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Kernicterus 
 
Wat is kernicterus? 
Kernicterus is een aandoening waarbij de hersenen beschadigd raken als gevolg van een 
overmaat aan het stofje bilirubine in het lichaam van een pasgeboren baby.  
 
Hoe wordt kernicterus ook wel genoemd? 
In kernicterus verwijst het woord kern naar de zogenaamde basale kernen. Een aantal kernen 
diep in de hersenen die een belangrijke rol speelt bij bewegen en bij het reageren op emoties. 
Icterus is het medische woord voor een gele kleur. Kinderen met deze aandoening hebben een 
gele kleur. Ook zien de basale kernen er in de hersenen geel gekleurd uit.  
 
BIND 
Een andere Engelse term die ook wel gebruikt wordt is Bilirubin-Induced Neurologic 
Dysfunction afgekort als BIND. De term induced betekent veroorzaakt door, neurologic 
dysfunction betekent dat de hersenen niet meer goed functioneren als gevolg van het stofje 
bilirubine. 
 
Acute bilirubine encefalopathie 
Kernicterus wordt vaak voorafgegaan door een acute bilirubine-encefalopathie genoemd. Dit 
zijn de klachten die korte tijd nadat het bilirubine gehalte in het bloed verhoogd is ontstaan. 
Bilirubine is het stofje wat in overmaat in het lichaam aanwezig is en schade aan de hersenen 
veroorzaakt. Encefalopathie is het medische woord voor deze schade aan de hersenen.  
Kernicterus is de beschrijving van de lange termijn gevolgen van hersenschade als gevolg van 
een te veel aan het stofje bilirubine. Kernicterus wordt ook wel chronische bilirubine 
encefalopathie genoemd.  
 
Hoe vaak komt kernicterus voor bij kinderen? 
Kernicterus is een zeldzame aandoening geworden, omdat de geelheid van kinderen in de 
eerste weken na de geboorte goed in de gaten gehouden wordt. Wanneer kinderen te geel 
worden, krijgen ze een behandeling om te voorkomen dat kernicterus ontstaat.  
Bij 2% van de voldragen pasgeboren kinderen raakt de waarde van het stofje bilirubine boven 
de afgesproken grenswaarde zodat behandeling nodig is om te voorkomen dat kernicterus 
ontstaat. Bij de te vroeg geboren kinderen ligt dit percentage veel hoger. 
Geschat wordt dat 1 op de 100.000-200.000 kinderen in Nederland een milde of ernstigere 
vorm van kernicterus heeft. 
 
Bij wie komt kernicterus voor? 
Acute bilirubine encefalopathie komt vooral voor bij pasgeboren kinderen in de eerste week 
tot tien dagen na de geboorte. Pasgeboren kinderen die te vroeg geboren zijn, licht van 
gewicht zijn, een infectie hebben ontwikkelen sneller een acute bilirubine encefalopathie dan 
kinderen die op tijd geboren zijn, een normaal geboortegewicht hebben en geen infectie 
doormaken. Kinderen van Aziatische komaf hebben een licht hogere kans om kernicterus te 
ontwikkelen.  
De gevolgen van kernicterus worden pas op latere leeftijd duidelijk.  
Kernicterus komt iets vaker bij jongentjes dan bij meisjes voor.  
 
Wat is de oorzaak van kernicterus? 
Te veel bilirubine 
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Kernicterus wordt veroorzaakt door een te hoge hoeveelheid van het stofje bilirubine in de 
hersenen. Een te hoge hoeveelheid bilirubine is schadelijk voor bepaalde delen van de 
hersenen die vooral diep in de hersenen gelegen zijn. Dit deel van de hersenen worden de 
diepe kernen of ook wel basale ganglia genoemd. Vooral de globus pallidus, een van de diepe 
kernen, is gevoelig voor het ontstaan van een beschadiging. 
 
