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Voorwoord 

Voor u ligt een onderzoek naar de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen 

die zeven tot tien jaar geleden een ‘arteriële switch’ operatie hebben ondergaan. Deze 

masterthesis is geschreven als afronding van de master orthopedagogiek aan de Universiteit 

Utrecht. Via deze weg wil ik Dr. M. Toet, kinderarts-neonatoloog bedanken voor het 

benaderen van de ouders en de uitleg over de operatie, en Dr. M. Uniken-Venema, klinisch 

psycholoog voor de begeleiding tijdens de dataverzameling en de feedback op de 

onderzoeksverslagen. Ik heb veel geleerd van uw feedback en uw uitleg over de gang van 

zaken van een onderzoek binnen de afdeling medische psychologie en maatschappelijk werk. 

Ik wil ook alle medewerkers van de afdeling medische psychologie en maatschappelijk werk 

bedanken voor de samenwerking, het meedenken en de uitleg. De receptionistes/secretaresses 

wil ik bedanken voor de hulp bij het verzenden van brieven. Tot slot ik wil ik Prof. Dr. G. 

Sinnema bedanken voor zijn feedback op mijn onderzoeksvoorstel en uiteindelijke 

masterthesis. 
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Samenvatting  

Achtergrond: Uit eerder onderzoek blijkt dat kinderen die voor een ‘arteriële switch’ operatie 

een lage cerebrale zuurstof saturatie hadden, meer risico lopen op een vertraagde 

ontwikkeling op driejarige leeftijd. Het huidige onderzoek is erop gericht na te gaan of deze 

kinderen ook op zeven tot tienjarige leeftijd nog een vertraagde of afwijkende ontwikkeling 

vertonen. 

Doel: Het in kaart brengen van de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen 

die zeven tot tien jaar geleden een ‘arteriële switch’ operatie hebben ondergaan, en na te gaan 

of deze ontwikkeling gerelateerd is aan risicofactoren uit de neonatale periode.  

Methode: Bij 19 kinderen die als voldragen pasgeborene zonder preëxistente 

hersenbeschadiging zeven tot tien jaar geleden binnen veertig dagen na hun geboorte een 

‘arteriële switch’ operatie hebben ondergaan in het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht, 

wordt de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling onderzocht middels de WISC III, 

CBCL, TRF en CBSK. 

Resultaten: De cognitieve ontwikkeling was normaal bij 12 van de 19 patiënten. Wat betekent 

dat zij een gemiddelde of bovengemiddelde intelligentie hebben. Één kind functioneert op 

moeilijk lerend niveau, één kind heeft een lichte verstandelijke beperking en vijf kinderen 

hebben een beneden gemiddelde intelligentie. Opvallend is de hoge uitval op de factor 

verwerkingssnelheid daar wijken tien van de 19 kinderen af. Wanneer de uitval op cognitief 

gebied in dit onderzoek vergeleken wordt met eerder onderzoek kan geconcludeerd worden 

dat de relatieve achterstand van vier kinderen op driejarige leeftijd nu optreedt bij zeven 

kinderen op zeven tot tienjarige leeftijd. Er is geen samenhang gevonden tussen 

operatiefactoren en de cognitieve ontwikkeling.  

De sociaal emotionele ontwikkeling is in kaart gebracht bij 16 kinderen en was normaal bij 

zeven van de 16 kinderen. Vooral angstproblemen, gedragsproblemen en aandachtsproblemen 

komen veel voor en hangen samen met een extra lage cerebrale zuurstofsaturatie voor de 

operatie en een laag geboortegewicht. 

Conclusie: Vooral de sociaal emotionele ontwikkeling lijkt gerelateerd aan de operatie en 

levert bij negen van de 16 kinderen problemen op. De hoogte van de cerebrale 

zuurstofsaturatie wordt als risicofactor gezien. In de toekomst moet deze doelgroep een 

intensieve follow up krijgen waardoor cognitieve en sociaal emotionele problemen snel 

gesignaleerd en behandeld kunnen worden. Voor artsen moet het een aandachtspunt zijn dat 

de hoogte van de cerebrale zuurstofsaturatie een belangrijke risicofactor is voor de verdere 

ontwikkeling van deze kinderen.  
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Inleiding  

Een ‘arteriële switch’ operatie wordt uitgevoerd bij een aangeboren hartafwijking waarbij de 

lichaamsslagader en de longslagader van plek zijn verwisseld. Dit wordt ook wel transpositie 

van de grote vaten genoemd. Bij een hart met een transpositie van de grote vaten zal 

zuurstofrijk bloed naar de longen worden gepompt (waar het geen extra zuurstof op zal 

nemen) en zuurstofarm bloed naar de rest van het lichaam (waardoor hersenen, spieren, en 

andere organen geen zuurstof krijgen aangevoerd). De patiënt zal door zuurstofgebrek blauw 

kleuren. Direct na de geboorte kan tussen de linker en de rechter hartkamer een gaatje zitten. 

Hierdoor kan zuurstofrijk bloed zich mengen met het zuurstofarme bloed. De eerste 

behandeling is erop gericht dit gaatje open te houden en zo mogelijk te vergroten door middel 

van medicijnen of catheterisatie. Een operatie is de enige mogelijkheid tot duurzaam herstel. 

Bij de ‘arteriële switch’ operatie worden de beide slagaderen losgehaald van het hart, 

omgewisseld en weer vastgezet. Hierdoor ontstaat een normale situatie. De operatie moet zo 

vroeg mogelijk plaatsvinden in verband met de ontwikkeling van de hartspier. Deze operatie 

is een ingewikkelde ingreep omdat ook de kransslagader moet worden overgezet (Haren, 

Hutter & Wessels, 2005).  

