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SUMMARY IN ENGLISH

General introduction

The main aim of the research presented in this thesis was to investigate whether monitoring 
cerebral, liver, and intestinal oxygenation could enable us to predict the onset of necrotizing 
enterocolitis (NEC) and its complications. NEC is currently the most common and deadliest 
gastrointestinal disease in preterm infants. Prevalence of NEC ranges between 7 and 11%. 
Although neonatal care has improved drastically in the last few decades, the short- and 
long-term consequences of NEC have not improved concurrently. Overall, mortality rates 
range between 9 and 40%, being the highest in infants with low birth weights and infants 
with the most advanced stages of NEC. Other complications include intestinal stricture, 
abdominal abcess, cholestasis, and short bowel syndrome. Moreover, neurodevelopmental 
impairments frequently occur later on, specifically in infants who are treated surgically for 
NEC. 
The pathophysiology of NEC remains largely unknown. Several factors have been identified 
that play a putative role in the development of NEC. Results of animal and human studies 
suggest that impaired intestinal perfusion might be one of these factors. Being able to 
detect this altered perfusion may give the clinician an early warning about the onset and 
progression of this disease. A non-invasive, bedside tool that reflects splanchnic perfusion 
might therefore prove to be helpful. 
Splanchnic perfusion can be assessed indirectly by measuring splanchnic oxygen saturation 
and extraction by means of near-infrared spectroscopy (NIRS). NIRS is based on the fact that 
light in the near-infrared range (wavelengths between 700 and 1000 nm) can be effectively 
transmitted through biological tissue over longer distances. Oxygenated and deoxygenated 
hemoglobin will absorb one portion of this near-infrared light. A second part of this light 
will be scattered and a third part will be reflected. Since oxygenated and deoxygenated 
hemoglobin have distinct absorption spectra, NIRS can differentiate between the two. By 
measuring the spectral absorption of these two chromophores, the ratio of oxygenated 
hemoglobin to total hemoglobin can be calculated. This measurement represents the oxygen 
uptake in tissue and is referred to as regional tissue oxygen saturation (rSO2). Approximately 
75 to 80% of this value forms a representation of the saturation of venous blood, 5% forms 
the capillary compartment and the remaining percentage is from arterial blood.
When the transcutaneous arterial oxygen saturation (SpO2) is measured simultaneously, the 
fractional tissue oxygen extraction (FTOE) can be calculated by the following equation: FTOE 
= (SpO2 - rSO2)/ SpO2. FTOE is thought to reflect the balance between tissue oxygen delivery 
and tissue oxygen consumption and might therefore be an early indicator of impaired tissue 
perfusion. High FTOE values can indicate two possibilities: (1) increased oxygen extraction 
due to increased metabolism at the tissue level, or (2) increased oxygen extraction due to 
decreased blood flow to the tissue that is being measured. For the purpose of this thesis, 
we used the INVOS 5100C spectrometer (Covidien, Mansfield, MA, USA) with neonatal 
SomaSensors (Covidien). 
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The results of several studies suggested that NIRS might indeed be valuable to predict 
the onset and development of NEC; lower intestinal oxygen and higher extraction values 
were found in infants who went on to develop NEC and in infants with NEC. However, since 
impaired intestinal perfusion might be the result of a compromised systemic circulation, it 
would also be interesting to measure cerebral oxygenation values. 

The main aim of this thesis was whether monitoring cerebral, liver, and intestinal oxygenation 
could be useful in infants who develop NEC. It led to the following research questions:  
(1) Is it feasible to study splanchnic oxygenation simultaneously in two abdominal regions 

in infants with suspected and definite NEC? Can liver and infraumbilical oxygen 
saturation values (rlivSO2 and rintSO2, respectively) substitute each other for the purpose 
of assessing splanchnic oxygenation? (Chapter 2)

(2) Can cerebral and splanchnic FTOE values be used as markers for intestinal damage in 
infants with NEC? (Chapter 3)

(3) Do preterm infants with NEC show impaired cerebrovascular autoregulation (CAR) more 
often than infants without NEC? (Chapter 4)

(4) Can we differentiate high-risk infants who develop NEC from those who do not by 
monitoring cerebral and intestinal oxygenation as early as in the first days after birth? 
(Chapter 5)

