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Nederlandse samenvatting

Dit proefschrift behandelt drie hoofdvragen die gaan over de gevolgen van hoge 
bloeddruk in de zwangerschap. Op de eerste plaats vragen wij ons af welke lange 
termijn gevolgen er zijn voor een neonaat die geboren is uit een gecompromitteerde 
uteriene omgeving? Ten tweede behandelen we de herhalingsrisico’s van een 
hypertensieve aandoening in een vervolgzwangerschap. Op de derde plaats wordt 
gekeken naar de beste behandelstrategie als een hypertensieve aandoening 
optreedt in de laat pre-terme periode (34 -37 weken amenorroeduur).
De volgorde van presentatie van de studies in dit proefschrift volgen de tijdslijn 
van uitvoering van de studies. De basis voor dit proefschrift werd gelegd in 
2004 – 2005, met een fundamenteel wetenschappelijk programma op de 
University of Texas Medical Branch in Galveston, Verenigde Staten. Hier werd 
het onderliggende pathofysiologische mechanisme onderzocht met betrekking 
tot de associatie tussen een gecompromitteerde uteriene omgeving en de 
gezondheidsrisico’s voor de nakomelingen op latere leeftijd. Bij terugkomst 
in Nederland, werden de studies naar herhaalrisico’s geïnitieerd. In 2008 werd 
begonnen met de voorbereidingen van een multicentre trial onder het acronym 
HYPITAT-II (Hypertension or Preeclampsia Intervention Trial in the Almost Term 
patient). De studie volgde de HYPITAT trial (Hypertension or Preeclampsia 
Intervention Trial At Term) op, nadat uit die studie bleek dat inleiden van de baring 
effectief was bij vrouwen met zwangerschapshypertensie of milde preeclampsie 
à terme. HYPITAT II is van start gegaan in 2009, na ontwikkeling van het protocol, 
case report formulier, het verkrijgen van toestemming van de medisch ethische 
commissie en het aanvragen van subsidie.

Deel I: fundamenteel onderzoek

Tijdens de kritische periode van de intra-uteriene ontwikkeling van de foetus 
leiden stimuli of insulten ten op zichte van de foetus tot “foetale programmering”. 
Dit resulteert in aanpassingen in de foetale anatomie, fysiologie en metabolisme, 
welke consequenties hebben tot op latere leeftijd. Zo is bijvoorbeeld een te laag 
geboortegewicht voor de termijn (foetale groei retardatie, wat een bekende 
complicaties is van preeclampsie), geassocieerd met een hogere kans op een 
cardiovasculaire aandoening op latere leeftijd.1,2 Deze theorie staat bekend als de 
“fetal origin of adult disease”. 
In hoofdstuk 2 en 3 zijn muismodellen met een gecompromitteerd vasculair 
systeem en endotheelcel disfunctie gebruikt, om het pathofysiologische 
mechanisme van de lange termijn consequenties van preeclampsie voor 
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nakomelingen te bestuderen. Deze diermodellen hebben een gestoorde 
utero-placentaire perfusie. Nakomelingen van deze dieren ontwikkelen zich in 
een gecompromitteerde uteriene omgeving. Deze situatie geeft de conditie weer 
zoals die gedacht wordt te zijn in preeclampsie.3

In hoofdstuk 2 zijn genetisch gemanipuleerde muizen gebruikt die geen 
“endothelial nitric oxide synthase (eNOS)” hebben. Het enzym eNOS is essentieel 
voor de productie “nitric oxide” (koolstofmonoxide) in het vasculaire systeem. 
Koolstofmonoxide is een sterke vasodilaterende stof. Verschillende pathologische 
condities, zoals hypertensie en foetale groei retardatie worden geassocieerd met 
een defect in dit stikstofmonoxide traject.4