Ontstaan bilirubine 
Bilirubine is een stofje wat vrij komt wanneer er bloed opgeruimd wordt door het lichaam. Dit 
bilirubine komt vervolgens in de lever terecht. Daar wordt het omgezet in een aan 
eiwitgebonden vorm van bilirubine, waardoor de bilirubine opgeruimd kan worden doordat 
het in de ontlasting terecht komt. Bilirubine die niet gebonden is aan eiwit kan via het bloed 
over de bloed hersenbarrière in de hersenen terecht komen en daar schade veroorzaken.  
 
Oorzaken verhoog bilirubine 
Er zijn veel verschillende redenen waarom er te veel aan bilirubine kan ontstaan.  

1) Er is een verhoogd aanmaak van bilirubine: 
a. De bloedgroep van de baby en die van moeder passen niet bij elkaar. De 

moeder heeft antistoffen die zorgen dat het bloed van de baby wordt 
afgebroken. Dit wordt bloedgroepantagonisme genoemd. Er bestaan 
verschillende soorten bloedgroepen, het verschil kan zitten in het zogenaamde 
ABO-systeem of in het Rhesussysteeem. 

b. Ook kan de baby zelf afwijkende rode bloedcellen hebben die versneld worden 
afgebroken. Een veel voorkomend voorbeeld hiervan is een glucose-6-fosfaat 
dehydrogenase deficiëntie. Andere aandoeningen die dit kunnen geven zijn 
sferocytose, galactosemie, hemoglobinepathieen en pyruvaatkinase deficientie. 

c.  Er moet extra bloed afgebroken worden (bijvoorbeeld na een moeizame 
bevalling waarbij een bloeduitstorting op het hoofdje is ontstaan of door het 
inslikken van bloed tijdens de bevalling), waardoor er extra veel bilirubine 
ontstaat.  

d. De baby heeft te veel rode bloedcellen, dit wordt ook wel polycytemie 
genoemd 

e. Er wordt te veel bilirubine uit de darm weer terug opgenomen in het bloed 
Dit kan het geval zijn bij darmaandoeningen zoals de ziekte van Hirschsprung, 
meconiumileus, malrotatie of bij ondervoeding 

2) De lever werkt niet goed 
a. De lever neemt de biliruine niet goed op 
b. De lever bindt bilirubine niet aan eiwitten. Dit wordt gezien bij leverziekten 

(Crigler-Najar, Gilbert syndroom) of een te traag werkende schildklier 
c. De lever kan het geconjugeerde bilirubine niet afvoeren. Dit wordt gezien bij 

leverschade als gevolg van zuurstoftekort of een infectie of bij erfelijke 
aandoeningen.   

3) Er is onvoldoende eiwit om het bilirubine aan te binden. Daardoor is de waarde van 
het ongebonden bilirubine te hoog. Dit wordt gezien bij ondervoeding 

 
Verhoogd risico kinderen 
Te vroeg geboren kinderen, te licht geboren kinderen, kinderen met een infectie of kinderen 
waarvan de zuurgraad in het bloed verlaagd is, hebben sneller last van een te hoog bilirubine 
gehalte dan kinderen die dit allemaal niet hebben. Ook kinderen van een moeder met diabetes 
hebben een verhoogde kans om een te hoog bilirubine gehalte te krijgen.  
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Borstvoeding 
Kinderen die borstvoeding krijgen kunnen langer geel van kleur blijven, omdat de 
borstvoeding een stofje bevat (beta-glucuronidase) die dat bevordert. Dit stofje zet 
geconjugeerd bilirubine in de darmen om in ongeconjugeerd bilirubine. Een gele kleur bij een 
baby is niet een reden om de borstvoeding te stoppen. Wel is het van belang te zorgen dat de 
baby voldoende borstvoeding binnen krijgt en niet ondervoed raakt.  
 