(5) Can we, in an early stage of the disease, differentiate infants with definite NEC from 
infants with suspected NEC, and infants with complicated NEC from infants with 
uncomplicated NEC by monitoring cerebral, liver, and intestinal oxygenation? (Chapter 6)

Feasibility of splanchnic NIRS monitoring

We found that it was feasible to monitor splanchnic oxygenation in the liver and infraumbilical 
region simultaneously in infants with suspected and definite NEC for 48 consecutive hours. 
We did not encounter practical difficulties or problems concerning safety. We were able 
to obtain rlivSO2 and rintSO2 values concurrently during two-thirds of the study period. 
Additionally, we found a weak association between rlivSO2 and rintSO2 values, and a poor 
agreement between these two values as assessed by a Bland-Altman plot.  

Validity of measuring cerebral and splanchnic oxygenation in preterm infants with NEC

For this purpose, we associated cerebral and splanchnic FTOE values with levels of intestinal 
fatty acid-binding protein in plasma (I-FABPp), a marker for intestinal damage, in preterm 
infants with definite NEC. I-FABP is primarily located in enterocytes of the small bowel and 
is secreted after compromised cell membrane integrity, such as occurs in intestinal ischemia 
and inflammation, including NEC. We found strong associations in the first 16 hours after 
NEC onset between cerebral and splanchnic FTOE values on the one hand and I-FABPp levels 
on the other hand. Additionally, we observed distinct courses for combined splanchnic FTOE 
and I-FABPp levels in infants with uncomplicated NEC and complicated NEC. We defined 
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complicated NEC as the infant developing a bowel perforation requiring surgery (Bell’s stage 
3B), or death. From 16 hours after NEC onset, we found that both splanchnic FTOE values 
and I-FABPp levels decreased in preterm infants with complicated NEC. In preterm infants 
with uncomplicated NEC splanchnic FTOE values gradually increased while I-FABPp levels 
decreased. We observed this increase and decrease of splanchnic FTOE values particularly 
for the intestinal region and not for the liver. 

CAR in preterm infants with NEC

60% of preterm infants with definite NEC were found to have a statistically significant 
negative association between mean arterial blood pressure and cerebral FTOE, indicating 
impaired CAR. This is high compared with the percentage of impaired CAR in infants who do 
not have NEC (38%), although this difference was not statistically significant. 

Cerebral and intestinal oxygenation values in infants at high risk of developing NEC

We found that infants with cerebral oxygen saturation (rcSO2) values < 70% in the first two 
days after birth developed radiologically confirmed NEC nine times more often than infants 
with rcSO2 values ≥ 70%. Intestinal oxygenation values obtained in the first two days after 
birth, on the contrary, were not predictive for NEC development. However, we were only 
able to measure rintSO2 in seven out of the thirty infants due to practical difficulties, especially 
in infants with very low birth weights and who are small for gestational age. These infants 
lacked space for adequate sensor placement. Two days prior to NEC onset, however, we did 
find higher intestinal FTOE values in infants who went on to develop NEC compared with 
infants who did not. We also calculated variability measurement of cerebral and intestinal 
rSO2 values based on a definition first used by McNeill et al. We did not find significant 
differences in cerebral and intestinal variability measurements between infants who went 
on to develop NEC and infants who did not; neither in the first two days after birth nor two 
days prior to NEC onset. 

Cerebral and splanchnic oxygenation values in infants with NEC

We were unable to differentiate infants with definite NEC from infants with suspected NEC 
based on cerebral and splanchnic oxygenation values obtained in the first 24 hours after 
onset of NEC symptoms. It was, however, possible to distinguish infants with complicated 
NEC from infants with uncomplicated NEC using NIRS: all infants with rlivSO2 values ≤ 59% in 
the first 8 hours after NEC onset developed complicated NEC. Additionally, all infants who 
would develop complicated NEC had rcSO2 values ≤ 71% in the first 8 hours after NEC onset, 
compared with 20% of infants who would develop uncomplicated NEC. Variability of rcSO2, 
rlivSO2, and rintSO2 values could not be used for differentiating between infants with definite 
and suspected NEC and between infants with complicated and uncomplicated NEC. 
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Implications and future perspectives