Uit eerder onderzoek van Toet, Flinterman, Laar, Vries, Bennink, Uiterwaal en 

collega’s (2005) blijkt dat kinderen die voor de ‘arteriële switch’ operatie een lage cerebrale 

zuurstof saturatie hadden, meer risico lopen op een vertraagde ontwikkeling op driejarige 

leeftijd. Om te kijken of deze ontwikkeling ook op zeven tot tienjarige leeftijd nog vertraagd 

of afwijkend is, wordt dit onderzoek verricht. Tussen de zeven en tienjarige leeftijd is de 

cognitieve ontwikkeling meer stabiel dan bij jongere kinderen waardoor de uitkomst een meer 

predictieve waarde heeft voor het verdere verloop van de ontwikkeling (Karl, Hall, Ford, 

Kelly, Brizard, Mee., et al., 2004).  

Dit onderzoek zal ook nieuwe facetten onderzoeken, zo is er ook oog voor de sociaal 

emotionele ontwikkeling van deze kinderen zeven tot tien jaar na de operatie. Dunbar-

Masterson, Wypij, Bellinger, Rappaport, Baker, en collega’s (2001), Karl en collega’s (2004), 

en Williams, McCrindle, Ashburn, Jonas, Mavroudis, en collega’s (2003) geven aan dat deze 

groep kinderen meer risico loopt op problemen in de sociaal emotionele ontwikkeling. Zo 

constateren zij meer gedragsproblemen en sociale problemen. Ook aandachtsproblemen en 

teruggetrokken gedrag komen veel voor. Problemen in de sociaal emotionele ontwikkeling 

kunnen leiden tot problemen bij de cognitieve ontwikkeling. Andersom geldt dit ook: de 

cognitieve ontwikkeling kan van invloed zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling. 
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Uit onderzoeken van Dunbar-Masterson en collega’s (2001) en Hövels- Gürich, 

Seghaye, Däbritz, Messmer en Bernuth, (1997) komt naar voren dat de tijdsduur van de 

circulatiestilstand en bypass van invloed zijn op de latere cognitieve ontwikkeling. Ook het 

geboortegewicht blijkt invloed te hebben (Dunbar-Masterson et al., 2001; Karl et al., 2004). 

Omdat ook lichaamstemperatuur als risicofactor wordt gezien wordt deze meegenomen in dit 

onderzoek. Echter geven Hövels- Gürich, Seghaye, Däbritz, Messmer en Bernuth, (1997) aan 

dat de hoogte van de lichaamstemperatuur bij hun studie geen invloed had. Of deze factoren 

bij deze groep kinderen op zeven tot tienjarige leeftijd een verband hebben met de cognitieve 

en sociaal emotionele ontwikkeling zal onderzocht moeten worden. Zo kunnen de mogelijke 

risico’s op langere termijn en de gevolgen voor de ontwikkeling in kaart gebracht worden. 

Door in kaart te brengen wat risicofactoren zijn voor een afwijkende cognitieve en sociaal 

emotionele ontwikkeling kunnen er bij kinderen die in de toekomst deze operatie krijgen 

voorspellingen gedaan worden over hun ontwikkeling.  

Het doel van dit exploratieve onderzoek is het in kaart brengen van de cognitieve en 

sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen die zeven tot tien jaar geleden een ‘arteriële 

switch’ operatie hebben ondergaan, en na te gaan of dit gerelateerd is aan risicofactoren uit de 

neonatale periode.  

Op grond van bovenstaande informatie wordt de hypothese gesteld dat kinderen die 

binnen maximaal veertig dagen na de geboorte een ‘arteriële switch’ operatie hebben 

ondergaan meer risico lopen op een vertraagde cognitieve en afwijkende sociaal emotionele 

ontwikkeling.  

 

De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord  

- Wat is de cognitieve ontwikkeling van kinderen die zeven tot tien jaar geleden een 

‘arteriële switch’ operatie hebben ondergaan? 

- Wat is de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen die zeven tot tien jaar geleden 

een ‘arteriële switch’ operatie hebben ondergaan? 

- Zijn er verbanden met operatiefactoren? 

- Zijn er verbanden met overige medische factoren? 

Achtergrondvariabelen zijn: leeftijd, geslacht en opleidingsniveau van ouders 
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De volgende hypothesen worden opgesteld: 

- Er is een verband tussen een langere duur van de circulatiestilstand en een vertraagde 

cognitieve en afwijkende sociaal emotionele ontwikkeling. In die zin dat een langere 

duur van de circulatiestilstand samen gaat met een vertraagde cognitieve ontwikkeling 

en een afwijkende sociaal emotionele ontwikkeling op zeven tot tienjarige leeftijd. 

- Er is een verband tussen een laag geboortegewicht en een vertraagde cognitieve 

ontwikkeling en een afwijkende sociaal emotionele ontwikkeling. In die zin dat een 

laag geboortegewicht samen gaat met een vertraagde cognitieve ontwikkeling en een 

afwijkende sociaal emotionele ontwikkeling op zeven tot tienjarige leeftijd. 

- Er is een verband tussen een langere duur van de bypass en een vertraagde cognitieve 

en afwijkende sociaal emotionele ontwikkeling. In die zin dat een langere duur van de 

bypass samen gaat met een vertraagde cognitieve ontwikkeling en een afwijkende 

sociaal emotionele ontwikkeling op zeven tot tienjarige leeftijd. 

- Er is een verband tussen een lage cerebrale zuurstof saturatie voor de ‘arteriële switch’ 

operatie en een vertraagde cognitieve en afwijkende sociaal emotionele ontwikkeling. 

In die zin dat een lage cerebrale zuurstof saturatie samen gaat met een vertraagde 

cognitieve ontwikkeling en een afwijkende sociaal emotionele ontwikkeling op zeven 

tot tienjarige leeftijd. 

- Er is een verband tussen een lagere lichaamstemperatuur voor, tijdens of na de 

operatie en een vertraagde cognitieve en afwijkende sociaal emotionele ontwikkeling. 

In die zin dat een lagere lichaamstemperatuur samen gaat met een vertraagde 

cognitieve ontwikkeling en een afwijkende sociaal emotionele ontwikkeling op zeven 

tot tienjarige leeftijd. 

