
Hoe geel mag een pasgeboren baby worden? 

Misschien ken jij een kindje dat geboren is met geelzucht of misschien was je er zelf één? Wist je dat 

geelzucht bij pasgeborenen nog steeds een belangrijk probleem is - zeker bij te vroeg geboren baby’s - 

en dat er tot op heden geen eenduidige richtlijnen bestaan  voor de behandeling ervan?   Bij geelzucht  

is de bloedconcentratie van een geel pigment, ‘totaal bilirubine’ genaamd, verhoogd. Soms  is het 

totaal bilirubine in het bloed slechts licht verhoogd of normaal bij kinderen die toch symptomen 

vertonen die men zou verwachten bij sterk verhoogd totaal bilirubine (zie hieronder ‘gevaar van vrij 

bilirubine’). Dit heeft geleid tot gefronste wenkbrauwen en verder onderzoek. Hierbij bleek er een 

tweede vorm van bilirubine in het bloed te bestaan genaamd ‘’vrij bilirubine”.   

Gevaar van vrij bilirubine 

Het gevaar van geelzucht is dat een deel van het vrij bilirubine tot in de hersenen van het kind raakt. 

Hierdoor kunnen er ernstige problemen ontstaan zoals gehoorverlies, problemen met het zicht en 

uitval van bepaalde belangrijke hersenfuncties met een blijvende handicap tot gevolg. 

Meten van het vrije bilirubine  

Het is essentieel om dit vrij bilirubine te meten om een beter zicht te krijgen op de ernst van de 

toestand van het kind. Het bepalen van deze stof is een complex proces. Er bestond lange tijd geen 

eenvoudige meetmethode die algemeen toegepast kon worden. De ontwikkeling van een nieuwe 

techniek voor onze studie bracht hierin verandering. Deze methode is nog steeds arbeidsintensief, 

maar is veel betrouwbaarder en wordt minder beïnvloed door factoren van buitenaf in vergelijking 

met  vroegere meetmethodes. 

Risicofactoren bij vroegtijdig geboren kinderen 

Hoe hoger het vrij bilirubine, hoe groter de kans op de ernstige gevolgen van geelzucht. Er zijn 

verschillende factoren die dit vrij bilirubine doen stijgen. De belangrijkst factor die wij bij onze studie 

weerhouden hebben, is “albumine”, een eiwit dat het vrij bilirubine in het bloed bindt en op die manier 

verhindert dat dit de hersenen bereikt en daar schade zou aanrichten. Dit wil zeggen: hoe lager het 

albumine, hoe meer risico voor de zuigeling. Bovendien toonde de studie aan dat kleinere baby’s en 

pasgeborenen met een slechtere gezondheid ook meer risico lopen. Om vroegtijdig geboren kindjes 

aan te sterken kan gebruik gemaakt worden van speciale voeding en bij ons onderzoek bleek dat 

bepaalde vormen van deze voeding ook het vrij bilirubine doen stijgen.  

Vergelijking tussen vroegtijdige en voldragen  pasgeborenen 

Als we deze twee groepen van pasgeborenen vergelijken, stellen we vast dat het vrij bilirubine bij 

vroegtijdig geboren baby’s dubbel zo hoog is als bij de voldragen groep en dat, in tegenstelling tot 

gezonde pasgeborenen, verhoogd vrij bilirubine ook nog geruime tijd na de vijfde levensdag kan 

voorkomen. Dit wil zeggen dat vroegtijdig geboren zuigelingen een beduidend hoger risico hebben op 

het krijgen van de schadelijke gevolgen van geelzucht, in vergelijking met voldragen pasgeborenen. Dit 

terwijl het totaal bilirubine, dat tot op heden gebruikt wordt in elk ziekenhuis om het risico op 

geelzucht te bepalen,  vergelijkbaar was bij beide groepen.  



Hiermee wordt aangetoond dat, voornamelijk bij vroegtijdig geboren baby’s, het vrij bilirubine 

superieur is ten opzichte van totaal bilirubine om het risico op schadelijke gevolgen van geelzucht op 

te sporen. Dit zal hopelijk leiden tot een nieuwe en efficiëntere aanpak van geelzucht bij 

pasgeborenen.  

Behandeling  

De standaardbehandeling van geelzucht bij pasgeborenen bestaat uit lichttherapie. Hierbij wordt het 

vrije bilirubine omgezet in niet schadelijke vormen van bilirubine, die via de urine uit het lichaam van 

de zuigeling verwijderd worden. In heel ernstige gevallen is het noodzakelijk om het vrije bilirubine te 

verwijderen door het  bloed van de pasgeborene door middel van een wisseltransfusie te vervangen. 

 

 

 

Conclusie 

Om het risico op de ernstige gevolgen van geelzucht te kunnen bepalen hebben wij, met behulp van 

een nieuwe meettechniek, kunnen aantonen dat het vrij bilirubine superieur is ten opzichte van het 

totaal bilirubine.  

Op basis van deze belangrijke bevindingen hopen wij  de basis gelegd te hebben voor het ontstaan van 

nieuwe richtlijnen voor de opsporing en behandeling van geelzucht bij pasgeborenen.  

Zo hopen wij om misschien ook jouw kindje in de toekomst te kunnen helpen!    

 

  