Our study has four important implications. First, monitoring splanchnic oxygenation in two 
abdominal locations in preterm infants with abdominal signs and symptoms is feasible and 
safe. However, practical difficulties limit the usefulness of monitoring intestinal oxygenation 
in preterm infants in the first days after birth. In particular, infants who are small for 
gestational age and infants who have a very low birth weight, lack space for adequate sensor 
placement. The feasibility of monitoring liver oxygenation in the first days after birth needs 
to be investigated further. 
Second, splanchnic oxygenation values provide information about the degree of intestinal 
damage in infants with NEC. In our study, splanchnic FTOE values were strongly associated 
with I-FABPp levels. However, since we also found a poor agreement between rlivSO2 and 
rintSO2 values, site-specific factors, such as differences in local intestinal and/or hepatic 
blood flow, interference by enteric contents, bowel movements within the abdominal 
cavity, and peristalsis, may influence rSO2 values. Infants with NEC may have an altered 
blood flow locally due to intestinal injury. Measuring splanchnic oxygenation in three or 
more abdominal regions might therefore lead to earlier detection of intestinal damage. The 
feasibility and necessity of this option, however, needs to be further elucidated. 
Third, our findings imply that impaired intestinal perfusion is both an inciting factor as 
well as a secondary event in the development of NEC. Additionally, compromised systemic 
circulation may be present in the first two days after birth in infants who develop NEC later 
on. The latter finding suggests that the first insult leading to intestinal underperfusion and 
a subsequent increased risk of developing NEC may occur before, during, or shortly after 
birth. Multiple insults afterwards due to, amongst others, anemia and/or the presence of 
a hemodynamically significant patent ductus arteriosus, may eventually lead to impaired 
intestinal perfusion and intestinal injury, as seen in NEC. After NEC became clinically evident, 
we observed sustained intestinal hypoperfusion in infants who developed complications, 
i.e. bowel perforation and/or death. Our findings suggest that new treatment options of 
NEC should focus on improving intestinal perfusion. 
Fourth, both cerebral and splanchnic NIRS monitoring seem useful in predicting NEC and 
its complications timely. The cut-off values presented in this thesis, however, need to be 
confirmed in larger multicenter trials. Furthermore, we may also benefit from investigating 
additional applications of NIRS monitoring in infants with NEC, such as to determine 
readiness to accept full feeds after NEC treatment and the effect of surgery on CAR, with the 
ultimate goal of improving neonatal and neurological outcome.    
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SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS

