd	op	de	leeftijd	van	zes	maan-
den,	één	en	twee	jaar	gemeten	door	een	
speciaal	voor	het	onderzoek	aangestelde	
psycholoog	met	behulp	van	een	ontwik-
kelingstest,	de	Bayley	Scales	of	Infant	
Development	II.

Naast	de	ontwikkelingstesten	werd	en-
kele	malen	de	‘rijpheid	van	de	zenuwen’	
gemeten	met	behulp	van	een	zogenaam-
de	‘Somatosensory	Evoked	Potential’	(SEP)	
test.	Deze	test	werd	uitgevoerd	door	de	
‘blinde’	kinderarts-endocrinoloog	en/of	
een	hierin	getrainde	onderzoeksverpleeg-
kundige.
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U
pdate

De	ontwikkelingstesten	en	de	SEP-testen	
werden	in	het	Emma	kinderziekenhuis	
AMC	in	Amsterdam	uitgevoerd.	De	bloed-
afnames	werden	voor	een	deel	in	het	
Emma	kinderziekenhuis	AMC	verricht.	
Een	aantal	bloedafnames	kon	echter	ook	
in	de	lokale	ziekenhuizen	bij	de	kinderen	
in	de	buurt	worden	uitgevoerd.	

Alle	zwangerschappen	waren	gecon-
troleerd.	Zwangerschapsduur:	269,1	(252-
294)	dagen.

Ziekenhuisbevalling:	69,4	procent	
(waarvan	via	keizersnedes:	25,7%).	Ge-
boortegewicht:	3.061	(1.645-4.750)	gram,	
5’	Apgar	score:	9,2	(7-10).	Opname	vóór	
het	eerste	studiebezoek:	82,7	procent	(na	
ziekenhuisbevalling:	90,4%,	na	thuisbe-
valling:	65%).	Hartecho	vóór	het	eerste	
studiebezoek:	58,7	procent	(AVSD,	VSD	of	
Tetralogie	van	Fallot:	33,0%).	Congenitale	
darmafwijking	waarvoor	operatie	vóór	
het	eerste	studiebezoek:	5,1	procent.	Leef-
tijd	tijdens	het	eerste	studiebezoek:	24,3	
(10-29)	dagen.	Opgenomen	tijdens	het	
eerste	studiebezoek:	11,7	procent.	Sonde-
voeding	(gedeeltelijk)	tijdens	het	eerste	
studiebezoek:	15,3	procent.	CHT	scree-
ningsuitslagen:	T4	(N=192):	158,3	(42,3)	
nmol/l,	T4	sds:	-0,59	(1,00),	TSH	(N=90):	
6,46	(5,45)	mE/l.	Schildklierfunctie	tijdens	
het	eerste	studiebezoek:	TSH:	6,23	(2,94)	
mE/l,	FT4	(vrij	T4):	18,6	(3,1)	pmol/l,	T4:	
171,9	(31,6)	nmol/l,	Tg	(N=193):	78,8	(41,9)	
pmol/l.	[Let	wel:	sds	met	kleine	letters	
staat	voor	standaard-deviaties,	red.]

Gezien	de	prevalentie	van	congenitale	
hart-	en	darmafwijkingen	blijkt	de	geïn-
cludeerde	patiëntengroep	representatief	
voor	de	totale	populatie	van	pasgebore-
nen	met	Downsyndroom.	De	thyroxine-
concentraties	bij	de	hielprik	waren	ook	
hier	weer	lager	dan	normaal.	Daarnaast	
had	de	meerderheid	van	de	kinderen	met	
Downsyndroom	tijdens	het	eerste	studie-
bezoek	ook	weer	een	verhoogde	plasma	
TSH-concentratie.

In	deze	gerandomiseerde	placebogecon-
troleerde	trial	resulteerde	thyroxine-be-
handeling	(N	=	99)	versus	placebo	(N	=	97)	
van	pasgeborenen	met	Downsyndroom	
tot	de	leeftijd	van	twee	jaar	in	een	sta-
tistisch	significante	iets	grotere	lengte	
op	die	leeftijd	en	een	dito	iets	betere	
motorische	ontwikkeling	(een	0.7	maand	
kleinere	motorische	ontwikkelingsachter-
stand).	Een	bijna	even	grote	verbetering	
van	de	verstandelijke	ontwikkeling	was	
echter	statistisch	net	niet	significant.	De	
thyroxine-behandeling	ging	niet	gepaard	
met	bijwerkingen.