Nakomelingen van eNOS-knockout muizen zijn ten opzichte van genetische 
identieke nakomelingen van wild-type muizen, groeibeperkt en hebben 
abnormale vasculaire eigenschappen.3 Deze waarneming impliceert een foetaal 
programmering effect als gevolg van de abnormale uteriene omgeving. Om de 
rol van pariteit te onderzoeken in de modulatie van het foetaal programmeren van 
foetale groei en vasculaire eigenschappen, is er gebruik gemaakt van oligopara 
(0-2 eerdere zwangerschappen) en multipara (5-9 eerdere zwangerschappen) 
muizen. Vrouwelijke stikstofmonoxide knock-out (−/−KO) muizen werden 
gebroed met eNOS−/−KO muizen en met wild type (+/+WT) mannelijke muizen. 
Op deze manier werden er eNOS−/−KO en maternale heterozygote (+/−Mat) 
nakomelingen geboren. eNOS−/−KO en eNOS+/−Mat nakomelingen geboren uit de 
oligopara moeders waren significant lager in geboorte gewicht ten opzichte van 
de nakomelingen geboren uit de multipara moeders. De optimale diameter van 
de arteria carotis van de nakomelingen (een maat voor vasculaire eigenschappen 
en weerstand), was afgenomen in de oligopara nakomelingen ten opzichte van 
de multipara nakomelingen. De arteria carotis toonde een afgenomen relaxatie 
en een toegenomen contractie in de oligopara nakomelingen ten opzichten van 
de multipara nakomelingen (P < .05). Deze data ondersteunen de rol van een 
abnormale uteriene omgeving in het foetaal programmeren voor postnatale 
groei en vasculaire eigenschappen op latere leeftijd. Mogelijk leiden meerdere 
zwangerschappen tot maternale uteriene aanpassingen die het gebrek aan een 
werkzaam eNOS omzeilen. Deze aanpassing leidt tot een betere postnatale groei 
en vasculaire eigenschappen van de nakomelingen. Gezien de rol van pariteit en 
het risico op preeclampsie, zouden vergelijkbare mechanismen werkzaam kunnen 
zijn in de menselijke zwangerschap.
In hoofdstuk 3 zijn genetisch gemanipuleerde muizen gebruikt die geen werkzame 
“low-density lipoprotein receptor (LDLR)” hebben. Tijdens het proces van 
arteriosclerose, gaan lipoproteïne deeltjes (voornamelijk “low-density lipoprotein” 
(LDL)) de wand van arterie binnen en ondergaan meerdere veranderingen waaronder 
oxidatie. Het oxideren van LDL wordt gezien als een belangrijk mechanisme in 
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de pathogenese van het arteriosclerotisch proces.5 De LDL-receptor (LDLR) is 
betrokken bij het verwijderen van lipoproteïne uit de circulatie. Een gebrek aan 
deze receptor leidt tot hypercholesterolemie en arteriosclerose. LDLR-/-KO muizen 
die een normaal dieet hebben, ontwikkelingen al plaques en verdikkingen van 
de intima van de vaatwand met “schuimcel” en gladde spiercel infiltratie.6 Wij 
onderzochten de rol van hypercholesterolemie van de moeder in het foetaal 
programmeren van de vasculaire functie op volwassen leeftijd. Homozygote LDLR 
knock-out muizen (LDLR-/-KO) en hun wild-type controles (LDLR+/+WT) werden 
met elkaar gebroed om vier groepen van nakomelingen te produceren: LDLR-/-

KO, maternale heterozygote (LDLR±Mat), paternale heterozygote (LDLR±Pat) en 
LDLR+/+WT nakomelingen. In vitro experimenten met de arteria carotis van de 
nakomelingen op volwassen leeftijd, vertoonde een toegenomen contractie 
in de LDLR-/-KO en de LDLR±Mat mannelijke nakomelingen. In de vrouwelijke 
nakomelingen was alleen de contractie in de LDLR-/-KO muizen significant 
verhoogd. Ondanks dat de heterozygote nakomelingen genetisch identiek 
zijn, toonden de muizen, die geboren waren uit de uteriene omgeving met een 
hypercholesterol status (LDLR±Mat), een abnormale vasculaire respons op latere 
leeftijd ten opzichte van de heterozygote nakomelingen die geboren zijn uit een 
normale uteriene omgeving (LDLR±Pat). Hypercholesterolemie en arteriosclerose 
van de moeder hebben in dit model dus lange termijn consequenties voor de 
nakomelingen.