Introductie

Het hoofddoel van dit proefschrift was om vast te stellen of het meten van de cerebrale, 
lever en intestinale zuurstofvoorziening ons in staat zou kunnen stellen om het ontstaan van 
necrotiserende enterocolitis (NEC) en de bijbehorende complicaties te voorspellen. NEC is de 
meest voorkomende gastrointestinale aandoening bij prematuur geboren kinderen met een 
prevalentie die varieert van 7 tot 11%. Ondanks een verbetering van de neonatale zorg in de 
afgelopen decennia, zijn zowel de korte als de lange termijn gevolgen van NEC niet verbeterd. 
De mortaliteit van NEC varieert tussen de 9 en 40%, waarbij het hoogste sterftecijfer 
gezien wordt bij prematuur geboren kinderen met een extreem laag geboortegewicht 
en bij pasgeborenen die het meest gevorderde stadium van NEC ontwikkelen. Andere 
complicaties van NEC zijn vernauwingen in het maag-darmkanaal, abdominale abcessen, 
cholestase en het kortedarmsyndroom. Bovendien hebben prematuren die NEC gehad 
hebben een grotere kans op neurologische ontwikkelingsproblemen, vooral wanneer NEC 
ook chirurgisch behandeld is. 
De pathofysiologie van NEC is nog grotendeels onbekend. Onderzoek heeft aangetoond dat 
een verminderde intestinale doorbloeding wellicht bijdraagt aan het ontwikkelen van NEC. 
Het vroegtijdig opsporen van deze veranderde doorbloeding zou mogelijk kunnen leiden tot 
het eerder vaststellen van NEC en/of het eerder opmerken van verergering van NEC naar 
een vergevorderd stadium. Een methode die op een niet-invasieve manier de splanchnische 
doorbloeding meet, zou daarom een waardevolle toevoeging kunnen zijn in de diagnostiek 
van NEC. 
Met behulp van nabij-infrarood licht spectroscopie (NIRS) is het mogelijk om de 
splanchnische doorbloeding indirect te kunnen schatten door het meten van de 
splanchnische zuurstofvoorziening. NIRS zendt nabij-infrarood licht uit dat het 
golflengtegebied omspant tussen 700 en 1000 nm. Dit nabij-infrarood licht onderscheidt 
zich van licht met andere golflengtes, omdat het op een effectieve manier een langere 
afstand door biologisch weefsel kan afleggen. Een deel van het nabij-infrarode licht wordt 
door het zuurstofgebonden hemoglobine en zuurstofvrije hemoglobine geabsorbeerd. 
Daarnaast wordt een deel verspreid door het weefsel en een deel wordt gereflecteerd. 
Aangezien het zuurstofgebonden en zuurstofvrije hemoglobine elk zijn eigen karakteristiek 
absorptiespectrum heeft, kan NIRS een onderscheid maken tussen deze beide moleculen. 
De ratio tussen het zuurstofgebonden hemoglobine en het totale hemoglobine bepaalt het 
regionale weefsel zuurstofgehalte (rSO2). Ongeveer 75 tot 80% van deze waarde bestaat uit 
het zuurstofgehalte gemeten in het veneuze bloed, 5% uit het capillaire compartiment en 
het resterende percentage wordt gevormd door het arteriële bloed. 
Wanneer tegelijkertijd de transcutane arteriële zuurstofsaturatie (SpO2) gemeten wordt, 
kan de fractionele weefsel zuurstofextractie (FTOE) berekend worden met behulp van de 
volgende formule: FTOE = (SpO2 - rSO2)/ SpO2. Omdat FTOE beschouwd wordt als de balans 
tussen de aanvoer van zuurstof aan weefsel en het verbruik van zuurstof in weefsel, wordt 
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deze waarde gebruikt om een indruk te krijgen van de weefseldoorbloeding. Hoge FTOE 
waarden kunnen wijzen op twee mogelijkheden: (1) verhoogde zuurstofextractie door een 
toename in het metabolisme, of (2) verhoogde zuurstofextractie door een verminderde 
bloeddoorstroming. Alle studies in dit proefschrift werden uitgevoerd met de INVOS 5100C 
spectrometer (Covidien, Mansfield, MA, USA) en de neonatale SomaSensoren (Covidien). 
Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat NIRS een mogelijk toegevoegde waarde heeft in 
het voorspellen van het ontstaan van NEC en de verergering van NEC naar een vergevorderd 
stadium; NEC was geassocieerd met lagere intestinale zuurstofsaturatie waarden en hogere 
intestinale zuurstofextractie waarden. Aangezien een verminderde intestinale doorbloeding 
ook een resultaat kan zijn van een verminderde systemische doorbloeding, zou het tevens 
interessant zijn om naast de intestinale doorbloeding de cerebrale zuurstofvoorziening te 
meten. 

Het hoofddoel van dit proefschrift was daarom vast te stellen of het meten van de cerebrale, 
lever en intestinale zuurstofvoorziening van toegevoegde waarde zou kunnen zijn in het 
diagnostisch proces bij prematuur geboren kinderen die NEC gaan ontwikkelen of die NEC 
ontwikkeld hebben. Deze vraag leidde tot de volgende onderzoeksvragen:
(1) Is het haalbaar en uitvoerbaar om splanchnische zuurstofvoorziening gelijktijdig te 

meten op twee abdominale locaties bij prematuur geboren kinderen met NEC? Kunnen 
zuurstofsaturatie waarden gemeten in het gebied van de lever en de regio onder de navel 
elkaar vervangen om een indruk te krijgen van de splanchnische zuurstofvoorziening? 
(Hoofdstuk 2) 

(2) Kunnen cerebrale en splanchnische FTOE waarden gebruikt worden als ‘markers’ voor 
intestinale schade bij prematuur geboren kinderen met NEC? (Hoofdstuk 3) 

(3) Is de cerebrovasculaire autoregulatie (CAR) vaker gestoord bij prematuur geboren 
kinderen met NEC dan bij prematuur geboren kinderen zonder NEC? (Hoofdstuk 4) 

(4) Is het mogelijk om hoog-risico prematuren die later NEC ontwikkelen te onderscheiden 
van hoog-risico prematuren die later geen NEC ontwikkelen door het meten van de 
cerebrale en intestinale zuurstofvoorziening in de eerste dagen na de geboorte? 
(Hoofdstuk 5) 