 

Methode van onderzoek  

Participanten 

Voor dit onderzoek zijn alle twintig kinderen benaderd die als voldragen pasgeborene zonder 

preëxistente hersenbeschadiging zeven tot tien jaar geleden (van 1998 tot 2000) binnen 

veertig dagen na de geboorte een ‘arteriële switch’ operatie hebben gehad in het Wilhelmina 

Kinderziekenhuis te Utrecht. 

 Bij 16 kinderen is de intelligentie getest in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, van één 

kind zijn IQ scores van de WISC van elders gebruikt omdat bekend was dat dit kind extreem 

angstig is voor het ziekenhuis en ook cognitief ernstig afwijkt. Van twee kinderen zijn 

gegevens opgevraagd bij school, echter bleken er geen IQ scores bekend. Omdat deze 
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kinderen beide speciaal onderwijs volgen (ZMLK en speciaal basisonderwijs), zijn deze 

kinderen in de data bij alle schalen en factoren van de WISC als afwijkend meegenomen in de 

analyse. Één kind kon niet bereikt worden. In totaal zijn er 19 kinderen in de analyse 

meegenomen met betrekking tot de cognitieve ontwikkeling. De sociaal emotionele 

ontwikkeling is bij 16 kinderen onderzocht. Ook hier geldt dat er bekend was dat de drie 

kinderen die ook bij de cognitieve ontwikkeling genoemd werden, sociaal emotioneel ernstig 

afwijken, waardoor er besloten is gebruik te maken van bestaande gegevens over het 

cognitieve functioneren van deze kinderen en deze kinderen niet op te roepen om de sociaal 

emotionele ontwikkeling te testen. Er is geen steekproef getrokken maar de gehele in het 

Wilhelmina Kinderziekenhuis bekende populatie is gebruikt bij dit onderzoek. Uitkomsten 

kunnen alleen gegeneraliseerd worden naar de populatie kinderen die dezelfde operatie 

hebben ondergaan binnen veertig dagen na hun geboorte, zonder preëxistente 

hersenbeschadiging.  

Er is sprake van een exploratief onderzoek. Het onderzoek bevat één of meer open 

onderzoeksvragen. Er wordt verwacht dat er een samenhang bestaat tussen variabelen, maar 

dit heeft geen bewijskracht voor causale verbanden.  

 

Meetinstrumenten 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende meetinstrumenten die bij het kind, 

ouders of de leerkracht zijn afgenomen: 

Wechsler Intelligence Scale for Children. Derde editie (WISC III).  

De WISC III wordt mondeling afgenomen bij het kind en duurt ongeveer 90 minuten. De 

doelgroep van dit instrument zijn kinderen van 6.0 tot en met 16.11 jaar oud. Met dit 

meetinstrument wordt de algemene intelligentie gemeten. Auteurs van de Wisc III is 

Wechsler. De Nederlandse WISC III is verzorgd door Kort,  Schittekatte, Dekker, Verhaeghe, 

Compaan, Bosmans en Vermeir (2005). De COTAN beoordeelt de uitgangspunten en het 

testmateriaal/handleiding als goed, de normen, betrouwbaarheid en begripsvaliditeit als 

voldoende, en de criteriumvaliditeit als onvoldoende (Krayer & Plas, 2006). 

Competentie belevingsschaal voor kinderen (CBSK)  

De CBSK wordt door het kind zelf ingevuld en duurt ongeveer 15 minuten. De CBSK is 

bedoeld voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar. De auteurs zijn: Veerman, Straathof, 

Treffers et al. (1997). De CBSK meet aspecten van zelfwaardering en globaal gevoel van 

eigenwaarde. Dit onderzoek wil hiermee het zelfbeeld van de kinderen meten. De COTAN 

beoordeelt de uitgangspunten en testmateriaal/handleiding als goed, de normen, 
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betrouwbaarheid en begripsvaliditeit als voldoende, en de criterium validiteit als onvoldoende 

(Krayer & Plas, 2006). 

 

Child Behavior Checklist (CBCL). 

De CBCL wordt ingevuld door de ouders en duurt ongeveer 15 minuten. De CBCL is bedoeld 

voor kinderen van 4.0 tot en met 18.11 jaar oud. De ontwerper is: Achenbach. De eerste 

Nederlandse versie is samengesteld door Verhulst, Koot, Akkerhuis en Veerman (1990). Een 

herziene versie door Verhulst, van der Ende en Koot (2002).  

 De CBCL meet vaardigheden oftewel competenties en externaliserend/ internaliserend 

probleemgedrag. Dit onderzoek wil met deze vragenlijst problemen in de sociaal emotionele 

ontwikkeling signaleren. De COTAN beoordeelt de uitgangspunten, het 

testmateriaal/handleiding, de normen en de begripsvaliditeit als goed. De betrouwbaarheid en 

de criteriumvaliditeit worden als voldoende beoordeeld (Krayer & Plas, 2006). 

Teacher report form (TRF)  

De TRF wordt ingevuld door de leerkracht van het kind en duurt ongeveer 15 minuten. De 

TRF is bedoeld voor kinderen van 4.0 tot en met 18.11 jaar oud. De ontwerper is: Achenbach. 

De eerste Nederlandse versie is samengesteld door Verhulst, Koot, Akkerhuis en Veerman 

(1990). Een herziene versie door Verhulst, van der Ende en Koot (2002). De TRF meet 

vaardigheden oftewel competenties en externaliserend/ internaliserend probleemgedrag. Dit 

onderzoek wil zo eventuele verschillen tussen leerkracht en ouders signaleren om een zo 

compleet mogelijk beeld te krijgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van deze 

kinderen. De COTAN beoordeelt de uitgangspunten, het testmateriaal/handleiding, de 

normen, betrouwbaarheid en de begripsvaliditeit als goed. En de criteriumvaliditeit als 

voldoende (Krayer & Plas, 2006). 

De scores van verschillende toetsen van Cito worden gevraagd aan de leerkracht. 

Dit om te kunnen zien hoe de schoolse vaardigheden van deze kinderen ontwikkeld zijn, en 

deze te kunnen vergelijken met de uitkomsten van de WISC-III.  