Beschadiging van de basale kernen 
Het te veel aan bilirubine en dan vooral het bilirubine die niet gebonden is aan een eiwit 
(ongeconjugeerd bilirubine) kan in de basale kernen terecht komen en neerslaan. Dit 
bilirubine is schadelijk en beschadigd de zenuwcellen in de basale kernen. 
De basale kernen spelen een belangrijke rol bij het bewegen. Beschadiging van de basale 
kernen zorgt voor abnormale bewegingen. Andere delen van de hersenen die beschadigd 
kunnen raken zijn de corpi geniculati die een belangrijke rol spelen bij het horen en bij het 
zien en bepaalde hersenzenuwen die zorgen voor het bewegen van de ogen, het horen en het 
bewaren van het evenwicht. Dit maakt dat problemen met bewegen, horen en zien veel 
voorkomende problemen zijn bij kinderen die kernicterus hebben doorgemaakt.  
 
Wat zijn de symptomen van een kernicterus? 
Variatie 
Er bestaat een variatie in symptomen die kinderen met een kernicterus laten zien. De 
symptomen hangen samen met de ernst van de kernicterus. Er worden in de eerste levensweek 
van de baby drie verschillende graden van ernst onderscheiden. Dit valt eigenlijk onder de 
term acute bilirubine encefalopathie. Kernicterus gaat meer over de late gevolgen.  
 
Stadium 1(eerste dagen na de geboorte) 
Kinderen met verhoogde bilirubine waardes in het bloed zijn vaak sloom en slaperig. Ze 
willen niet goed drinken. Kinderen voelen slap aan in hun spieren. De huid van het hele 
lichaam en het oogwit van deze baby’s heeft een geelbruinige kleur. Het huiltje van kinderen 
is vaak hoog en schel.  
 
Stadium 2(eerste week na de geboorte) 
In dit stadium gaan kinderen vaak overstrekken, ze gooien hun hoofd naar achteren en 
krommen hun rug. De spierspanning is in deze week vaak verhoogd. Vaak zijn kinderen 
geprikkeld. Kinderen huilen gemakkelijk en zijn moeilijk te troosten. De lichaamstemperatuur 
kan verhoogd zijn. Kinderen kunnen epileptische aanvallen krijgen in dit stadium.  
 
Stadium 3(na de eerste week) 
Kinderen voelen in dit stadium weer slap aan. Er is in toenemende mate sprake van 
slaperigheid. Baby’s kunnen gedurende enkele seconden stoppen met ademhalen. Dit worden 
apneu's genoemd.  
 
Ontwikkelingsachterstand 
Kinderen met een kernicterus ontwikkelen zich langzamer dan hun leeftijdsgenootjes. Ze gaan 
later rollen, zitten, staan en lopen. De meeste kinderen leren dit allemaal wel. 
Ook hebben kinderen vaak meer moeite met het leren schrijven, teken en knippen, de 
zogenaamde fijne motoriek.  
 
Lager spierspanning 
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Op jonge leeftijd hebben kinderen die kernicterus hebben doorgemaakt een lagere 
spierspanning. Kinderen voelen slapper aan en moeten goed ondersteund worden wanneer ze 
opgetild worden. Door de lagere spierspanning is het voor kinderen moeilijker om hun hoofd 
op te tillen.  
 
Dystonie 
Na het eerste levensjaar krijgt een deel van de kinderen die kernicterus heeft gehad te maken 
met een bewegingsstoornis die dystonie wordt genoemd. Hierbij gaat een bepaald 
lichaamsdeel onbedoeld in een afwijkende stand staan. Kinderen kunnen dit niet zo maar 
veranderen. Vaak is de dystonie meer in de armen aanwezig dan in de benen. De afwijkende 
stand van de arm geeft problemen met eten en drinken en schrijven. Dystonie kan ook 
aanwezig zijn in de nek, de nek gaat dan in een gedraaide of gekantelde stand staan. Vaak 
kunnen kinderen met trucjes, bijvoorbeeld aanraken van de kin, er weer voor zorgen dat de 
nek recht komt te staan. De afwijkende stand kan zorgen voor spierpijnklachten.  
 