(5) Is het mogelijk om prematuur geboren kinderen met bewezen NEC (Bell’s stadium 
≥ 2) vroegtijdig te onderscheiden van prematuren die verdacht worden van NEC 
(Bell’s stadium 1), en prematuren met gecompliceerde NEC van prematuren met 
ongecompliceerde NEC door het meten van de cerebrale, lever en intestinale 
zuurstofvoorziening? (Hoofdstuk 6)

Haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het meten van de splanchnische zuurstofvoorziening

Uit ons onderzoek bleek dat het mogelijk was om de splanchnische zuurstofvoorziening 
simultaan te meten gedurende 48 uur in het gebied van de lever en de regio onder de 
navel bij prematuren die verdacht werden van NEC of gediagnosticeerd waren met NEC. 
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We ondervonden geen praktische moeilijkheden of problemen met betrekking tot de 
veiligheid. We waren in staat om lever zuurstofsaturatie (rlivSO2) waarden en intestinale 
zuurstofsaturatie (rintSO2) waarden gelijktijdig te verkrijgen gedurende tweederde van de 
studieperiode. Tevens vonden we een zwakke associatie tussen rlivSO2 en rintSO2 waarden 
en een slechte overeenkomst tussen deze twee waarden, vastgesteld aan de hand van een 
Bland-Altman plot. 

Validiteit van het meten van cerebrale en splanchnische zuurstofvoorziening bij prematuur 
geboren kinderen met NEC

Teneinde een antwoord op deze vraag te kunnen geven, hebben we cerebrale en 
splanchnische FTOE waarden gecorreleerd met de concentratie van het intestinale-type 
vetzuur bindend eiwit in plasma (I-FABPp) bij prematuren met bewezen NEC. I-FABPp is een 
maat voor intestinale schade en bevindt zich voornamelijk in enterocyten van de dunne 
darm. Het wordt uitgescheiden nadat de integriteit van de celmembraan van de enterocyt is 
gecompromitteerd, zoals bij intestinale ischemie en inflammatie, waaronder NEC. 
In de eerste 16 uren na het ontstaan van NEC, vonden wij sterke associaties tussen cerebrale 
en splanchnische FTOE waarden aan de ene kant en concentraties van I-FABPp aan de 
andere kant. Vanaf 16 uren na het ontstaan van NEC, zagen we een verschillend beloop van 
splanchnische FTOE waarden en I-FABPp concentraties bij prematuren met gecompliceerde 
NEC ten opzichte van prematuren met ongecompliceerde NEC. Hierbij hebben wij 
gecompliceerde NEC gedefinieerd als het ontwikkelen van een darmperforatie waarvoor een 
chirurgische behandeling vereist is (Bell’s stadium 3B) of overlijden ten gevolge van NEC. Bij 
prematuren met gecompliceerde NEC daalden zowel de splanchnische FTOE waarden als de 
I-FABPp concentraties. Bij prematuren met ongecompliceerde NEC daarentegen, stegen de 
splanchnische FTOE waarden en daalden de I-FABPp concentraties. Deze stijging en daling 
van splanchnische FTOE waarden zagen we voornamelijk bij waarden die we verkregen bij 
de regio onder de navel en minder bij de waarden gemeten ter plaatse van de lever. 

CAR bij prematuur geboren kinderen met NEC

60% van de prematuren met bewezen NEC hadden een statistisch significante negatieve 
associatie tussen de gemiddelde arteriële bloeddruk en de cerebrale FTOE waarden, oftewel 
een bloeddruk afhankelijke hersendoorbloeding, indicatief voor een gestoorde CAR. Deze 
waarde is hoog in vergelijking met het percentage van gestoorde CAR bij prematuren zonder 
NEC (38%), alhoewel het verschil niet statistisch significant was. 

