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Hoofdstuk
van buitenlandse

Oriënterend
medisch
adoptiekinderen

onderzoek

en groeistudie

Samenvatting
Hoofdstuk 1
Ieder jaar worden ongeveer 1200 buitenlandse
kinderen
geadopteerd in Nederland. Veel van deze kinderen zijn
afkomstig
uit
zogenaamde ontwikkelingslanden
waar armoede
heerst,
een insufficient
voedingspatroon
en veef kinderen
Iast hebben van recidiverende
infecties,
vooral gepaard
gaande met diarhee.
Uit voorgaand onderzoek was gebleken dat 30 - 40? van de
kinderen
ondervoed in Nederland aankomt met groeiretardatie.
Diverse ziekten
en afwijkingen
werden geconstateerd
die een
risico
vormen voor het kind of de omgeving waarin het kind
verkeert.
Thans verblijven
ongeveer 20.000 van deze buitenlandse
adoptiekinderen
in Nederland.
Voor de eerste medische opvang
na aankomst en in het kader van de adoptie nazorg werd in
1983 besloten ten behoeve van de primaire,
secundaire en
preventie
van de
tertiaire
een evaluatie
te verrichten
adoptiekinderen
na aankomst in Nederland.
Vanaf 1-1-1984 tot 1-1-1986 werden 1003 van totaal
2236 in
Nederland aangekomen adoptieki-nderen
uit derde wereldlanden
roriënterend
medisch
onderzocht
met behulp van het protocol
onderzoek buitenlands
adoptief
kind',
een onderzoeksadvies
protocol
voor de
voor zowel de huisartsen
als de kinderartsen
eerste medische screening
na aankomst.
Het protocol
heb ik ontwikkeld
in samenspraak met de sectie
Kindergeneeskunde van de Vereniging
voor KinderTropische
geneeskunde.
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De ouders ontvingen
het protocol
voor aankomst van het kihd
met een begeleidende brief
voor de onderzoekende arts,
via
hun adoptíevereniging.
Na het medisch onderzoek en na
toestemming van de adoptieouders
werd een copie van het
protocol
geregistreerd
centraal
en bewerkt,
samen met
g
e
g
e
v
e
n
s
,
relevante,
aanvullende
opgevraagd aan de artsen.
Eén en twee jaar na nakomst werden de ouders schriftelijk
geënquêteerd met het verzoek ziekten
op te geven, welke niet
gediagnostiseerd
onmiddellijk
waren bij aankomst, of die
nieuw ontstaan waren in de eerste periode na aankomst.
Tevens werden de groelgegevens
van gewicht en lengte en
schedelomtrek
opgevraagd,
zoals gemeten op het CB Bureau,
door de huisarts,
schoolarts
of kinderarts.
De doorgemaakte ziekten werden na verificatie
door de
behandelend arts verder verwerkt
en de groeigegevens
van
(3 tot
lengte
en gewicht
7 metingen in de període
van tr^ree
jaar)
werden gebruikt
-i-n de groei-evaluatie.
Berekening van de schedelgroei
bleek niet mogelijk,
wegens
onvoldoende meetgegevens. Ook de psychosociale
aanpassing
werd niet bestudeerd.
Gebruik makend van de resultaten
van dit onderzoek kon een
protocol
hernieuwde versie van het onderzoeksadvies
worden
opgesteld
voor huis- en kinderartsen.
Hoofdstuk 2
Landen van herkomst
Adoptie
onderzoek
Sri Lanka
Korea
Colombia
India
Haiti
Braz i I iê
Rest Z.Amerika
Thailand
chil i
Noord Afrika
Indonesië
Overig M. Oosten
Rest
Totaal
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Door de kinderartsen werden 848 (85?) kinderen onderzocht en
door de huisartsen l-48 (15?) kinderen.
Het onderzoek vond plaats binnen twee weken na aankomst bij
86? van de kinderen.
Hoofdstuk 3
Over het afgemeen waren
de meegekomen medische gegevens uit
het land van herkomst erg summier.
235 (232) van de kinderen brachten schriftelijke
gegevens mee
over het geboortegewicht.
78 van deze kinderen had een
geboortegewicht
<= 2500 gram.
5L2 {51-E) van de kinderen kwamen voor aankomst uit een
kindertehuis
en daarvan verbleven 365 (67e"| minder dan zes
maanden in dat tehui-s.
Hoofdstuk 4
Het lichamelijk
onderzoek leverde de volgende afwijkingen:
Huid: 3f8 (32à); Mond/KNO: 1,47 (1-5?); Ogen: 43 (4Èl; Hart:
(53); Longen: 58 (6?); Buik: 133 (134) r Uitwendig genitaal:
jongens; Psychomotorische achterstand:
45 (4.5?) alleen bij
LL2 (4.sA)
Zie voor verdere details,
hoofdstuk 4.
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Hoofdstuk 5
T,aboratoriumscreening
leverde de volgende afwijkingen:
(
L
7
Z
l, Leverfunctie:
Bloedarmoède: L66
159 (18?)r Hypoalbuminaemiet 247 (37t); Lues: 3 (0.3t);
Australië
Antigeen
positief:
17 l2bli Urineweginfecties:
9 (1t); Faeces Parasieten:
L57 (17t)t Faeces Salmonella: 73 (7.58)r Faeces
Campylobacter: 69 (8t) . Aantal kinderen,
direct
opgenomen in
een ziekenhuis: 18 (2t).
Aantal verwijzingen
naar specialisten,
anders dan kinderarts:
I07 (11-?). Leeftijdsanalyse
voor verandering van de geboortedatum: 1-1 (l-B).
Zie voor verdere details,
hoofdstuk 5.
Hoofdstuk 6
De huisarts
heeft vooral die kinderen
onderzocht
die:
wat ouder \daren. De jonge zuigelingen
en ex-praematuren
werden in het algemeen door de kinderarts
onderzocht.
weinig of geen uitwendig
zichtbare
afwijkingen
vertoonden.
Hij heeft minder gebruik gemaakt van de laboratoriumscreenings adviezen dan de kinderarts.
De kinderarts
heeft meer kinderen
met gewichts
onderzocht
groeiretardatie
.