Deel II: Klinisch onderzoek

In hoofdstuk 4 wordt de accuraatheid van verschillende voorspellende testen 
op het ontstaan van preeclampsie en de effectiviteit van de preventie ervan 
samengevat. Testen om preeclampsie te voorspellen betreffen de klinische 
anamnese, gegevens verkregen door lichamelijk onderzoek, laboratorium 
onderzoeken en hemodynamische testen. Over het algemeen hebben 
voorspellende testen in de vroege zwangerschap een betere specificiteit dan 
sensitiviteit. BMI (Body Mass Index) > 34, alpha-foeto proteïne, fibronectine en 
de Doppler van de arteria uterina hebben allemaal een specificiteit boven de 90%. 
Alleen de weerstand index (resistance index) van de Doppler van de arteria uterina 
heeft een sensitiviteit boven de 60%.7 Geen enkele test is voldoende accuraat om 
aan te bevelen in de dagelijkse praktijk. 
Om preeclampsie te voorkomen zijn er verschillend behandel opties; 
farmacologische producten, voedingssupplementen en het aanpassen van 
levensstijl. Antagonisten van bloedplaatjes, voornamelijk lage dosering van 
aspirine, reduceren het risico op preeclampsie met 10% (Relatief Risico (RR) 0.90, 
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95% betrouwbaarheid interval (BI) 0.84 tot 0.97). Calcium voorkomt preeclampsie 
alleen in vrouwen met een hoog risico (RR 0.22; 95% BI 0.12 tot 0.42) en in 
de groep vrouwen met een lage intake van calcium (RR 0.36; 95% BI 0.20 tot 
0.65).8 Farmacologische producten zoals laag moleculair heparine, progesteron, 
donoren van stikstofmonoxide, antihypertensiva en diuretica zijn niet effectief 
in de preventie van preeclampsie. Voedingssupplementen zoals magnesium, 
anti-oxidanten, visolie en foliumzuur reduceren de incidentie van preeclampsie 
niet. Er is te weinig bewijs om aan te tonen dat interventies in levensstijl (zoals 
rust, bewegen of verminderde zoutinname) preeclampsie voorkomt. 

Hoofdstuk 5, 6 en 7 richten zich op de herhalingsrisico’s van een hypertensieve 
aandoening in de zwangerschap, na een eerdere vroeggeboorte als gevolg van 
een hypertensieve aandoening. Een ernstige hypertensieve aandoening met een 
vroeggeboorte heeft vaak een enorme psychosociale invloed en is geassocieerd 
met een hoge incidentie van symptomen passend bij posttraumatische 
stressstoornis, depressie en angst.9 De psychosociale conditie van de moeder 
na een premature bevalling als gevolg van een hypertensieve aandoening is met 
name geassocieerd met de amenorroeduur op het moment dat de diagnose werd 
gesteld.10 Kennis over herhalingsrisico’s is belangrijk vanwege meerdere redenen. 
Vanuit het perspectief van de patiënt zal de beslissing over een eventuele 
vervolgzwangerschap mede afhangen van dit herhaalrisico. Vanuit medisch 
perspectief zal deze kennis invloed hebben op de te verlenen zorg in een volgende 
zwangerschap. 
Hoofdstuk 5 presenteert een systematisch review van gepubliceerde cohort 
studies over herhalingsrisico’s op een hypertensieve aandoening in de 
zwangerschap na een eerdere bevalling onder de 34 weken als gevolg van een 
hypertensieve aandoening. Hiervoor werden datasets van medische publicaties 
op relevante artikelen gescreend tot en met september 2009 (Medline, Embase en 
de Cochrane Library). Per studie werd het herhaalrisico op een premature bevalling 
als gevolg van de hypertensieve aandoening berekend, waarna in de gepoolde 
data herhalingskansen werden berekend. De zoekopdracht leverde 36 relevante 
artikelen op, waarvan er 11 voldeden aan de inclusie criteria. Deze 11 studies 
omvatten 2,377 patiënten (range van 18 tot 1,754 patiënten per studie) en 2,461 
bevallingen. Doordat de exacte zwangerschapsduur ten tijde van de bevalling in 
de vervolgzwangerschap veelal niet gerapporteerd werd, moesten de meeste 
studies geëxcludeerd worden. Een andere omissie is het gebrek aan uniforme 
criteria voor ernstige hypertensie. Van de 11 studies werden alsnog 4 studies 
geëxcludeerd, omdat een zeer strikte patiëntenpopulatie was geselecteerd. In 
deze patiëntenpopulaties werd de diagnose van de aandoening vóór de 28e week 
gesteld, wat een selectie bias introduceert. Het gepoolde herhalingsrisico op een 
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bevalling voor de 34e week als gevolg van hypertensie, preeclampsie of HELLP 
was 7.8% (95% BI 6.7 tot 9.0%). Concluderend is in een vervolgzwangerschap 
de kans groter dan 90% op een bevalling na de 34e week. Gezien het feit dat 
angst van ouders voornamelijk geassocieerd is met de amenorroeduur ten tijde 
van de diagnose, zullen deze resultaten een positieve invloed kunnen hebben op 
de beslissing over een eventuele vervolgzwangerschap. 
Tijdens het uitvoeren van deze systematische review constateerden wij het 
gebrek aan kwalitatief goede cohort studies. Veel studies includeerden niet 
opeenvolgende casus, patiëntenpopulaties waren sterk geselecteerd en waren 
vaak klein in aantallen. Als gevolg hiervan variëren herhaalrisico’s van 65% tot 
5%.11,12