Cerebrale en intestinale zuurstofvoorziening bij prematuren met een hoog risico op het 
ontwikkelen van NEC

Prematuur geboren kinderen met cerebrale zuurstofsaturatie (rcSO2) waarden < 70% in 
de eerste twee dagen na de geboorte ontwikkelden bewezen NEC negen keer vaker dan 
prematuren met rcSO2 waarden ≥ 70%. De intestinale zuurstofvoorziening gemeten met 
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NIRS in de eerste twee dagen na de geboorte was niet significant verschillend tussen 
prematuren die later wel NEC ontwikkelden en prematuren die later niet NEC ontwikkelden. 
Niettemin, rintSO2 kon gemeten worden in slechts zeven van de dertig prematuren. Dit had 
te maken met praktische moeilijkheden, voornamelijk bij prematuren met een erg laag 
geboortegewicht en prematuren met een te kleine lengte en/of een te klein gewicht voor 
de zwangerschapsduur. Bij deze prematuren was er niet genoeg plaats om de sensor op een 
juiste manier te kunnen bevestigen. Twee dagen vóór het ontstaan van NEC, vonden we wel 
hogere intestinale FTOE waarden bij prematuren die NEC gingen ontwikkelen vergeleken 
met prematuren die geen NEC ontwikkelden. Als laatste hebben we de variabiliteit van de 
cerebrale en intestinale rSO2 waarden berekend, gebaseerd op een berekening van McNeill 
et al. We vonden geen verschil in variabiliteit tussen prematuren die wel NEC ontwikkelden 
en prematuren die geen NEC ontwikkelden; noch voor de eerste dagen na de geboorte, 
noch twee dagen voor het ontstaan van NEC. 

Cerebrale en splanchnische zuurstofvoorziening bij prematuren met NEC

Uit ons onderzoek is gebleken dat het niet mogelijk is om op basis van de cerebrale en 
splanchnische zuurstofvoorziening, gemeten in de eerste 24 uur na het ontstaan van 
symptomen die mogelijk passen bij NEC, een onderscheid te maken tussen prematuren 
met een uiteindelijk bewezen NEC en prematuren met alleen een verdenking op NEC, die 
uiteindelijk geen NEC bleken te hebben. Het was wel mogelijk om met NIRS de prematuren 
met een gecompliceerde NEC vroegtijdig te onderscheiden van prematuren met een 
ongecompliceerde NEC: alle prematuren met rlivSO2 waarden ≤ 59% in de eerste 8 uur na 
het ontstaan van een bewezen NEC ontwikkelden uiteindelijk complicaties. Tevens vonden 
we dat alle prematuren die een gecompliceerde NEC ontwikkelden, rcSO2 waarden ≤ 71% 
hadden in de eerste 8 uur na het ontstaan van een bewezen NEC in vergelijking met 20% 
van prematuren die een ongecompliceerde NEC ontwikkelden. Variabiliteit van rcSO2, rlivSO2 
en rintSO2 waarden kon niet gebruikt worden om te differentiëren tussen prematuren met 
een bewezen NEC en prematuren met alleen een verdenking op NEC en ook niet tussen 
prematuren met gecompliceerde NEC en ongecompliceerde NEC. 