 Aan de ouders wordt gevraagd wat de hoogst genoten opleiding is. De hoogst genoten 

opleiding van ouders geeft informatie over de sociaal economische status van een gezin. Zo 

kan er gekeken worden of dit invloed heeft op de cognitieve en sociaal emotionele 

ontwikkeling van deze kinderen. 
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Procedure  

Het onderzoek vindt plaats in het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht binnen de afdeling 

Medische Psychologie en Maatschappelijk werk. Het onderzoek is haalbaar omdat de 

onderzoeksgroep al bekend is en de medische gegevens daarvan beschikbaar zijn. De 

kinderen zijn nog onder controle bij de cardioloog. Het onderzoek vindt plaats in het kader 

van de follow up van deze patiëntengroep en valt onder de patiëntenzorg. Evenals zeven tot 

tien jaar geleden zullen de ouders door een kinderarts-neonatoloog benaderd worden. Zij zal 

inventariseren hoe het medisch met de kinderen gaat. Omdat het reguliere patiëntenzorg 

betreft is aanmelding bij de medisch ethische toetsingscommissie (METC) niet noodzakelijk. 

Ouders worden middels een telefoongesprek en een brief op de hoogte gesteld van de 

uitkomsten en adviezen n.a.v. het onderzoek bij hun kind.  

 

Data analyse 

De uitkomsten van dit onderzoek worden afgezet tegen de testnormen en daarom is er geen 

controlegroep nodig. De uitkomsten worden eerst door middel van beschrijvende statistiek 

weergegeven. Daarna worden mogelijke verbanden onderzocht door middel van 

correlatietechnieken. Er zal gebruik gemaakt worden van Spearman’s rangcorrelatie om de 

samenhang tussen variabelen te onderzoeken. Dit omdat er een kleine onderzoeksgroep is en 

daardoor de Pearson’s correlatie minder geschikt is. 

 Bij de CBCL en de TRF worden de scores op internaliserende en externaliserende 

problemen gebruikt om in kaart te brengen hoeveel kinderen er sociaal emotioneel afwijken.  

De volgende subschalen van de CBCL, TRF en CBSK worden gebruikt voor het 

gedetailleerder in kaart brengen van de sociaal emotionele ontwikkeling, om zo aan te kunnen 

geven op welke gebieden deze kinderen precies afwijken:  

CBCL: Teruggetrokken/depressief, lichamelijke klachten, angstig/depressief, sociale 

problemen, denkproblemen, normafwijkend gedrag en agressief gedrag. 

TRF: Dezelfde subschalen als bij de CBCL 

CBSK: Sociale acceptatie, fysieke verschijning, sportieve vaardigheden, gedragshouding en 

gevoel van eigenwaarde. 

 De volgende subschalen worden gebruikt als extra informatie bij het meten van de 

cognitieve ontwikkeling: CBCL, de schaal Aandachtsproblemen, van de TRF de schaal  

Schoolresultaten en van de CBSK de schaal Schoolvaardigheden 

 De cognitieve ontwikkeling is vertraagd als het IQ beneden het gemiddelde IQ ligt 

volgens de norm van Resing en Blok (2002). Het gemiddelde IQ ligt tussen de 90 en 110. 
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Scores onder de 90 worden als afwijkend beschouwd. Er wordt echter ook gekeken naar de 

normaalverdeling binnen de gehele populatie basisschoolkinderen. Dit omdat dit interessante 

informatie geeft over de verdeling over het hele spectrum van de normaalverdeling, naast het 

toetsen van de relatieve aanwezigheid van lage scores (onder de 90). Daarbij wordt de norm 

aangehouden dat de gemiddelde score in de populatie 100 is met een standaarddeviatie van 15 

wat betekent dat scores vallend tussen de 85 en 115 beschouwd worden als vallend binnen de 

normale range. De scores van de Cito worden gebruikt als aanvullende informatie. Op de Cito 

toetsen kan een score van A tot en met E behaald worden. Hieronder is de betekenis van deze 

scores weergegeven:  

A= goed tot zeer goed (de ± 25 % hoogst scorende scholen, landelijk gezien) 

B= ruim voldoende tot goed (de ± 25 % net boven landelijk gemiddelde scorende scholen) 

C= matig tot ruim voldoende (de ± 25 % net onder landelijk gemiddelde scorende scholen) 

D= zwak tot matig (de ± 15 % ruim onder het landelijk gemiddelde scorende scholen) 

E= zeer zwak tot zwak (de ± 10 % laagst scorende scholen, landelijk gezien) 

 CBCL en TRF scores zijn afwijkend als ze buiten de norm volgens de handleiding 

vallen, wat betekent dat ze in de klinische of borderline range vallen. Bij de internaliserende 

en externaliserende problemen zijn T-scores boven de 84 afwijkend. Bij de andere subschalen 

zijn T-scores boven 93 afwijkend met uitzondering van de subschaal lichamelijke problemen 

welke boven een T-score van 92 afwijkend is. Bij de CBSK zijn scores boven de 85 en onder 

de 15 afwijkend.  

 

Resultaten  

Beschrijvende statistiek: 

Populatie 

De populatie bestaat uit zes meisjes (31,6%) en 13 jongens (68,4%), in leeftijd variërend van 

zeven tot tien jaar. De gemiddelde leeftijd is 8,6 jaar (SD=0,77). 
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Operatiefactoren 

In tabel 1 is de beschrijvende statistiek van de vijf operatiefactoren af te lezen 

 

Tabel 1. Beschrijvende statistiek van de operatiefactoren 

 

Cognitieve ontwikkeling 

In tabel 2 is de beschrijvende statistiek voor de WISC scores af te lezen en in tabel 3 valt af te 

lezen hoeveel kinderen er afwijken op welke subschaal of factor volgens de criteria van 

Resing en Blok (2002). 

