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SAMENVATTING

Preëclampsie is een belangrijke oorzaak van zowel moederlijke als neonatale morbiditeit 

en mortaliteit.1;2 Ondanks dat er al lang onderzoek naar wordt gedaan, is het ontstaan 

en het verloop van de ziekte onvoorspelbaar. Ook bestaat er geen behandeling 

behalve het beëindigen van de zwangerschap. De symptomen worden pas in de 

tweede helft van de zwangerschap zichtbaar, terwijl het waarschijnlijk ten tijde van de 

ontwikkeling van de placenta al mis gaat. Het exacte onderliggende pathofysiologische 

mechanisme is onduidelijk en waarschijnlijk spelen vasculaire, immunologische, 

genetische en omgevingsgerelateerde factoren een rol.3 Preventie van preëclampsie zou 

wereldwijd een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de uitkomst van 

de zwangerschap voor moeder en kind. Omdat de ziekte waarschijnlijk al in het begin 

van de zwangerschap ontstaat, is het vroeg kunnen voorspellen van het ontstaan van 

preëclampsie erg belangrijk.3 Hoewel er op dit moment een aantal veelbelovende testen 

ontwikkeld worden is een dergelijke test niet beschikbaar in de dagelijkse praktijk.4;5 

Het onderzoek, beschreven in dit proefschrift, richt zich op cardiovasculaire verschillen 

in het begin van de zwangerschap tussen vrouwen met een ongecompliceerde 

zwangerschap en vrouwen die later in de zwangerschap preëclampsie hebben gekregen. 

En ook op mogelijke risicofactoren die beïnvloedbaar zijn zoals psychosociale stress 

en lichaamsbeweging. Deze verschillen en risicofactoren zouden gebruikt kunnen 

worden bij het voorspellen van de kans op preëclampsie en bij eventuele preventie 

van de ziekte. Wij hebben ons onderzoek voornamelijk beperkt tot vrouwen met een 

eerste doorgaande zwangerschap; zij hebben namelijk een twee keer zo hoog risico op 

hypertensieve aandoeningen van de zwangerschap, vergeleken met vrouwen die al een 

keer een kind hebben gekregen. Bij vrouwen, die al eerder een kind hebben gekregen, 

is de obstetrische voorgeschiedenis een dusdanig belangrijke voorspeller voor het al of 

niet optreden van complicaties dat aanvullende testen waarschijnlijk niet nuttig meer 

zijn. In dit hoofdstuk zullen de resultaten van ons onderzoek worden samen gevat en in 

de discussie zal deze kennis in perspectief worden geplaatst. Ook zullen er suggesties 

gedaan worden voor toekomstig onderzoek. 

SYSTEMATISCHE REVIEW

In hoofdstuk 2 worden de resultaten besproken van een meta-analyse van de literatuur 

naar de accuratesse van de systolische (SBP) en diastolische bloeddruk (DBP), de 

gemiddelde arteriële bloeddruk (MAP) en van een stijging in de bloeddruk als voorspeller 



164

van preëclampsie. Er voldeden 34 studies aan de inclusiecriteria. In totaal zijn in die 

studies 60.599 vrouwen getest, waarvan 3341 met preëclampsie. Er is geen rekening 

gehouden met het gebruik van verschillende methoden en apparaten om de bloeddruk te 

meten. De oppervlakten onder de samenvattende receiver operating characteristic (ROC)

curven met 95% betrouwbaarheidsinterval voor bloeddrukmeting in het tweede trimester 

bij vrouwenmet een laag risico zijn: 0,68 (0,64-0,72) voor de systolische bloeddruk; 0,66 

(0,59-0,72) voor de diastolische bloeddruk; en 0,76 (0,70-0,82) voor de gemiddelde 

arteriële bloeddruk. Bloeddrukmeting in het eerste trimester van de zwangerschap toont 

vergelijkbare voorspellende waarden voor de verschillende parameters. Een gemiddelde 

arteriële bloeddruk ≥ 90 mmHg in het tweede trimester toont een likelihood ratio voor een 

positief test resultaat van 4,0 (95% betrouwbaarheidsinterval 2,4-5,6) en een likelihood 

ratio voor een negatief test resultaat van 0,43 (95% BI 0,10-0,78). Bij vrouwen met een 

hoog risico voorspelt een diastolische bloeddruk ≥ 75 mmHg gemeten tussen de 13 en 

20 weken zwangerschapsduur preëclampsie het beste met een positieve likelihood ratio 

2,8 (95% BI 1,8-3,6) en een negatieve likelihood ratio van 0,39 (95% BI 0,18-0,71). 

De voorspellende waarde verbetert niet in de subgroep analyses. We concluderen dat de 

hoogte van de bloeddruk weliswaar geassocieerd is met het ontstaan van preëclampsie 

maar dat bloeddruk als enige test onvoldoende goed voorspelt om bruikbaar te zijn in 

de dagelijkse praktijk. 