Implicaties en vooruitzichten

De resultaten die in dit proefschrift gepresenteerd zijn, hebben vier belangrijke implicaties. 
Ten eerste hebben we aangetoond dat het haalbaar en veilig is om de splanchnische 
zuurstofvoorziening gelijktijdig te meten op twee verschillende abdominale locaties bij 
prematuren met abdominale symptomen. Echter, praktische moeilijkheden beperken 
de mogelijkheid om de intestinale zuurstofvoorziening te meten bij prematuur geboren 
kinderen in de eerste dagen na de geboorte. Voornamelijk prematuren met een erg laag 
geboortegewicht en/of prematuren met een te kleine lengte en/of een te klein gewicht 
voor de zwangerschapsduur hebben onvoldoende ruimte om de SomaSensor correct te 
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bevestigen. De haalbaarheid van het meten van de lever zuurstofvoorziening in de eerste 
dagen na de geboorte dient verder onderzocht te worden. 
Ten tweede hebben we aangetoond dat splanchnische FTOE waarden informatie verschaffen 
over de mate van intestinale schade bij prematuren met NEC: splanchnische FTOE waarden 
waren sterk gecorreleerd met I-FABPp concentraties. Aangezien we tevens een slechte 
overeenkomst vonden tussen rlivSO2 en rintSO2 waarden, is het mogelijk dat locatiespecifieke 
factoren, zoals verschillen in lokale intestinale en/of hepatische bloedstroom, storing door 
darminhoud, darmbewegingen in de abdominale holte en peristaltiek, de rSO2 waarden 
beïnvloeden. Prematuren met NEC hebben mogelijkerwijs een verminderde lokale 
doorbloeding door schade aan het intestinale weefsel. Het meten van de splanchnische 
zuurstofvoorziening in drie of meer abdominale locaties zou daarom potentieel tot een 
eerdere detectie kunnen leiden van intestinale schade. De haalbaarheid en zinvolheid van 
deze optie moet echter nader onderzocht worden.
Ten derde impliceren onze bevindingen dat een verminderde intestinale doorbloeding 
zowel een rol speelt in het ontstaan van NEC als een secundair effect is in de ontwikkeling 
van NEC. Bovendien hebben we aangetoond dat ook een verminderde systemische 
zuurstofvoorziening aanwezig kan zijn in de eerste twee dagen na de geboorte bij prematuur 
geboren kinderen die later NEC ontwikkelen. Deze laatste bevinding suggereert dat de 
eerste vatbaarheid voor het later ontwikkelen van NEC al kan ontstaan voor, gedurende 
of kort na de geboorte. Het gezamenlijk effect met meerdere predisponerende factoren 
nadien, zoals anemie en/of de aanwezigheid van een hemodynamisch significante patente 
ductus arteriosus, zouden kunnen leiden tot een verminderde intestinale doorbloeding en 
de ontwikkeling van intestinale schade, zoals gezien wordt in NEC. 
Nadat NEC had geleid tot klinische symptomen, zagen we dat een verminderde intestinale 
doorbloeding nog steeds aanwezig was bij prematuren met gecompliceerde NEC. 
Daarentegen lieten prematuren met ongecompliceerde NEC herstel van de intestinale 
doorbloeding zien. Op basis van onze bevindingen zouden we willen aanbevelen dat 
nieuwe therapeutische strategieën bij NEC zich richten op de verbetering van de intestinale 
doorbloeding. 
Ten vierde, zowel het meten van de cerebrale als splanchnische weefsel zuurstofsaturatie 
en –extractie lijken van toegevoegde waarde te zijn in het voorspellen van NEC en de 
geassocieerde complicaties. De grenswaarden die in dit proefschrift genoemd worden, 
zouden echter in grotere trials bevestigd moeten worden. 
Het gebruik van NIRS bij prematuren met NEC zou niet beperkt moeten blijven tot de 
toepassingen beschreven in dit proefschrift. Zo zou NIRS een bijdragende rol kunnen spelen 
in het bepalen wanneer prematuren na het doormaken van NEC weer volledig enteraal 
gevoed zouden kunnen worden, of het onderzoeken wat het effect van een chirurgische 
behandeling van NEC is op CAR. Het uiteindelijke doel van al deze onderzoeken zou steeds 
dezelfde moeten zijn, namelijk het verbeteren van de neonatale en neurologische uitkomst 
van prematuren met NEC. 
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ABBREVIATIONS

BW   birth weight 
CAR   cerebrovascular autoregulation
CBF   cerebral blood flow
CI   confidence interval 
CPAP   continuous positive airway pressure 
CRP   C-reactive protein
CSOR   cerebro-splanchnic oxygenation ratio
GA   gestational age
Hb   hemoglobin
HFOV   high-frequency oscillatory ventilation 
FTOE  fractional tissue oxygen extraction
cFTOE   cerebral fractional tissue oxygen extraction
livFTOE   liver fractional tissue oxygen extraction
intFTOE   intestinal fractional tissue oxygen extraction
I-FABPp   intestinal fatty acid-binding protein in plasma
INVOS   In Vivo Optical Spectroscopy
MABP   mean arterial blood pressure
NEC   necrotizing enterocolitis 
NICU   neonatal intensive care unit
NIMV   nasal intermittent mandatory ventilation 
NIRS   near-infrared spectroscopy
pCO2   partial pressure of carbon dioxide 
PDA   patent ductus arteriosus
PNA   postnatal age
PPROM   preterm premature rupture of membranes
RBC   red blood cell
ROC   receiver operating characteristics
rSO2  regional tissue oxygen saturation
rcSO2   cerebral oxygen saturation
rlivSO2   liver oxygen saturation
rintSO2   intestinal/infraumbilical oxygen saturation
SD   standard deviation
SIMV   synchronized intermittent mandatory ventilation 
SiPAP   synchronised intermittent positive airway pressure 
SIPPV   synchronous positive pressure ventilation
SpO2   transcutaneous arterial oxygen saturation
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Mijn aller-, allerliefste Jacob, jij bent mijn steun en toeverlaat. Jouw onvoorwaardelijke liefde 
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