 

Tabel 2. Beschrijvende statistiek voor WISC scores 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geboortegewicht lichaamstemperatuur Duur van de 

bypass 

Duur van 

circulatiestilstand 

Cerebrale 

zuurstofsaturatie 

N 19 19 19 17 17 

M 3418,2 gram 19,5 graden 138,3 

minuten 

7,6 minuten 38,4 

Sd 546,1 gram 1,5 graden 11,7 

minuten 

5,6 minuten 7,5 

Minimum 2500 gram 17,0 graden 106 minuten 3,0 minuten 25 

Maximum  4600 gram 22,0 graden 158 minuten 24,0 minuten 52 

 Totaal 

IQ 

Performaal 

IQ 

Verbaal IQ Factor 

perceptuele 

organisatie 

Factor 

verbaal 

begrip 

Factor 

verwerkingssnelheid 

N 17 17 17 17 17 17 

M 94,9 96,8 94,4 98,5 95,4 94,4 

Sd 14,0 14,6 12,2 15,4 11,9 13,9 

Minimum 61 64 63 70 67 67 

Maximum  118 120 115 124 115 120 
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Tabel 3. Aantal afwijkende kinderen per schaal en factoren (n=19). 

 
 
 
 

 

Aantal 
Normale 

range 
IQ score 

>90 

Aantal 
afwijkend 
IQ score 

<90 

Percentage   
normale 
range 

Percentage  
afwijkend 

Totaal IQ 12 7 63,2 36,8 

Performaal IQ 13 6 68,4 31,6 

Verbaal IQ 12 7 63,2 36,8 

Factor perceptuele 
organisatie 

12 7 63,2 36,8 

Factor verbaal 
begrip 

13 6 68,4 31,6 

Factor 
verwerkingssnelheid 

9 10 47,3 52,6 

 
In figuur 1 tot en met 6 is uit de histogrammen op te maken dat behalve bij de factor 

verwerkingsnelheid, bij alle factoren en schalen de meeste scores tussen de 90 en 100 liggen. 

Met uitzondering van de factor verwerkingssnelheid daar liggen de meeste scores tussen de 80 

en 90.  
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Figuur 3.verbaal  IQ   Figuur 4. verbaal begrip 
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   Figuur 5. perceptuele organisatie             Figuur 6. verwerkingssnelheid 

 

Wanneer er statistisch met een T-toets getoetst wordt of deze onderzoeksgroep afwijkt van de 

normaalverdeling, moet geconcludeerd worden dat dit verschil niet significant is.  

Totaal IQ t (16)= -1,49, p .16, verbaal IQ t (16)= -1.91, p .07,  

performaal IQ t (16)= -.91, p .38, perceptuele organisatie t (16) = -.39, p .70,  

verbaal begrip t (16)=-1.59, p .13, verwerkingssnelheid t (16)= -1.67, p .12. Statisch gezien 

wijkt deze onderzoeksgroep niet af van de normgroep. 

 
In tabel 4 vallen de verschillen in de gemiddelde scores van jongens en meisjes op de schalen 

en factoren af te lezen. Wanneer dit verschil getoetst wordt met een T- toets moet echter 

geconcludeerd worden dat dit verschil niet significant is. Totaal IQ t (14)= 1,03, p .32, 

verbaal IQ t (12)= .65, p .53, performaal IQ t (15)= 1,42, p .18, perceptuele organisatie t (13) 

= 1.01, p .29, verbaal begrip t (12)=.73, p .48, verwerkingssnelheid t (11)= .96, p .36. 
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Tabel 4. Beschrijvende statistiek voor de IQ scores van jongens en meisjes 
 
 
 
 

 

N 
meisjes 

M 
meisjes 

SD 
meisjes 

N 
jongens 

M 
jongens 

SD 
Jongens 

Totaal IQ 6 99,17 10,30 11 92,64 15,68 

Performaal IQ 6 102,33 8,29 11 93,73 16,72 

Verbaal IQ 6 96,83 10,76 11 93,00 13,15 

Factor perceptuele 
organisatie 

6 103,67 13,17 11 95,73     16,43 

Factor verbaal 
begrip 

6 98,17 10,63 11 93,91 12,83 

Factor 
verwerkingssnelheid 

6 98,67 13,17 11 92,00 14,44 

 

Vergelijking met onderzoek op driejarige leeftijd 

Wanneer de uitval op cognitief gebied in dit onderzoek vergeleken wordt met het onderzoek 

van Toet en collega’s (2005) kan geconcludeerd worden dat de relatieve achterstand van vier 

kinderen op driejarige leeftijd (ontwikkelingsindex onder de 85 op de Bayleys mentale schaal) 

nu optreedt bij zeven kinderen op zeven tot tienjarige leeftijd (IQ score onder de 90 op de 

WISC III).  

 

Achtergrondinformatie bij de cognitieve ontwikkeling 

De gemiddelde T-score op de schaal schoolresultaten van de TRF is 48,13 (minimum=7, 

maximum=93; sd=31,7). Op de schaal schoolvaardigheden wijken zes kinderen af (37,5%) 

wat betekent dat zij een T-score lager dan 25 behalen op deze schaal.  

 Ook de CBCL en TRF schaal aandachtsproblemen wordt gebruikt als 

achtergrondvariabelen. De scores op de schaal zijn te zien in tabel 9. 

Hoe de kinderen zelf hun schoolvaardigheden inschatten is af te lezen in tabel 7 

Wanneer er naar de Cito scores gekeken wordt valt op dat er vooral bij spelling problemen 

voorkomen in deze onderzoeksgroep. Vijf kinderen hebben een C score wat betekent dat deze 

kinderen tot de 25% kinderen behoren die net beneden het landelijk gemiddelde scoren. Twee 

kinderen hebben een D score wat betekent dat ze bij de 15% van de kinderen behoren die 

ruim onder het landelijk gemiddelde scoren en vier kinderen hebben een E score wat betekent 

dat ze tot de 10% laagst scorende scholieren vallen.  

 In tabel 5 is de beschrijvende statistiek voor de subtesten van de WISC weergegeven. 