Ook	hier	weer	gaat	de	dank	van	de	au-
teur	uit	naar	alle	kinderen	met	Downsyn-
droom	en	hun	ouders	die	deelnamen	aan	
het	onderzoek,	naar	de	SDS	en	de	Neder-
landse	kinderartsen	voor	hun	werving.

Hoofdstuk 4
Onderzoek	naar	de	perifere	en	centrale	

zenuwgeleidingssnelheid	van	de	aan	de	
trial	deelnemende	kinderen	met	Down-

syndroom	met	behulp	van	de	hiervoor	
genoemde	SEP-test	toonde	geen	duidelijk	
verschil	in	geleidingssnelheid	tussen	de	
met	thyroxine	en	de	met	placebo	behan-
delde	kinderen.	Hoewel	thyroxine	een	be-
langrijke	rol	speelt	bij	de	toename	van	de	
zenuwgeleidingssnelheid	gedurende	de	
eerste	levensjaren,	impliceert	dit	dat	de	
wat	lagere	geleidingssnelheid	bij	Down-
syndroom	een	andere	oorzaak	heeft	dan	
milde	hypothyreoïdie	na	de	geboorte.

Hoofdstuk 5
Analyse	van	de	schildklierfunctie	van	

de	met	placebo	behandelde	kinderen	
met	Downsyndroom	in	de	trial	toonde	
een	verhoogde	gemiddelde	plasma	
TSH-concentratie	en	een	wat	verlaagde	
gemiddelde	vrije	thyroxine-concentratie	
gedurende	de	gehele	studieperiode.	Op	
basis	van	deze	bevindingen,	en	op	basis	
van	de	afwezigheid	van	schildklier	auto-
antistoffen	bij	de	meeste	kinderen,	con-
cludeerden	we	dat	jonge	kinderen	met	
Downsyndroom	als	groep	waarschijnlijk	
een	milde	vorm	van	permanente	thyreoï-
dale	congenitale	hypothyreoïdie	hebben,	
dus	een	niet	voorbijgaand,	mild	aange-
boren	tekort	aan	schildklierhormoon	dat	
veroorzaakt	wordt	door	een	probleem	
met	de	schildklier	zelf.

Hoofdstuk 6
In	een	zogenaamde	bioassay	bleek	de	

bioactiviteit	van	TSH	van	jonge	kinderen	
met	Downsyndroom	met	geïsoleerde	
plasma	TSH-verhoging	niet	te	verschillen	
van	de	bio-activiteit	van	TSH	van	kinderen	
zonder	Downsyndroom	met	een	normale	
schildklierfunctie.	Dit	suggereert	dat	de	
TSH-verhoging	bij	Downsyndroom	het	
gevolg	is	van	een	niet	optimaal	werkende	
schildklier	en	niet	van	een	stoornis	in	de	
regulatie	van	de	schildklier.	

Hoofdstuk 7
Tijdens	de	trial	werd	meer	dan	50	pro-

cent	van	de	deelnemende	kinderen	met	
Downsyndroom	één	of	meerdere	malen	

in	het	ziekenhuis	opgenomen	voor	het	
ondergaan	van	hart-	of	darmchirurgie,	
of	voor	medische	behandeling	van	met	
name	long-	en	luchtwegaandoeningen.	
Tijdens	het	tweede	levensjaar	gebruikte	
bijna	60	procent	van	de	kinderen	gedu-
rende	kortere	of	langere	tijd	een	of	meer-
dere	geneesmiddelen	(vooral	antibiotica	
en	long/luchtweg-medicamenten).	Het	
hebben	van	een	aandoening	van	het	cen-
trale	zenuwstelsel	en	het	ondergaan	van	
darmchirurgie	vanwege	een	aangeboren	
darmafwijking	bleken	geassocieerd	te	
zijn	met	een	minder	optimale	ontwikke-
ling	op	de	leeftijd	van	twee	jaar.