In hoofdstuk 6 hebben we een retrospectieve cohort studie uitgevoerd, waarbij 
de selectie van patiënten slechts bestond uit amenorroeduur ten tijde van de 
bevalling (<34 weken) en het hebben van een hypertensieve aandoening. Ons 
primaire doel was het bepalen van het absolute herhaalrisico op een negatieve 
uitkomst, gedefinieerd als een bevalling onder de 34 weken amenorroeduur ten 
gevolge van een hypertensieve aandoening. Met behulp van een multivariabele 
analyse werden onafhankelijke factoren geïdentificeerd die gerelateerd zijn aan 
deze negatieve uitkomst. Alle vrouwen die bevallen waren van hun eerste kind 
onder de 34 weken als gevolg van aan hypertensieve aandoening, in de periode 
van januari 1996 tot en met december 2004 werden geïncludeerd. Deze patiënten 
bevielen in twee perinatale centra met een regionale functie; het Academisch 
Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam of het Máxima Medisch Centrum (MMC) 
te Veldhoven. Alle patiënten werden opeenvolgend geïncludeerd en de informatie 
over hun vervolgzwangerschap werd opgevraagd. Er werden 380 patiënten 
geselecteerd, waarvan er 46 lost to follow-up waren en 123 patiënten hadden 
geen vervolgzwangerschap (79 (64%) in verband met angst voor herhaling). 
Van de 211 patiënten met een vervolgzwangerschap hadden 36 patiënten (17%, 
95% BI 12% tot 22%) wederom een bevalling onder de 34 weken, 30 patiënten 
(14%, 95% BI 9.5% tot 19%) een bevalling tussen de 34 en 37 weken en 145 
patiënten (69%, 95% BI 62% tot 75%) een bevalling boven de 37e week. Van 
deze laatste groep hadden slechts 67 patiënten (32%, 95% BI 25% tot 38%) een 
volledig ongecompliceerde zwangerschap. Een hoge diastolische bloeddruk in 
de indexzwangerschap en het hebben van chronische hypertensie waren beide 
geassocieerd met een bevalling onder de 34 weken in de vervolgzwangerschap. 
Het hebben van chronische hypertensie na de index zwangerschap gaf een 5 maal 
hoger risico op herhaling (odds ratio 5.2, 95% BI 0.72 tot 41). Concluderend hebben 
vrouwen na een ernstige vroege preeclampsie in hun eerste zwangerschap 
een herhaalrisico op een bevalling voor de 34e week van 17%. Het hebben van 
chronische hypertensie is een belangrijke risicofactor voor herhaling. Slechts 32% 
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had een volledig ongecompliceerde zwangerschap. Ondanks dat dit percentage 
van 32% laag lijkt, blijft de belangrijkste vraag voor ouders en de obstetricus 
de kans op herhaling van een ernstige vroeggeboorte, aangezien maternale en 
neonatale morbiditeit voornamelijk geassocieerd zijn met deze vroeggeboorte. In 
dat kader is een herhalingsrisico van 17% het meest relevant.
In hoofdstuk 7 worden herhaalrisico op een hypertensieve aandoening tussen de 
34 en 37 weken berekend met behulp van een retrospectieve cohort studie in 6 
Nederlandse ziekenhuizen. Er zijn geen eerdere studies gepubliceerd met betrekking 
tot herhaalrisico’s van een hypertensieve aandoening in de laat pre-terme periode 
(tussen de 34 en 37 weken zwangerschapsduur). Mogelijk liggen er verschillende 
pathofysiologische mechanismen ten grondslag aan vroege preeclampsie versus 
preeclampsie à terme.13 Herhaalrisico’s van vroege preeclampsie, noch van 
preeclampsie à terme mogen daarom niet zomaar geëxtrapoleerd worden naar 
de laat pre-terme groep. Echter, de laat pre-terme groep is wel een significante 
proportie van de non-academische setting. Het primaire doel van deze studie 
was het berekenen van het absolute herhaalrisico voor deze specifieke groep 
en beoordeelden of cardiovasculaire risicofactoren voorspellend waren voor 
herhaling. Er werden 425 vrouwen geselecteerd, waarvan er 351 gecontacteerd 
konden worden. Van de 189 vrouwen met een vervolgzwangerschap hadden 
94 vrouwen (50%, 95% BI 43% tot 57%) een hypertensieve aandoening in de 
vervolgzwangerschap, waarvan 17 vrouwen (9.0%, 95% BI 4.9% tot 13%) een 
herhaling van een hypertensieve aandoening en een bevalling voor de 37e week 
hadden. De vervolgzwangerschap verliep in 95 vrouwen (50%) ongecompliceerd. 
Chronische hypertensie en leeftijd van de moeder waren beide onafhankelijke 
voorspellers op herhaling van een hypertensieve aandoening. Concluderend 
kunnen we zeggen dat vrouwen die bevallen zijn tussen de 34e en 37e week als 
gevolg van een hypertensieve aandoening, een herhaalrisico hierop hebben van 
9%. Hoewel dit percentage laag is, blijft het herhaalrisico op een hypertensieve 
aandoening in de vervolgzwangerschap ongeacht de termijn met 51% hoog. 
Een samenvatting van de resultaten van hoofdstuk 6, 7 en 8 worden weergegeven 
in tabel 1. 