De norm voor de subtesten is een gemiddelde van tien met een standaarddeviatie van vijf, 

scores tussen de vijf en de 15 vallen binnen de normale range. Wanneer er  met een T-toets 
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getoetst wordt of deze onderzoeksgroep verschilt van de normgroep kan geconcludeerd 

worden dat deze groep op de subtesten informatie, rekenen en woordkennis significant 

verschil laat zien met de normgroep. Informatie t (16)= -2.38, p .03, rekenen t (16)= -2.18, p 

.04, woordkennis t (16)= -2.33, p .03.    

 

Tabel 5. Beschrijvende statistiek voor de subtesten van de WISC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opvallend is dat er veel ouders bij de uitnodiging voor het onderzoek aangaven dat hun kind 

dyslexie had of dat er vermoedens bestaan voor de aanwezigheid van dyslexie. Daarom is er 

besloten dit in kaart te brengen. De prevalentie van dyslexie in de populatie 

basisschoolkinderen is 4% (Blomert, 2006). In deze onderzoeksgroep zijn er twee kinderen 

gediagnosticeerd met dyslexie wat betekent dat dit in de onderzoeksgroep van 19 kinderen 

10,5 % van de kinderen is. Bij drie kinderen zijn er aanwijzingen voor dyslexie, in deze 

onderzoeksgroep is dat nog eens 15,8%, echter is er bij deze kinderen nog geen diagnose 

gesteld.  

 
Sociaal emotionele ontwikkeling 

CBSK 

In tabel 6 zijn de gemiddelde scores op de schalen van de CBSK af te lezen. Scores onder de 

15 en boven de 85 worden als afwijkend beschouwd. In tabel 7 valt af te lezen hoeveel 

kinderen er op welke schaal afwijken. Opvallend is dat er vooral bij de schaal sociale 

 N M  SD 

 

Minimum  Maximum  

Onvolledige tekeningen 17 9,00 2,9 3 15 

Informatie 17 8,88 1,9 4 12 

Substitutie 17 8,65 2,8 2 13 

Overeenkomsten 17 10,24 3,1 5 16 

Plaatjes ordenen 17 10,71 2,4 6 14 

Rekenen 17 8,71 2,4 2 13 

Blokpatronen 17 9,18 3,2 4 15 

Woordkennis 17 8,59 2,5 4 13 

Figuur leggen 17 10,29 3,3 6 16 

Begrijpen 17 9,29 2,6 4 15 

Symbolen vergelijken 17 9,47 2,7 5 14 

Cijferreeksen 17 9,06 2,6 5 14 

Doolhoven 17 10,41 3,1 5 15 
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acceptatie en sportieve vaardigheden veel kinderen in positieve zin afwijken, wat betekent dat 

zij meer tevreden zijn over deze vaardigheden dan de norm is. 

 

Tabel 6. Beschrijvende statistiek voor de CBSK 

 

 

Tabel 7. Aantal afwijkende kinderen per subschaal van de CBSK 

 Aantal 
Normale 

range  

Aantal 
afwijkend 

naar 
boven 

Aantal 
afwijkend 

naar 
beneden 

Percentage 
afwijkend 
naar boven 

Percentage 
afwijkend 

naar 
beneden 

Sociale acceptatie 8 5 3 26,3% 15,8% 

Fysieke 
verschijning 

12 1 3 5,3% 15,8% 

Sportieve 
vaardigheden 

7 7 2 36,8% 10,5% 

Gedragshouding 12 3 1 15,8% 5,3% 

Gevoel van 
eigenwaarde 

12 3 1 15,8% 5,3% 

Schoolvaardigheden 9 3 4 15,8% 21,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sociale 

acceptatie 

Fysieke 

verschijning 

Sportieve 

vaardigheden 

Gedragshouding Gevoel van 

eigenwaarde 

Schoolvaardigheden 

N 16 16 16 16 16 16 

M 52,31 54,13 58,00 63,81 58,94 42,81 

Sd 34,6 24,2 33,9 22,6 26,6 34,3 

Minimum 4 3 8 14 10 5 

Maximum  98 91 99 94 96 98 
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In tabel 8 is af te lezen hoeveel kinderen er afwijken per subschaal van de CBCL of TRF.  

 

Tabel 8.  Aantal afwijkende kinderen per subschaal op de CBCL en TRF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 

tabel 9 valt af te lezen dat de meeste ouders een beroepsopleiding hebben gevolgd. Waarvan 

het merendeel een HBO opleiding heeft gevolgd. 

 
Tabel 9. Beschrijvende statistiek opleidingsniveau ouders N=17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aantal 

afwijkende 

kinderen 

CBCL 

Percentage 

afwijkende 

kinderen 

CBCL 

Aantal 

afwijkende 

kinderen 

TRF 

Percentage 

afwijkende 

kinderen 

TRF  

CBCL en/of 

TRF scores 

samengevoegd 

aantal 

afwijkende 

kinderen 

Teruggetrokken depressief 5 31,3% 4 25%  

Lichamelijke klachten 3 18,8% 2 12,5%  

Angstig depressief 4 25% 7 43,8%  

Sociale problemen 3 18,8% 4 25%  

Denkproblemen 5 31,3% 5 31,3%  

Aandachtsproblemen 3 18,8% 2 12,5%  

Normafwijkend gedrag  2 12,5% 1 6,3%  

Agressief gedrag 2 12,5% 3 18,8%  

Angstproblemen 6 37,5% 8 50%  

Affectieve problemen 3 18,8% 4 25%  

Lichamelijke problemen 3 18,8% 3 18,8%  

Aandachtstekort/hyperactiviteit 2 12,5% 2 12,5%  

Oppositioneel opstandige 

problemen 

1 6,3% 2 12,5%  

Gedragsproblemen 3 18,8% 1 6,3%  

Internaliserende problemen 7 43,8% 7 43,8% 9 

Externaliserende problemen 4 25% 3 18,8% 5 

Opleidingsniveau ouders Moeder Vader percentage 

VMBO 3 1 23,5% 

HAVO 0 1 5,9% 

VWO 1 0 5,9% 

MBO 6 4 58,8% 

HBO 4 7 64,7% 

WO 3 3 35,3% 
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Associaties tussen scores op verschillende variabelen 

WISC en operatiefactoren 

Er zijn geen significante correlaties gevonden tussen de scores op de WISC en de vijf 

operatiefactoren. Dit betekent dat een hoge dan wel lage score op de WISC niet samengaat 

met hoge dan wel lage waardes op de operatiefactoren. De hoogste correlatie is er tussen de 

factor perceptuele organisatie en de duur van de circulatiestilstand r(16) = -.48, p =.07. De 

laagste correlatie is er tussen de factor verwerkingssnelheid en de cerebrale zuurstofsaturatie 

r(16) = -.02, p =.096. 