en

Hoofdstuk 7
De morbiditeits
incidentie
van nieuw ontstane
ziekten
bij
de
gedurende het eerste jaar verblijf
adoptiekinderen
in
geënquêteerd en berekend en
Nederland werd schriftelijk
vergeleken met de morbiditeits
incidenties
van dezelfde
leeftijdsgroepen
in de gemiddelde nederlandse
huisartsenpraktijk.
De incidentie
van de gemiddelde huisartsenpraktijk
is samengesteLd uit hulpvraag
methodicontacten.
Dit levert
sche vergelijkingsproblemen.
Desondanks bleek dat de kinderen
geen verhoogde incidentie
behalve broncho/pneumonie
vertoonden voor andere infecties.
Wel komen er meer kinderen
voor
met:
Doofheid zonder KNO-infecties
Febriele
convulsies
Epi I eps ie
Psychomotore ontwikkelings
achterstand
Taal ontwikkelingsstoornissen.
In de verdere follow-up
na aankomst in Nederland kunnen
artsen en andere begeleidende
instanties
rekening houden met
deze aanwijzingen.
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Hoofdstuk 8
groei van lengte en gewicht, gemeten op de
De lichamelijke
Consultatie
Bureau's voor zuígelingen en kleuters,
of gemeten
door huisarts
of kinderarts,
werd bestudeerd gedurende de
eerste twee jaar na aankomst. (Gebruik werd gemaakt van de
NCHS referentie
curve)
2 9 s ov a n d e j o n g e n s e n 3 2 2 v a n d e m e i s j e s k w a m e n i - n N e d e r l a n d
aan met een gewichtsachterstand
beneden de 3e percentiel,
222
jongens en 31? meisjes met lengtegroeiachterstand.
Het merendeel van de kinderen vertoonde een dui,delijke
i-nhaalgroei,
maar de lengte-inhaal
was beter dan de ge\^iichtsinhaal.
Daardoor ontstond een dysproportionele
gewicht/
lengtegroei.
Dit is mogelÍjk het gevolg van de relatief
hoge
eiwiten lage koolhydraatintake,
kenmerkend voor ons
nederlands voedingspatroon.
De 60 (6?) kinderen met de ernstigste
achterstand met
Gewicht/lengte
<= Pl- en de kinderen met geboortegewicht
<=
2500 gram <= P3 (538) vertoonden een lengtegroei
Ínhaal die
na 2 - 2.5 jaar verblijf
in Nederland vermoedelijk nog niet
was voltooid.
Na 2 - 2.5 jaar lag hun lengte gemiddeld nog
rond de P17, terwijl
de totale groep jongens en meisjes
gestegen was tot P25 van de referentie
populatie.
Kinderen,
die bij aankomst een leeftijd
hadden van L - 4 jaar, kwamen
ook met hun gemiddelde lengtegroei op de P25. Kinderen,
afkomstig uit kindertehuizen
leken iets beter te groelen
(gewicht/leeftijd)
dan kinderen, die niet in een kindertehuis
zaten voor aankomst in Nederland.
Lengtegroel
achterstand,
opgelopen door ondervoeding,
recidiverende
infecties
en slechte omgevingsfactoren
Iljkt
reversibel
te zi1n, zelfs bij
langer inwerkende deprivatie.
Adviezen worden gegeven ten behoeve van de huisartsen
en
kinderartsen
voor de klinische
beoordeting van ondervoeding
en groeiachterstand
van buitenlandse
adoptiekinderen.
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