Chorea 
Een ander regelmatig voorkomend probleem met bewegen is chorea. Hierbij maken de 
handen, de armen, de spieren in het gezicht of in de romp kleine schokkerige danserige 
bewegingen. Kinderen kunnen deze bewegingen niet tegenhouden. Ook dit maakt bewegen 
lastiger. Een arm kan als gevolg de chorea ineens uitschieten waardoor kinderen iets omstoten 
of een kras in hun schrift maken. Chorea in het gezicht kan zorgen voor problemen met praten 
en met eten.  
 
Trillen 
Kinderen met kernicterus kunnen ook last hebben van trillen van de handen. Ook dit maakt 
eten en drinken en schrijven moeilijk.  
 
Problemen met horen 
Kinderen met een kernicterus kunnen slechthorend of doof worden als gevolg van de 
kernicterus. Bij milde vormen kunnen kinderen de hoge tonen niet goed horen, maar de lagere 
tonen wel. Bij ernstigere problemen kunnen kinderen ook de lagere tonen niet. Dit geeft 
problemen met het verstaan van de eigen stem en de stem van andere mensen. Slechthorend 
heeft is van invloed op de spraak-taal ontwikkeling. Een heel klein deel van de kinderen is 
geheel doof geworden als gevolg van het doormaken van kernicterus.  
 
Problemen met zien 
Kinderen met kernicterus kunnen ook last van slechtziendheid krijgen. Ook hebben kinderen 
moeite om hun ogen goed te bewegen. Vooral omhoog kijken kan lastig zijn, maar het kan 
ook moeilijk zijn om de ogen naar rechts of naar links toe te draaien. Scheelzien komt 
regelmatig voor bij kinderen die een kernicterus hebben doorgemaakt.  
 
Problemen met het bewaren van het evenwicht 
De problemen met bewegen, horen en zien kunnen er samen voor zorgen dat kinderen meer 
moeite hebben om hun evenwicht te bewaren. Kinderen vallen gemakkelijker om tijdens het 
rennen of klimmen en klauteren.  
 
Intelligentie 
Kinderen met kernicterus hebben meestal een normale intelligentie. Door de afwijkende 
bewegingen die kinderen maken en door hun gehoorverlies worden kinderen met kernicterus 
nogal eens onderschat en wordt er gedacht dat ze ook een verminderde intelligentie hebben, 
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wat meestal niet het geval is. Wel hebben kinderen die kernicterus hebben gehad vaker een 
lager werktempo. Zij hebben meer tijd nodig om informatie te verwerken. Het werkgeheugen 
is vaak kleiner. Ook plannen van taken is vaak lastiger voor kinderen die kernicterus hebben 
gehad.  
 
ADHD 
Problemen met het bewaren van de aandacht en concentratie komen vaker voor bij kinderen 
die kernicterus hebben gehad. Kinderen kunnen maar korte tijd hun aandacht bij het werk 
houden en zijn snel afgeleid door geluiden of bewegingen. Vaak hebben kinderen moeite met 
stil zitten en wiebelen ze veel op hun stoel.  
 
Autistiforme kenmerken 
Autistiforme kenmerken komen vaker voor bij kinderen die een ernstige vorm van kernicterus 
hebben. Kinderen houden van een vaste voorspelbare structuur en vinden het niet fijn 
wanneer er onverwachte gebeurtenissen plaats vinden of wijzigingen in de structuur. 
Kinderen kunnen moeite hebben met het maken van oogcontact. Een deel van de kinderen 
vindt het moeilijk om vriendjes te maken.  
 
Afwijkend gebit 
Het glazuur van de tanden is meestal minder goed ontwikkeld bij kinderen met een 
kernicterus, een klein deel van de kinderen krijgt groene gekleurde tanden.  
 
 
Hoe wordt de diagnose kernicterus gesteld? 
Verhaal en onderzoek 
Aan de hand van de bevindingen bij onderzoek bij een kind dat flink geel ziet en veranderd 
gedrag laat zien kan de diagnose kernicterus worden vermoed. 
 