Hoofdstuk 8 en 9 richt zich op vraagstukken betreffende management van 
hypertensieve aandoeningen in de laat pre-terme periode (34+0 tot 36+6 weken 
amenorroeduur). De recente “NICE” richtlijn “hypertensive disorders during 
pregnancy”, verwijst naar deze specifieke periode als een “grijze zone”. Het 
optimale moment van bevalling in deze periode, in geval van milde of matige 
preeclampsie, is niet duidelijk.8 Het gegeven dat de HYPITAT trial aantoonde 
dat na 37 weken inleiding van de baring de voorkeur geniet, kan dit niet zomaar 
worden vertaald naar de laat pre-terme periode. Naast de maternale morbiditeit, 
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zijn er ook potentiële consequenties voor de neonaat als gevolg van de premature 
geboorte tussen de 34 en 37 weken.
In hoofdstuk 8 is de neonatale morbiditeit geanalyseerd van kinderen geboren 
tussen de 34 en 37 weken zwangerschapsduur, waarbij de zwangerschap 
gecompliceerd werd door hypertensie of preeclampsie. De data over de periode 
januari 2000 tot en met december 2006, werden verkregen uit de Perinatale 
Registratie Nederland (PRN). Alle vrouwen met zwangerschapshypertensie (GH, 
n=4316) of preeclampsie (PE, n=1864) en normotensieve controle vrouwen 
(n=20749), bevallen tussen de 34+0 – 36+6 weken amenorroeduur, werden 
geïncludeerd. Het risico op een inleiding of een primaire sectio Caesarea was 
significant verhoogd in de PE groep vergeleken met de controle groep, odds ratio 
(OR) 16 (95% betrouwbaarheid interval (BI) 15 tot 18) en 7.4 (95% BI 6.6 tot 8.2) 
respectievelijk. Kinderen van PE moeders waren vaker groeibeperkt (27%), ten 
opzichte van kinderen van de GH groep (18%, OR 1.7, 95% BI 1.5 tot 1.9) en van de 
controle groep (5.3%, OR 6.7 95% BI 5.9 tot 7.5). Er werden meer kinderen uit de 
PE groep opgenomen op de NICU ten opzichte van kinderen uit de GH en controle 
groep; OR 1.6 (95% BI 1.4 tot 1.9) en OR 2.0 (95% BI 1.8 tot 2.2) respectievelijk. Een 
sectio Caesarea en afnemende zwangerschapsduur waren beide onafhankelijke 
risicofactoren voor neonatale respiratoire morbiditeit in het multivariabele 
logistische regressie model. Zowel zwangerschapshypertensie als preeclampsie 
op zichzelf reduceerde het risico op neonatale “respiratoire distress syndroom” 
(OR 0.81 (95% BI 0.64 tot 1.0) en 0.69 (95% BI 0.49 tot 0.96), respectievelijk). 
Concluderend is de neonatale morbiditeit van kinderen geboren in de laat pre-terme 
periode van moeders met hypertensie of preeclampsie niet verwaarloosbaar. Deze 
morbiditeit wordt voornamelijk bepaald door de amenorroeduur ten tijde van de 
bevalling en door de wijze van bevallen. Een interessante bevinding van onze studies 