Prospectieve cohort studie

Om te onderzoeken of er verschillen zijn in cardiovasculaire parameters vroeg in 

de zwangerschap tussen vrouwen die later een hypertensieve aandoening van de 

zwangerschap zullen krijgen en vrouwen met een ongecompliceerde zwangerschap, 

hebben we prospectief een cohort vrouwen verzameld bestaand uit gezonde nullipara 

vrouwen en gezonde multipara vrouwen met een preëclampsie in de voorgeschiedenis. 

Alle vrouwen hadden een normale bloeddruk bij inclusie. Bij deze vrouwen werd vroeg 

in de zwangerschap, tussen 8 0/7-11 0/7 weken zwangerschapsduur, de bloeddruk 

gemeten met behulp van conventionele sfygmomanometrie (Maxi Stabil 3, Welch Allyn, 

Skaneateles Falls, New York, USA), continue registratie van de arteriële drukgolf van de 

vinger met de Finometer(Finapres Medical Systems, Amsterdam, Nederland) en met een 

ambulante bloeddrukmeter (ABPM) gedurende 48 uur (Spacelab 90207, Redmond, WA, 

USA). Ook werd informatie verzameld over leeftijd, etnische origine, roken, medische 

voorgeschiedenis, opleiding en lengte en gewicht.

295 Vrouwen konden geïncludeerd worden waarvan 251 nullipara waren en 44 multipara 

met een preëclampsie in de voorgeschiedenis. Vijf vrouwen werden geëxcludeerd in 

verband met ernstige congenitale afwijkingen van de foetus en van één vrouw konden de 
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gegevens over de afloop van de zwangerschap niet worden achterhaald. De gegevens van 

289 vrouwen waren beschikbaar voor analyse, 20 (6.9 %) kregen preëclampsie en 16 (5.5 

%) zwangerschapshypertensie. 39 vrouwen hadden een incomplete ABPM registratie als 

gevolg van technische problemen of omdat zij het apparaat niet konden verdragen. Van 

deze vrouwen hadden 28 tenminste 10 metingen in 48 uur. Deze registraties werden wel 

gebruikt bij de analyses. De resultaten van al deze metingen zijn beschreven in hoofdstuk 

3, 4 en 5.

Met behulp van de 48-uurs registratie met ABPM kan de hyperbare index (HBI) berekend 

worden. De HBI geeft aan hoeveel en hoe lang de bloeddruk boven de 90ste percentiel 

van de normaalwaarden is geweest per tijdseenheid (mmHg x uur).6 Door één studiegroep 

is de HBI gebruikt om in het eerste trimester latere preëclampsie te voorspellen met zeer 

goede resultaten; zij vonden een sensitiviteit van 94% en een specificiteit van 100%.10;11 

Sinds de publicatie van Hermida en collega’s is de HBI nog door één andere studiegroep 

bestudeerd, waarbij de deelnemers allemaal in het ziekenhuis waren opgenomen. 

(sensitiviteit 80%, specificiteit 77%).7 We wilden daarom de HBI als voorspellende test 

voor preëclampsie onderzoeken in ons eigen cohort. In hoofdstuk 3 beschrijven 

we de resultaten van dit onderzoek. We hebben de voorspellende waarde van de HBI 

vergeleken met de voorspellende waarde van de gemiddelde bloeddruk over 48 uur 

en conventionele sfygmomanometrie. 219 van de 289 vrouwen konden geïncludeerd 

worden. De registraties van 28 vrouwen konden niet gebruikt worden in verband met 

ontbrekende metingen of technische problemen. De eerste 90 nullipara vrouwen, 

met een normale bloeddruk gedurende de hele zwangerschap, zijn gebruikt voor het 

berekenen van de normaalwaarden over 24 uur. Bij de resterende 63 nullipara vrouwen 

en 38 multipara vrouwen met een eerdere preëclampsie werd de HBI berekend voor de 

SBP, DBP en MAP. De HBImax was gelijk aan de hoogste HBI van of SBP of DBP of MAP 

voor iedere vrouw. Voor preëclampsie had de HBImax de best voorspellende waarde, 

echter het verschil met de gemiddelde bloeddruk gemeten met ABPM of conventionele 

sfygmomanometrie was klein. De HBImax had een sensitiviteit van 73 % en een specificiteit 

van of 86 % bij een afkapwaarde van 17,6 mmHg x uur. SBP met  sfygmomanometrie 

had een sensitiviteit van 60 % en een specificiteit van 92 % bij een afkapwaarde van 118 

mmHg. De gemiddelde DBP over 24 uur met ABPM had een sensitiviteit van 53 % met 

een specificiteit van 95% bij een afkapwaarde van 74 mmHg. De voorspellende waarde 

voor zwangerschapshypertensie was slecht met alle meetmethoden (sensitiviteit tussen 54 

% en 77 %, specificiteit tussen 41 % and 78 %).