Bloedonderzoek 
Door middel van bloedonderzoek kan gekeken worden wat de waarde van het stofje bilirubine 
in het bloed verhoogd is. Voor voldragen pasgeborenen is er kans op ontstaan van kernicterus 
wanneer de waarde van het totale bilirubine in het bloed hoger is dan 360 micromol per liter. 
Hoe hoger de waarde van het totale bilirubine, hoe groter de kans dat kernicterus zal gaan 
ontstaan.  
In het lichaam komen twee soort bilirubine voor: bilirubine gebonden aan eiwit (geconjugeerd 
bilirubine genoemd) en bilirubine niet gebonden aan eiwit (ongeconjugeerd bilirubine 
genoemd). Vooral het ongeconjugeerde bilirubine kan schadelijk zijn voor de hersenen. 
Daarom wordt niet alleen de waarde van het totale bilirubine bepaald, maar ook de 
verhouding tussen ongeconjugeerd en geconjugeerd bilirubine.  
 
Ander bloedonderzoek kan nodig zijn om de oorzaak van het verhoogde bilirubine gehalte te 
achterhalen. Vaak zal gekeken worden wat de bloedgroepen van moeder en van het kind zijn. 
De zogenaamde coombstest kan nagaan of de moeder antistoffen maakt tegen de rode 
bloedcellen van het kind. Wanneer dit niet de verklaring is voor de verhoogde 
bilirubinewaarde, dan zal een volledige bloedbeeld, de leverfunctie en de schildklierwaarde 
worden bepaald. Ook zal er gekeken worden of er sprake kan zijn van galactosemie.  
 
MRI-scan 
Met behulp van de MRI-scan kunnen de hersenen worden afgebeeld. Bij kinderen met een 
kernicterus is een beschadiging van de hersenen te zien diep in de hersenen in de basale 
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kernen. Het meest voorkomend is een beschadiging van de zogenaamde basale kernen ook 
wel basale ganglia genoemd. Kenmerkend is dat deze afwijkingen zowel op zogenaamde T1 
als op zogenaamde T2 plaatjes een witte kleur hebben. Ook andere delen van de hersenen en 
de kleine hersenen kunnen beschadigd raken als gevolg van kernicterus.  
 
KNO-arts/audiologie 
Kinderen met kernicterus worden regelmatig gezien door de KNO-arts en het audiologische 
team om te kijken hoe het gehoor zich ontwikkeld.  
 
BAEP 
De BAEP is een onderzoek waarmee gekeken kan worden of de gehoorzenuw of het 
gehoororgaan een beschadiging hebben opgelopen als gevolg van de kernicterus.  
 
Oogarts 
Kinderen met kernicterus worden gezien door de oogarts om te kijken of er aanwijzingen zijn 
voor slechtziendheid.  
 
Tandarts 
Vanwege de vaker voorkomende glazuurafwijkingen worden kinderen met kernicterus 
regelmatig gezien door de tandarts.  
 
Hoe wordt kernicterus behandeld? 
Verlagen bilirubine 
Het is belangrijk om het bilirubine gehalte in het bloed te verlagen. Hiervoor bestaan 
verschillende behandelingen. Het hangt af van de waarde van het bilirubine in het bloed en de 
conditie van het kind voor welke behandeling wordt gekozen. Kinderen met een te hoog 
bilirubine gehalte krijgen vaak extra vocht via een infuus om te zorgen dat het bilirubine in 
het bloed verdund wordt. Dit is een snelle manier om de concentratie van bilirubine te 
verlagen.  
Blauw licht helpt kinderen om het bilirubine in het bloed af te breken. Daarom worden 
kinderen met een te hoog bilirubine gehalte vaak onder de lamp gelegd. Soms worden ook 
meerdere lampen gebruikt of een soort dekentje zodat het blauw lichte ook aan de onderkant 
van het lichaam kan komen.  
Wanneer het bilirubine gehalte erg hoog is, wordt er vaak gekozen voor een wisseltransfusie. 
Bij deze behandeling wordt door middel van een slangetje bloed uit het lichaam gehaald, 
waarna er schoon bloed zonder te veel bilirubine wordt teruggegeven.  
 