Tabel 1: Samenvatting van herhaalrisico’s op een hypertensieve aandoening in de zwangerschap, na 
een eerdere premature bevalling als gevolg van een hypertensieve aandoening. 

Studie design 
(hoofdstuk 
proefschrift)

Index 
bevalling 
(weken)

Aantal 
patiënten 

(N)

Herhaalrisico op een hypertensieve aandoening in de 
vervolgzwangerschap*

Bevalling 
< 34 weken

Bevalling
34 – 37 weken

Bevalling 
> 37 weken

Ongecom-
pliceerde 

zwangerschap

Systematisch 
review 
(hoofdstuk 5)

< 34 2188 7.8% (6.7 – 9.0) - - -

Cohort studie 
(hoofdstuk 6)

< 34 211 17% (12 – 22) 14% (9.5 – 19) 69% (62 – 75) 32% (25 – 38)

Cohort studie 
(hoofdstuk 7)

34 – 37 189 - 9% (4.1 – 13) 91% (87 – 95) 49% (42 – 56) 

*Data worden weergegeven in % (95% betrouwbaarheid interval)
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is het beschermend effect van de hypertensieve aandoening van de moeder op 
de neonatale respiratoire morbiditeit. Echter dit beschermend effect verdwijnt als 
gevolg van het hoger sectio percentage in deze groep, waardoor de uiteindelijke 
incidentie van neonatale respiratoire morbiditeit in deze groep hoger is.
De wijze van bevallen blijkt een belangrijke invloed te hebben op de neonatale 
morbiditeit. We zouden kunnen speculeren dat het inleiden van de baring in geval 
van een hypertensieve aandoening in de laat pre-terme periode de voorkeur 
geniet, voordat de conditie van de moeder ontspoort en een keizersnede de 
enige oplossing lijkt voor een snelle verbetering van de maternale conditie. Toch 
blijft het kiezen van het juiste moment van bevalling een moeilijke taak voor 
obstetrici, aangezien een toename van de amenorroeduur mogelijk leidt tot een 
afname van de neonatale morbiditeit. In dit perspectief lijkt een gerandomiseerde 
gecontroleerde trial een optimale strategie om inleiden van de baring te vergelijken 
met afwachtend monitoren. Hoofdstuk 9 is een gedetailleerde beschrijving van 
het studie protocol van de HYPITAT-II studie (Hypertension and Preeclampsia 
Intervention Trial in the Almost Term patient): een multicentre gerandomiseerde 
gecontroleerde trial. Het doel van deze studie is om bij vrouwen tussen 34 en 
37 weken amenorroeduur met zwangerschapshypertensie of preeclampsie 
te onderzoeken of inleiden van de baring versus afwachtend monitoren leidt 
tot een afnamen van de maternale morbiditeit en / of tot een toename van de 
neonatale morbiditeit. Vrouwen worden at random toegewezen tot inleiden van 
baring binnen 24 uur (experimentele arm) of tot afwachtend monitoren (controle 
arm) tot 37 weken. De primaire uitkomstmaat is een samengesteld eindpunt van 
maternale mortaliteit, maternale complicaties (eclampsie, HELLP syndroom, 
pulmonaal oedeem, thrombo-embolische aandoeningen) en progressie naar een 
ernstige preeclampsie. De primaire neonatale uitkomstmaat is respiratoir distress 
syndroom (RDS). Data worden op basis van intention-to-treat geanalyseerd. 
Er zullen 680 patiënten worden geïncludeerd, om een afname van maternale 
complicaties aan te tonen van 5% naar 1%. Deze trial is van start gegaan in mei 
2009, binnen het verloskundige consortium Nederland (URL: http://www.studies-
obsgyn.nl/hypitat2). 49 Ziekenhuizen in Nederland nemen deel aan deze studie. 
Dit hoge deelname getal geeft aan dat er grote behoefte in Nederland is voor deze 
trial. De verwachte einddatum van inclusie is december 2012. 