Onze conclusie is dan ook dat conventionele sfygmomanometry, ABPM en de HBI een 

vergelijkbare maar beperkte voorspellende waarde hebben in een groep met een laag 

en hoog risico. De hoge voorspellende waarde van de HBI zoals eerder beschreven 
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konden wij niet reproduceren en deze test kan daarom niet aanbevolen worden als 

voorspellende test in de dagelijkse praktijk.

Vrouwen die later in de zwangerschap preëclampsie of zwangerschapshypertensie 

kregen, hadden in het eerste trimester een hogere bloeddruk vergeleken met 

vrouwen met een onaangedane zwangerschap, gemeten met alle drie de apparaten, 

conventionele sfygmomanometrie, continue registratie van de arteriële drukgolf van de 

vVinger en ABPM (hoofdstuk 4). De absolute waarden waren verschillend tussen de 

apparaten. De puntschatters van de Odds ratio’s voor de associatie met preëclampsie 

of gecombineerde zwangerschapsuitkomst (preëclampsie of zwangerschapshypertensie) 

voor de verschillende bloeddrukparameters (SBP, DBP of MAP) in het eerste trimester 

waren, na correctie voor een eerdere preëclampsie, hoger bij het gebruik van de 

automatische bloeddrukmeters vergeleken met conventionele sfygmomanometry. Er was 

wel een aanzienlijke overlap van de 95% betrouwbaarheidsintervallen. De oppervlakte 

onder de ROCcurven voor conventionele sphygmomanometry met preëclampsie als 

uitkomst waren 0.73 (95% BI 0.58-0.83), 0.68 (95% BI 0.53-0.84) en 0.70 (95% BI 

0.55-0.85) voor respectievelijk SBP, DBP en MAP. Voor de Finometer was dit 0.82 (95% 

BI 0.68-0.95), 0.77 (95% BI 0.63-0.91) en 0.82 (95% BI 0.69-0.96) en voor ABPM 

0.78 (95% BI 0.65-0.91), 0.77 (95% BI 0.63-0.90) and 0.78 (95% BI 0.65-0.91) voor 

respectievelijk SBP, DBP en MAP. Voor de gecombineerde uitkomst (preëclampsie of 

zwangerschapshypertensie) waren de resultaten vergelijkbaar.

Omdat het bij een aanzienlijk deel van de vrouwen niet mogelijk was een volledige 

ABPM registratie te verkrijgen en er bij conventionele sfygmomanometrie in de dagelijkse 

praktijk een interobserver variatie is, concluderen wij dat bloeddrukmeting met behulp van 

de arteriële drukgolf van de vinger de meest belovende automatische bloeddrukmeting is 

om nader te bestuderen te worden in een groter cohort.

In hoofdstuk 5 hebben we de metingen van ons cohort gebruikt om de associatie 

van arteriële stijfheid vroeg in de zwangerschap en het later krijgen van preëclampsie te 

bestuderen. Onze hypothese was dat in combinatie met bloeddruk (MAP) de associatie 

hoger zou zijn dan van de enkele parameters. 

235 nullipara vrouwen en 42 multipara vrouwen konden geïncludeerd worden met een 

respectievelijke incidentie van preëclampsie van 4.3% en 16.6%. De registraties met de 

Finometer zijn gebruikt voor de analyses. Van de arteriële drukgolf van de vinger werd de 

aortadrukgolf gereconstrueerd en werden de augmentatieindex (AIx) en augmentatiedruk 

(AP) berekend. Na correctie voor een eerdere preëclampsie waren de AIx en AP in het 

eerste trimester geassocieerd met latere preëclampsie, oppervlakten onder de ROCcurven 

van 0.74 (95% BI 0.61-0.87) en 0.77 (95% BI 0.61-0.87). Wanneer de MAP werd 

toegevoegd aan het model gaf de combinatie met de AP de grootste oppervlakte onder 
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de ROCcurve (0.82 95% BI 0.66-0.97). Vergeleken met MAP in combinatie met eerdere 

preëclampsie is dit geen grote verbetering (oppervlakte onder de ROCcurve 0.79 (95% 

BI 0.64-0.93)). Onze resultaten pleiten niet voor het toevoegen van de AIx of AP aan 

een eventueel predictiemodel. De bloeddruk geeft vergelijkbare resultaten en is veel 

makkelijker te meten.