Gehoorapparaten 
Bij kinderen die een kernicterus hebben doorgemaakt moet regelmatig het gehoor onderzocht 
worden. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het gehoor verminderd is, kan gekeken worden of 
met behulp van gehoorapparaten het gehoor verbeterd kan worden. Dit lukt lang niet altijd 
omdat vaak ook het gehoororgaan zelf beschadigd is. 
Kinderen die helemaal doof zijn geworden kunnen in aanmerking komen voor een cochleaire 
implantatie. Dit is een gehoorapparaat op de schedel die rechtstreeks signalen door geeft aan 
de gehoorzenuw waardoor kinderen toch diverse geluiden kunnen horen.  
 
Problemen met zien 
Door middel van afplakken van een oog kan in geval van scheelzien worden voorkomen dat 
een lui oog ontstaat. Kinderen die hun ogen niet goed kunnen bewegen, kunnen baat hebben 
bij een prismabril.  
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Fysiotherapie 
Een fysiotherapeut kan kinderen helpen om zo goed mogelijk te kunnen bewegen.  
Wanneer er problemen zijn met het bewaren van de balans dan kan een wandelstok, kruk, 
looprekje of rollator helpen om de balans wel te kunnen bewaren. Een fysiotherapeut kan 
advies geven, welk hulpmiddel het beste gebruikt kan worden.  
 
Ergotherapie 
Een ergotherapeut kan adviezen geven hoe allerlei dagelijkse bezigheden zo goed mogelijk 
kunnen verlopen. Soms kunnen hulpmiddelen helpen om dagelijks bezigheden gemakkelijker 
te maken. Verdikt bestek, een verdikte pen of verzwarende polsbandjes kunnen helpen tegen 
trillen. Een speciale stoel kan ervoor zorgen dat kinderen stabieler zitten, waardoor zij hun 
energie niet in zitten, maar in het aanleren andere vaardigheden kunnen steken.  
 
Logopedie 
Een logopediste kan tips en adviezen geven indien er problemen zijn met zuigen, drinken, 
kauwen of slikken.  
Ook kan de logopediste helpen om de spraakontwikkeling zo goed mogelijk te stimuleren. 
Praten kan ook ondersteund worden door middel van gebaren of pictogrammen of door 
middel van muziek. Op die manier kunnen kinderen zich op verschillende manieren 
uitdrukken. De logopedist speelt ook een belangrijke rol om kinderen te helpen hoe zij 
kunnen horen door middel van ene gehoorapparaat of een cochleair implantaat (CI).   
 
Revalidatiearts 
Een revalidatiearts geeft adviezen aan therapeuten en kan ook adviseren over bijvoorbeeld 
steunzolen of spalken die bewegen gemakkelijker kunnen maken.  
Ook kan de revalidatiearts adviezen geven aan school. Vaak zijn er mogelijkheden om naar 
een school verbonden aan een revalidatiecentrum toe te gaan.  
 
School 
Kinderen met milde klachten kunnen vaak regulier onderwijs volgen al dan niet met wat extra 
ondersteuning. Sommige kinderen zijn beter op hun plek in cluster 2 onderwijs, onderwijs 
voor kinderen met problemen met horen en/of praten. De klassen zijn daar kleiner en er kan 
therapie, zoals logopedie op school gegeven worden.  
 
Medicijnen bij bewegingsstoornissen 
Er bestaan ook medicijnen die kunnen maken dat kinderen minder last hebben van 
bewegingsstoornissen. Per kind zal gekeken moeten worden of de voordelen van het effect 
van het medicijn opwegen tegen het nadeel van eventuele bijwerkingen als gevolg van het 
medicijn. Het type bewegingsstoornis bepaalt welk medicijn het meest geschikt is. Voor 
dystonie kunnen baclofen, trihexyfenidyl, clonazepam, botuline toxine injecties of L-dopa 
behulpzaam zijn, voor chorea haldol, tetrabenazine of carbamazepine. Er bestaat ook een 
mogelijkheid om het medicijn baclofen via een pompje toe te dienen, een baclofenpomp. 
Voor het trillen en voor evenwichtsproblemen bestaan geen medicijnen die deze problemen 
kunnen verminderen.  
 