Bij	drie	kinderen	met	Downsyndroom	
werd	in	de	tweede	helft	van	het	eerste	
levensjaar	alsnog	de	diagnose	duode-
numweb	(=	een	soort	‘vliesvormige’	be-
lemmering	van	de	passage	in	de	dunne	
darm)	gesteld.	Symptomen	waren	braken	
vanaf	het	moment	van	introductie	van	
vast	voedsel,	‘s	ochtends	de	voeding	van	
de	avond	ervoor	uitbraken	en	een	geur	
van	rotting	in	de	slaapkamer.	Alle	drie	
kinderen	konden	met	succes	worden	
geopereerd.	Daarnaast	werd	bij	zeven	
kinderen	rond	de	leeftijd	van	zes	maan-
den	de	diagnose	syndroom	van	West	
gesteld.	Symptomen	waren	‘krampjes’,	die	
bij	doorvragen	typische	salaamkrampen	
bleken	te	zijn,	minder	goed	oogcontact	
maken,	minder	lachen	en	ontwikkelings-
stilstand.	Na	behandeling	met	antiepilep-
tica	zijn	vijf	kinderen	aanvalsvrij.	

Implicaties en vooruitzichten
Onze	conclusie	dat	vrijwel	alle	jonge	

kinderen	met	Downsyndroom	een	rela-
tief	milde	maar	wel	permanente	vorm	
van	thyreoïdale	congenitale	hypothyre-
oïdie	hebben	(hoofdstukken	2,	5	en	6)	en	
onze	bevinding	dat	binnen	vier	weken	na	
de	geboorte	gestarte	thyroxine-behande-
ling	resulteert	in	kleine	maar	significante	
verbeteringen	van	de	motorische	ontwik-
keling	en	lengte	op	de	leeftijd	van	twee	
jaar	(hoofdstuk	3),	veranderen	de	ziens-
wijze	ten	aanzien	van	de	relatie	tussen	
Downsyndroom	en	de	schildklier.

Ten	eerste	is	de	milde	thyreoïdale	con-
genitale	hypothyreoïdie	waarschijnlijk	
de	verklaring	voor	zowel	de	hogere	inci-
dentie	van	congenitale	hypothyreoïdie	
ontdekt	door	middel	van	neonatale	
screening,	als	de	bij	jonge	kinderen	met	
Downsyndroom	zeer	hoge	prevalentie	
van	milde	subklinische	hypothyreoïdie.	
Dit	impliceert	dat	Downsyndroom	niet	
geassocieerd	is	met	drie,	maar	met	twee	
schildklieraandoeningen:
1.	 een	congenitale	schildklieraandoening	
bij	vrijwel	alle	pasgeborenen,	met	een	
met	ouder	worden	verminderende	bio-
chemische	expressie,	en
2.	 auto-immuun	thyreoïditis,	met	een	
met	ouder	worden	toenemende	preva-
lentie	en	ernst,	resulterend	in	verworven	
hypo-	en	hyperthyreoïdie.

Ten	tweede	suggereert	het	duidelijke	
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groepskarakter	van	de	milde	thyreoï-
dale	congenitale	hypothyreoïdie	dat	de	
oorzaak	een	verband	moet	hebben	met	
het	extra	aanwezige	chromosoom	21	en	
daarmee	met	‘gen-dosis	onbalans’	van	
op	dat	chromosoom	gelegen	genen.	Daar	
er	bij	Downsyndroom	geen	sprake	lijkt	
te	zijn	van	een	gestoorde	schildklieraan-
leg,	interfereert	de	gen-dosisonbalans	
waarschijnlijk	op	een	of	andere	manier	
met	het	proces	van	schildklierhormoon-
aanmaak.	Onderzoek	naar	mRNA	en/of	
eiwitexpressie	van	schildkliercellen	met	
een	extra	chromosoom	21	zou	hierin	meer	
inzicht	kunnen	geven.