Klinische implicaties

Dit proefschrift richt zich op de absolute herhaalkansen van een hypertensieve 
aandoening in de zwangerschap, na een eerder doorgemaakte premature 
bevalling als gevolg van een hypertensieve aandoening. Bestaande informatie 

162

proefschrift Langenveld.indb   162 28-9-2011   13:37:03



10
chapter

ten aanzien van herhaalkansen is grotendeels gedateerd en fragmentarisch, 
met de meeste geciteerde studie van Sibai et al. uit 1991.11 De gepresenteerde 
nieuwe data bieden obstetrici hulp in de counseling van patiënten die een 
volgende zwangerschap overwegen en zij kunnen de bijbehorende begeleiding 
van deze vervolgzwangerschap hierop aanpassen. De herhaalkansen op een 
premature bevalling waren lager dan verwacht. Vrouwen met een vroeggeboorte 
onder de 34 weken in de anamnese hadden een herhaalkans op wederom een 
vroeggeboorte voor de 34e week van 17%. Vrouwen met een geboorte in de laat 
pre-terme periode in de anamnese (34 en 37 weken amenorroeduur) hadden een 
herhaalkans op een bevalling voor de 37e week als gevolg van een hypertensieve 
aandoening, van 9%. Echter het percentage vrouwen met een compleet 
ongecompliceerde vervolgzwangerschap was relatief laag in beide groepen. Deze 
groep vrouwen moet dus nog steeds als hoogrisico patiënten gezien worden 
(tabel 1). In de predictie modellen bleek chronische hypertensie de sterkste 
onafhankelijke risicofactor op herhaling van een premature bevalling als gevolg 
van een hypertensieve aandoening.
Dit proefschrift richt zich ook op de obstetrische behandeling van een 
hypertensieve aandoening in de laat pre-terme periode (34 – 37 weken 
amenorroeduur). De neonatale morbiditeit in deze periode is nog steeds 
aanzienlijk. Afnemende zwangerschapsduur en een primaire sectio Caesarea 
zijn onafhankelijke risicofactoren op neonatale respiratoire morbiditeit. De 
hypertensieve aandoeningen op zichzelf, lijken juist beschermend tegen neonatale 
respiratoire morbiditeit. Het inleiden van de baring kan mogelijk verslechtering van 
de maternale conditie en een primaire sectio Caesarea voorkomen. Echter het 
exacte moment van bevalling blijft een discussiepunt, aangezien aan de andere 
kant toenemende zwangerschapsduur mogelijk leidt tot een afname van de 
neonatale morbiditeit. De HYPITAT-II studie zal ons meer informatie verschaffen 
ten aanzien van dit dilemma. 
De implementatie van de HYPITAT-II studie zelf, kan al invloed hebben op het 
obstetrische handelen met betrekking tot hypertensieve aandoeningen in de laat 
pre-terme periode. De HYPITAT-I studie had haar invloed al ten tijde van de uitvoering 
van de trial. Het aantal eclamptische insulten nam sterker af in ziekenhuizen die 
in de studie participeerden dan in ziekenhuizen die niet deelnamen.14 Daarnaast 
werd na het afronden van de studie, de interventie aanpak geïmplementeerd in 
Nederland.15 De resultaten van deze studie werden snel na publicatie in nationale 
en internationale richtlijnen aangenomen. In het verlengde van de HYPITAT-I trial, 
kan de HYPITAT-II trial leiden tot een verschuiving van een afwachtend monitoren 
beleid, naar een interventie beleid in de laat pre-terme periode. Over 10 jaar kijken 
we mogelijk terug op “tien jaar na de HYPITAT-II trial” en kunnen we hopelijk 
concluderen dat ondanks het aantal inleidingen in deze periode toegenomen zijn, 
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het aantal sectio Caesarea niet zijn toegenomen, de maternale morbiditeit als 
gevolg van een hypertensieve aandoening in deze periode is afgenomen en dat de 
neonatale morbiditeit niet veranderd is.