Melatonine  
Wanneer inslapen erg moeilijk is kan het medicijn melatonine helpen om het inslapen beter te 
laten verlopen. Ook kan dit zorgen voor een algeheel beter slaappatroon gedurende de hele 
nacht. 
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Orthopedagoog 
Een orthopedagoog kan advies geven hoe kinderen kunnen omgaan met onverwachte 
gebeurtenissen of hoe kinderen vriendjes kunnen maken als dat moeilijk voor ze is. 
 
Kinder- en jeugdpsychiater 
Een kinder- en jeugdpsychiater kan vaststellen of er sprake is van ADHD of autistiforme 
kenmerken. Ook kan de kinder- en jeugdpsychiater adviezen geven hoe kinderen hierin zo 
goed mogelijk begeleid kunnen worden. Soms is medicatie nodig om kinderen te 
ondersteunen in hun ontwikkeling. Voor ADHD kan methylfenidaat gebruikt worden als 
ondersteuning, voor autistiforme kenmerken risperidon of aripiprazol.  
 
Begeleiding 
Een maatschappelijk werkende of psycholoog kan het kind, de ouders en andere kinderen in 
het gezin begeleiding geven wat het hebben van kernicterus voor betekenis heeft voor het 
dagelijks leven en voor de toekomstverwachtingen van het kind. Het kost vaak tijd voor 
ouders om hier weer een nieuwe balans in te vinden, dat is heel normaal.  
 
Contact met andere ouders 
Door middel van een oproepje op het forum van deze site kunt u proberen in contact te komen 
met andere kinderen en hun ouders/verzorgers die ook te maken hebben met kernicterus.  
 
Wat betekent het hebben van een kernicterus voor de toekomst? 
Blijvende gevolgen 
Het hangt van de hoogte van het bilirubine in het bloed en de tijdsduur waarin dit bilirubine 
verhoogd is af of de hersenen een beschadiging oplopen en hoe ernstige deze beschadiging is. 
Kinderen met een geringe beschadiging hebben vaak weinig klachten. Kinderen met een 
ernstige beschadiging kunnen meer klachten hebben. Deze klachten zijn blijvend. 
 
Levensverwachting 
Kinderen kunnen in het acute stadium komen te overlijden aan de gevolgen van een acute 
bilirubine encefalopathie als deze niet herkend en behandeld wordt.  
Kinderen met kernicterus hebben na het acute stadium een normale levensverwachting. 
 
Kinderen krijgen 
Volwassenen die als kind kernicterus hebben gehad, kunnen normaal kinderen krijgen. Het 
hangt van de oorzaak van het ontstaan van de kernicterus af of deze kinderen zelf een 
verhoogde kans hebben om een verhoogd bilirubine gehalte in het bloed te krijgen. 
Tegenwoordig zijn de controles op de waarde van het bilirubine in het bloed van 
pasgeborenen veel strenger dan een aantal jaren terug. Door strenge controle en tijdige 
behandeling kan het ontstaan van kernicterus vaak voorkomen worden.  
 
Hebben broertjes en zusjes een verhoogde kans om kernicterus te krijgen? 
Het zal van de oorzaak van de kernicterus afhangen of broertjes en zusjes een vergrote kans 
hebben om kernicterus te krijgen. Meestal zullen de oorzaken van een verhoogd bilirubine 
gehalte in het bloed niet erfelijk zijn, een enkele keer is dat wel het geval. Wanneer een ouder 
broertje of zusje een kernicterus ontwikkeld heeft, dan zullen bij andere kinderen in het gezin 
strengere controles naar de waarde van het bilirubine in het bloed aangehouden worden, om te 
hoge waardes snel op te sporen en te behandelen.  
In die situaties kan een klinisch geneticus meer informatie geven. 
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