 

Opleiding ouders en WISC  

Hoe hoger de opleiding van vader, hoe hoger het totaal IQ r(16) = .61, p =.013, het 

performaal IQ r(16) = .67, p =.005 en de IQ score op de factor perceptuele organisatie r(16) = 

.66, p =.006 van het kind. 

 

WISC en CBSK  

Een hoge score op totaal IQ r(16) = -.61, p =.013, performaal IQ r(16) = -.56, p = .027 

verbaal IQ r(16) = -.62, p =.011, factor verbaal begrip r(16) = -.55, p =.028 en de factor 

perceptuele organisatie r(16) = -.54, p =.031 gaat samen met een lage score op de schaal 

sociale acceptatie van de CBSK. Kinderen die een hoog IQ score hebben schatten hun sociale 

acceptatie lager in.  

 

CBCL en TRF met operatiefactoren 

Een hoge score op de subschaal angstig depressief van de TRF gaat samen met een laag 

geboortegewicht. Kinderen die veel angst en depressie laten zien naar de mening van de 

leerkracht hadden een laag geboortegewicht voor de operatie r(16) = -.51, p =.046. 

Een hoge score op de DSM schaal angstproblemen bij de CBCL gaat samen met een lage 

cerebrale zuurstofsaturatie. Kinderen die veel angst laten zien hadden een lage cerebrale 

zuurstofsaturatie r(14) = -.57, p =.033. 

Een hoge score op de subschaal gedragsproblemen bij de CBCL gaat samen met een lage 

cerebrale zuurstofsaturatie. Kinderen die veel gedragsproblemen laten zien hadden een lagere 

cerebrale zuurstofsaturatie r(14) = -.57, p =.030. 

Een hoge score op de DSM schaal aandachtsproblemen bij de CBCL gaat samen met een lage 

cerebrale zuurstofsaturatie r(14) = -.64, p =.014.  
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CBCL en TRF met WISC 

Een hoge score op de subschaal teruggetrokken en depressief gedrag bij de CBCL gaat samen 

met een hoog totaal IQ r(16) = .52, p =.041, een hoog performaal IQ r(16) = .57, p =.021 en 

een hoge IQ score op de schaal perceptuele organisatie r(16) = .51, p =.042.   

Een hoge score op de subschaal sociale problemen gaat samen met een hoog performaal IQ 

r(16) = .51, p =.043 

 

Conclusie en discussie  

Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de cognitieve en sociaal emotionele 

ontwikkeling bij kinderen die zeven tot tien jaar geleden een ‘arteriële switch’ operatie 

hebben ondergaan, en na te gaan of deze ontwikkeling gerelateerd is aan risicofactoren uit de 

neonatale periode. Middels de WISC, CBCL, TRF en CBSK werd de cognitieve ontwikkeling 

gemeten en problemen in de sociaal emotionele ontwikkeling gesignaleerd. 

Uit de resultaten komt naar voren dat er cognitief volgens de norm van Resing en Blok (2002) 

zeven kinderen afwijken op totaal IQ. 12 kinderen hebben een gemiddelde of 

bovengemiddelde intelligentie. Één kind functioneert op moeilijk lerend niveau, één kind 

heeft een lichte verstandelijke beperking en vijf kinderen hebben een beneden gemiddelde 

intelligentie. Op de factor verwerkingssnelheid wijken er zelfs tien kinderen af, deze kinderen 

blijken problemen te hebben bij visuele informatieverwerking. Het verschil tussen de scores 

van de normgroep op de WISC III en de onderzoeksgroep is niet significant. Er kan dus niet 

met zekerheid gezegd worden dat deze onderzoeksgroep lager scoort dan de 

normaalverdeling. Het feit dat er geen significant verschil is tussen de scores van de 

normgroep en die van de onderzoeksgroep wat betreft cognitieve ontwikkeling, zou samen 

kunnen hangen met de kleine onderzoeksgroep. Bij een kleine steekproef is er minder power 

en is de mogelijkheid om significante verschillen te vinden kleiner. Daarom lijkt het zinvol 

om bij vervolgonderzoek gebruik te maken van een grotere onderzoeksgroep, aangezien er 

wel verschillen tussen scores van de normgroep en onderzoeksgroep worden gezien, maar 

deze niet significant zijn. 

Bij de subtesten wijkt deze groep op drie subtesten statistisch gezien af van de 

normaalverdeling, dit zijn de subtesten informatie, rekenen en woordkennis. Deze 

onderzoeksgroep scoort significant lager op deze subtesten dan de normgroep.  

Er kan voorzichtig geconcludeerd worden dat er meer kinderen met dyslexie in deze 

onderzoeksgroep zitten dan er gezien de prevalentiecijfers verwacht werd. Toch moet dit met 

voorzichtigheid gezegd worden omdat we te maken hebben met een kleine onderzoeksgroep 
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waardoor het percentage niet te strikt genomen moet worden. De Cito score op gebied van 

spelling geeft eveneens aan dat er in deze onderzoeksgroep problemen worden gezien op 

gebied van taal en spelling. De gemiddelde score op deze toets laat zien dat deze kinderen tot 

de kinderen horen die beneden het landelijk gemiddelde scoren.  

Een hoge opleiding van vader gaat samen met een hoog totaal IQ, een hoog performaal 

IQ en een hoge IQ score op de factor perceptuele organisatie. Dit bevestigt wat Bradley en 

Corwyn (2002) aangeven, dat de sociaal economische status van invloed is op de cognitieve 

ontwikkeling van kinderen. Dit is niet alleen van invloed bij kinderen die een hartoperatie 

hebben ondergaan maar dit is een factor die voor de gehele populatie kinderen geldt, zo geven 

Bradley en Corwyn (2002) aan. 