Ten	derde	impliceert	de	aan	thyroxine-
behandeling	gerelateerde	verbetering	
van	de	motorische	ontwikkeling	(en	
lengtegroei)	dat	de	ogenschijnlijk	milde	
subklinische	hypothyreoïdie	niet	meer	
als	‘subklinisch’	benoemd	zou	mogen	
worden.	Gezien	de	waarde	die	gehecht	
wordt	aan	het	voorkomen	van	schade	
aan	het	zich	ontwikkelende	brein	als	be-
handelingsuitkomst,	zouden	onze	onder-
zoeksresultaten	consequenties	moeten	
hebben	voor	de	zorg	voor	jonge	kinderen	
met	Downsyndroom.	Wij	zouden	dan	ook	
willen	voorstellen	om	zo	snel	mogelijk	na	
de	geboorte	aan	alle	pasgeborenen	met	
Downsyndroom	thyroxine-behandeling	
tot	de	leeftijd	van	twee	à	drie	jaar	aan	te	
bieden,	ongeacht	de	schildklierfunctie	
in	de	eerste	levensweken.	Bij	het	nemen	
van	de	beslissing	over	het	wel	of	niet	
starten	van	de	behandeling	moeten	
ouders	realistische	verwachtingen	heb-
ben	ten	aanzien	van	de	te	verwachten	
gunstige	effecten	(een	0.7	maand	klei-
nere	ontwikkelingsachterstand	op	de	
leeftijd	van	twee	jaar,	met	een	95	procent	
betrouwbaarheidsinterval	van	0.02	tot	
1.35	maand).	Ouders	dienen	zich	ook	te	
realiseren	dat	er	nog	geen	duidelijkheid	
is	over	de	‘winst’	op	lange	termijn.

Hoewel	de	resultaten	van	onze	trial	
nog	niet	bevestigd	zijn	in	andere	stu-
dies	willen	wij	implementatie	van	het	
bovengenoemde	beleidsvoorstel	niet	
uitstellen.	Als	er	al	een	nieuwe	trial	uit-
gevoerd	wordt,	zullen	resultaten	pas	over	
minimaal	vijf	jaar	beschikbaar	zijn.	Ver-
der	verschilt	het	voorgestelde	beleid	niet	
van	het	huidige	bij	pasgeborenen	zonder	
Downsyndroom	die	na	een	afwijkende	
neonatale	congenitale	hypothyreoïdie	
screening	een	milde	hypothyreoïdie	blij-
ken	te	hebben.	Als	echter	in	een	nieuwe	
trial	onze	resultaten	niet	bevestigd	wor-
den,	of	in	vervolgonderzoek	geen	verschil	
meer	wordt	gevonden	tussen	de	met	T4-	
en	placebo	behandelde	kinderen	moet	
het	nieuwe	beleid	heroverwogen	worden.

Op	dit	moment	is	er	onvoldoende	grond	
om	de	thyroxine-behandeling	voort	te	
zetten	na	de	leeftijd	van	twee	à	drie	jaar.	
Na	deze	leeftijd	daalt	de	prevalentie	van	
de	milde	subklinische	hypothyreoïdie	
van	50	procent	naar	ongeveer	30	procent	
tijdens	de	tweede	helft	van	de	kinderleef-

tijd,	wat	impliceert	dat	de	schildklier	bij	
de	meeste	kinderen	dan	wel	kan	voldoen	
aan	de	(verminderende)	thyroxine-be-
hoefte	van	het	lichaam.	Nog	belangrijker	
is	dat	met	het	voltooien	van	de	thyroxine-
afhankelijke	hersenontwikkeling	de	be-
langrijkste	behandelreden	vervalt.