Toekomstig onderzoek

Gezien de klinische implicaties van de HYPITAT-II trial, zullen de resultaten 
van deze studie meer inzicht verschaffen in de beste behandelstrategie van 
hypertensieve aandoeningen in de laat pre-terme periode. Resultaten van deze 
studie zullen vertaald worden naar nationale en internationale richtlijnen. 
Er zijn slechts weinig follow-up studies uitgevoerd na obstetrische interventie 
trials, waardoor de lange termijn consequenties voor deze specifieke groepen 
onbekend zijn. Aangezien er bewijs is voor neonatale morbiditeit op de korte 
termijn (hoofdstuk 8) als gevolg van een geboorte in de laat pre-terme periode 
door een hypertensieve aandoening van de moeder, plannen we ook lange 
termijn follow-up op 2 en 5 jarige leeftijd van deze kinderen. De belangrijkste 
neonatale morbiditeit op de korte termijn zijn hypoglycemie, hyperbilirubinemie 
en respiratoire problemen. Deze aandoeningen hebben allemaal de potentie om 
lange termijn gevolgen te hebben voor de (neurologische) ontwikkeling.16-18 De 
resultaten van deze follow-up studie zullen invloed hebben op de interpretatie van 
de resultaten van de HYPITAT-II trial.
De laatste twee decennia is er veel gepubliceerd over de gezondheidsrisico’s 
op de lange termijn na een complicatie in de zwangerschap. Gebeurtenissen 
tijdens de zwangerschap zoals hypertensie, premature bevalling, intra-uteriene 
vruchtdood, foetale groei retardatie en zwangerschapsdiabetes, zijn geassocieerd 
met maternale morbiditeit op de lange termijn.19-22 Het kind dat geboren is uit 
die zwangerschap met hypertensie, heeft zelf ook mogelijk een verhoogd risico 
op gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Deze associatie staat bekend als de 
“Barker hypothese” (hoofdstuk 2 en 3). De zwangerschap is een uniek moment om 
vrouwen en kinderen te identificeren die mogelijk een verhoogd risico hebben op 
chronische ziekten op latere leeftijd. Een enorm onderzoeksgebied komt hiermee 
ten tonele met betrekking tot preventieve geneeskunde. Het gros van bewijs 
voor deze associatie is afkomstig van retrospectieve case controle studies. Om 
meer inzicht te krijgen in een individueel vasculair profiel, na een zwangerschap 
die gecompliceerd werd door een hypertensieve aandoening, is er een maternale 
follow-up studie gepland: HyRAS-II (Hypitat Risk Assessment Study-II). Het doel 
van deze studie is om 2 jaar na deelname aan de HYPITAT-II studie, vrouwen te 
screenen op risicofactoren voor cardiovasculaire aandoening. Daarnaast wordt 
er met behulp van gevalideerde predictie algoritmes een schatting gemaakt van 
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het 10-jarig risico op een cardiovasculaire gebeurtenis, om op deze manier de 
groep vrouwen te identificeren die mogelijk baat heeft bij preventieve interventies 
gebaseerd op bestaande richtlijnen. 
Naast predictie van de lange termijn gezondheid van moeder en kind zullen er ook 
predictie modellen ontwikkeld worden gebaseerd op individuele patiënten data, 
ten behoeve van herhaalrisico’s van hypertensieve aandoeningen. Op deze manier 
kunnen meer individueel aangepaste predictie modellen ontwikkeld worden. 
Preconceptie geneeskunde en counseling worden mogelijk de meest potentiële 
behandelopties die een obstetricus kan bieden. 
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