Wanneer er naar de uitkomsten wat betreft sociaal emotionele ontwikkeling wordt 

gekeken blijkt dat er internaliserend negen kinderen afwijken en externaliserend vijf kinderen. 

Totaal zijn er negen kinderen die internaliserend en/of externaliserend afwijken. Er blijken 

vooral internaliserende problemen te zijn en dan met name teruggetrokken en depressief of 

angstig en depressief gedrag, angstproblemen en denkproblemen. Dit is in overeenstemming 

met het onderzoek van Alden, Gilljam en Gillberg (1998), Dunbar-Masterson, Wypij, 

Bellinger, Rappaport, Baker, en collega’s (2001) en Karl en collega’s (2004). Wellicht heeft 

de operatie een diffuus effect op de hersenen, waardoor de schade algemener is en zich vooral 

in angstproblemen, gedragsproblemen en aandachtsproblemen uit. De redenering die 

bovengenoemde onderzoekers geven voor deze internaliserende problemen is dat 

verscheidene operatiefactoren van invloed zijn op deze ontwikkeling. Echter is deze 

samenhang met uitzondering van de samenhang met de cerebrale zuurstofsaturatie in dit 

onderzoek niet gevonden. Meer onderzoek naar de samenhang tussen operatiefactoren en 

internaliserende problemen is gewenst. Een mogelijke oorzaak voor het veel voorkomen van 

sociaal emotionele problemen bij deze groep is dat het een indirect gevolg is van het 

protectiever omgaan met het kind door ouders. Ouders zijn meer beschermend naar het kind 

toe door de operatie en het kind beleefd daardoor bijvoorbeeld meer angst.  

Wat betreft de samenhang tussen operatiefactoren en de cognitieve ontwikkeling en de 

sociaal emotionele ontwikkeling kan gezegd worden dat een lage cerebrale zuurstofsaturatie 

in tegenstelling tot eerder onderzoek van Toet en collega’s (2005), bij dit onderzoek geen 

samenhang toont met de cognitieve ontwikkeling van deze kinderen. Een lage cerebrale 

zuurstofsaturatie hangt wel samen met de aanwezigheid van meer angstproblemen, 

gedragsproblemen en aandachtsproblemen. Een laag geboortegewicht gaat samen met veel 

angstig en depressief gedrag. Er kan geconcludeerd worden dat kinderen met een hoog IQ 
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meer teruggetrokken en depressief gedrag laten zien en dat kinderen met een hoog performaal 

IQ veel sociale problemen hebben. Kinderen die hun sociale acceptatie lager inschatten dan 

leeftijdsgenoten hadden ook een hoger IQ.  

Er zijn geen significante correlaties gevonden tussen de scores op de WISC en de vijf 

operatiefactoren. Operatiefactoren tonen in dit onderzoek geen samenhang met de cognitieve 

ontwikkeling. 

Wanneer de uitval op cognitief gebied in dit onderzoek vergeleken wordt met het 

onderzoek van Toet en collega’s (2005) kan geconcludeerd worden dat de relatieve 

achterstand van vier kinderen op driejarige leeftijd (ontwikkelingsindex onder de 85 op de 

Bayleys mentale schaal) nu optreedt bij zeven kinderen op zeven tot tienjarige leeftijd (IQ 

score onder de 90 op de WISC III).  

Wellicht zijn iets meer kinderen dan verwacht op basis van de normaalverdeling 

cognitief wat zwakker, maar vooral op sociaal emotioneel gebied blijken problemen op te 

treden in deze onderzoeksgroep. Het is dan ook goed om in het vervolg een lange en 

intensieve follow up van deze patiëntengroep te laten plaatsvinden, zo kunnen cognitieve 

en/of sociaal emotionele problemen eerder gesignaleerd en eventueel behandeld worden.  

Wat betreft externe validiteit kunnen de resultaten en conclusies van dit onderzoek 

alleen gegeneraliseerd worden naar de populatie kinderen die dezelfde operatie hebben 

ondergaan binnen 40 dagen na hun geboorte, zonder preëxistente hersenbeschadiging. En er 

moet rekening gehouden worden met de kleine onderzoeksgroep waar dit onderzoek op 

gebaseerd is, slechts 16 kinderen hebben volledig meegedaan aan dit onderzoek waardoor 

uitkomsten voorzichtig behandeld moeten worden. Er zijn bovendien veel correlaties 

berekend in een kleine groep wat de toevalskans op significante uitkomsten groter maakt. De 

conclusies kunnen dan ook alleen heel voorzichtig getrokken worden.  
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Summary  

Background: Earlier research shows that children who have low cerebral oxygen saturation 

before the arterial switch operation, are more at risk for a delayed development at the age of 

three. To see if they still have a delayed development at the age of seven to ten this research is 

performed. 

Objective: To evaluate the relation of operation factors to cognitive and social and emotional 

development in 19 children seven to ten years after an arterial switch operation. 

Methods: In 19 neonates without pre-existing brain damage who had seven to ten years ago an 

arterial switch operation within forty days after birth, the cognitive and social and emotional 

development was measured with the WISC III, CBCL, TRF and CBSK.  

Results: Total cognitive outcome was normal in 12 of the 19 patients. Notably low are the 

performances on the factor processing speed, there only nine of the 19 kids fall within the 

normal range. Social emotional outcome was normal in seven of the 16 patients. Nine 

children have internalized problems en five children have externalized problems. Especially 

anger problems, behavior problems and attention problems.   

Conclusion: Both cognitive and social emotional development was disturbed in this group. 

Especially the social emotional development was related to operation factors and gives 

problems in nine of the sixteen children. The height of cerebral oxygen saturation has been 

seen as a risk factor. In the future this group of patients must have a long follow up, so 

problems in cognitive or social emotional development can fast be recognized and treated. For 

doctors it must be an attention point that the height of cerebral oxygen saturation is an 

important risk factor for the development of this children.  