De	resultaten	van	ons	onderzoek	heb-
ben	mogelijk	ook	consequenties	voor	het	
periodiek	screenend	laboratoriumonder-
zoek	bij	Downsyndroom,	ter	opsporing	
van	(verworven)	hypothyreoïdie	na	de	
eerste	levensjaren	(één	keer	per	één	à	
twee	jaar	schildklierfunctiebepaling,	
eventueel	gecombineerd	met	bepaling	
van	thyreoperoxidase	antistoffen).	Met	
uitzondering	van	hypothyreoïdie	ten	
gevolge	van	radioactief	jodiumbehande-
ling	of	chirurgie	in	verband	met	auto-im-
muun	hyperthyreoïdie,	wordt	manifeste	
hypothyreoïdie	vrijwel	altijd	veroorzaakt	
door	auto-immuun	thyreoïditis.	Het	doel	
van	de	screening	zou	dan	ook	het	opspo-
ren	van	auto-immuun	thyreoïditis	moe-
ten	zijn,	door	middel	van	bepaling	van	
thyreoperoxidase	antistoffen	in	plaats	
van	bepaling	van	TSH	(en	FT4),	in	een	
nog	nader	te	bepalen	frequentie.	Plasma	
TSH	(en	FT4)	zouden	pas	moeten	worden	
bepaald	in	geval	van	duidelijk	aantoon-
bare	antistoffen.	Als	er	sprake	is	van	
aantoonbare	antistoffen	en	een	verhoogd	
TSH-gehalte	zou	T4-behandeling	moeten	
worden	overwogen.	In	geval	van	aantoon-
bare	antistoffen	en	een	normaal	TSH-
gehalte	zou	de	schildklierfunctie	iedere	
zes	tot	twaalf	maanden	gecontroleerd	
kunnen	worden.	Een	dergelijke	wijze	van	
screenen	zal	de	hoeveelheid	laboratorium	
bepalingen	aanzienlijk	reduceren.	Echter,	
alvorens	over	te	gaan	tot	implementatie	
dienen	de	betrouwbaarheid	en	effectivi-
teit	te	worden	vastgesteld,	bij	voorkeur	in	
een	lange	termijn	observationele	studie.

Literatuur
http://jcem.endojournals.org/cgi/rapidpdf/

jc.2005-0130v1.pdf ook te vinden via www.
downsyndroom.nl >> Nieuws >> Schildklier-
suppletie vanaf de geboorte helpt!

 
Graaf, E. A. B. de, Vermeer, A., Heymans, H. S. A. en 

Schuurman, M. I. M. (1998), Down syndrome 
behind the dykes, ISBN: , 208 blzn.

Graaf, E. de en De Graaf-Posthumus, M. (1999), 
Medische aspecten van Downsyndroom; 
achtergrondinformatie om ouders mondiger 
te maken, V & V Producties, ISBN: 90-75-704-
135, 305 blzn.

Trotsenburg, A. S. P. van (2006), Early deve-
lopment and the thyroid hormone state in 
Down syndrome, proefschrift, Universiteit van 
Amsterdam

Het is nu beleid!
Tijdens de bijeenkomst van de kinderartsen 
van de Downsyndroom Teams op 21 maart jl. in 
Rotterdam - jazeker, tijdens Wereld Downsyn-
droomdag - is besloten om ‘beleid’ te maken van 
de aanbevelingen van Paul van Trotsenburg. Dat 
wil zeggen dat de kinderartsen van de teams 
de ouders van pasgeborenen zullen informeren 
over de mogelijkheid van schildklierhormoon-
suppletie tot de leeftijd van 2 jaar, waarbij de 
uiteindelijke beslissing altijd bij de ouders blijft. 
Verder is afgesproken om de Nederlandse Ver-
eniging voor Kindergeneeskunde te vragen dat 
over te nemen. • Roel Borstlap, oud-kinderarts

Dubbelblind
We spreken van een dubbelblind onderzoek wanneer:

I. de proefpersonen in twee in alle relevante opzichten zoveel mogelijk  
gelijke groepen worden verdeeld en
II. de uitvoerders zowel als de proefpersonen (en hun ouders) tijdens de duur 
van het hele onderzoek niet weten wie er in welke groep zit.
De ene groep krijgt dan het medicijn en de andere groep, de controlegroep, een 
niet duidelijk te herkennen nepmiddel. Dat laatste wordt een placebo genoemd. 
Iemand van buiten het onderzoek administreert dan wie er wat krijgt, om dat  
na afloop pas openbaar te maken. Op deze manier kunnen onderzoekers en 
proefpersonen niet in de richting van het door hen verwachte resultaat worden 
‘geduwd’. Deze methode wordt met name gebruikt bij het uittesten van het 
effect van bepaalde medicijn, zoals hier dus het schildklierhormoon.
Waar er in het artikel sprake is van ‘de blinde kinderarts’ wordt hier dus  
bedoeld dat hij geen weet heeft van de indeling van de kinderen die hij ziet.
 

Voor meer informatie zie ‘Wat weten we eigenlijk zeker’ in  
De Graaf & De Graaf-Posthumus, 1999.

40 • Down+Up 75