Hypertensieve aandoeningen van de zwangerschap en hart- en vaatziekten delen een 

aantal risicofactoren zoals hypertensie, diabetes en obesitas. Factoren die beïnvloedbaar 

zijn en hart- en vaatziekten zouden kunnen voorkomen of een (on)gunstige invloed hebben 

zouden misschien ook bruikbaar zijn bij de preventie van hypertensieve aandoeningen 

van de zwangerschap. Een van deze factoren is psychosociale stress.8;9 Verscheidene 

studies laten een verband zien tussen veel psychosociale stress in de zwangerschap en 

het ontwikkelen van preëclampsie of zwangerschapshypertensie.15-18 Echter de meeste 

van deze studies zijn retrospectief of case-control studies.

In hoofdstuk 6 hebben we de associatie van preëclampsie en zwangerschapshypertensie 

met psychosociale stress in de eerste helft van de zwangerschap onderzocht in een 

prospectief cohort. Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de data 

verzameld in de ABCD-studie (Amsterdam Born Children and their Development study). 

Dit is een prospectief community-based onderzoek dat de relatie tussen verschillende 

levensstijlen tijdens de zwangerschap en zwangerschapuitkomsten onderzoekt in een 

multiculturele populatie. In het kader van dit onderzoek werden tussen januari 2003 

en maart 2004 alle zwangere vrouwen in Amsterdam bij eerste controle verzocht 

een vragenlijst in te vullen. Voor dit onderzoek hebben we de gegevens gebruikt van 

alle nullipara vrouwen met een eenlingzwangerschap, die de vragenlijst voor de 24e 

zwangerschapsweek ingevuld hadden en na 24 weken zwangerschapsduur zijn bevallen. 

De vragenlijst die postpartum was ingevuld is gebruikt om informatie te krijgen over 

preëclampsie, hypertensie of eiwitverlies in de urine tijdens de zwangerschap. Ook 

werden gegevens gebruikt van de Landelijke Verloskundige Registratie (LVR) om 

informatie te verkrijgen over de zwangerschapsuitkomst. Van alle vrouwen die aangaven 

tijdens de zwangerschap hypertensie of eiwitverlies in de urine te hebben gehad werden 

de medische dossiers opgevraagd en bestudeerd. Net als van die vrouwen waarbij in de 

de LVR was aangegeven dat de zwangerschap gecompliceerd was door hypertensie. De 

diagnose preëclampsie of zwangerschapshypertensie werd gesteld volgens de richtlijnen 

van de International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy. Van alle vrouwen, 

die niet aangegeven hadden hypertensie te hebben gehad, werd van willekeurig 5% de 

medische dossiers bestudeerd om er zeker van te zijn dat er geen vrouwen met een 

hypertensieve aandoening gemist werden. De studiepopulatie bestond uit 128 vrouwen 

met preëclampsie, 161 vrouwen met zwangerschapshypertensie en een controlegroep 
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van 3390 vrouwen. Psychosociale stress was gedefinieerd als werk stress (gemeten met 

Work Experience and Appreciation Questionnaire van van Velthoven en collega’s,10 

gedeeltelijk gebaseerd op the Job Content Instrument of Karasek et al.11), angst ( gemeten 

met the State-Trait Anxiety Inventory, STAI12), depressie (Center for Epidemiological 

Studies Depression Scale, CES-D13;14) en zwangerschapsgerelateerde angst (PRAQ-R15). 

Na correctie voor sociodemografische en medische factoren vonden wij geen associatie 

tussen psychosociale stress in de eerste helft van de zwangerschap en het ontwikkelen 

van preëclampsie of zwangerschapshypertensie later in de zwangerschap. 

Gebruik makend van hetzelfde cohort als in hoofdstuk 6 hebben we de associatie 

tussen lichaamsbeweging en hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap 

onderzocht. Lichaamsbeweging voorkomt hart- en vaatziekten en kan de symptomen 

verminderen.16;17 De hypothese was dat vrouwen met meer lichaamsbeweging 

minder kans op een hypertensieve aandoening in de zwangerschap zouden hebben. 

In hoofdstuk 7 werd deze hypothese onderzocht. In de vragenlijst gebruikt door de 

ABCD-studie werden vragen gesteld over lichaamsbeweging in vrije tijd in de week 

voor het invullen. Er werden vragen gesteld over wandelen, fietsen, sporten en andere 

activiteiten zoals klussen en tuinieren. Ook werd er gevraagd naar het aantal minuten 

en de intensiteit van de activiteit. Na correctie voor sociodemografische en medische 

factoren werd er geen verband waargenomen tussen de incidentie van preëclampsie of 

zwangerschapshypertensie met de duur en de mate van inspanning van lichaamsbeweging 

in vrije tijd. 

Veel onderzoekers richten zich op het ontwikkelen van een risicoschatting op hypertensieve 

aandoeningen in de (vroege) zwangerschap. Maar ook voor de zwangerschap zou een 

risicoschatting interessant zijn. Het is bekend dat de ovariële hormonen het cardiovasculaire 

en renine-angiotensine-aldosteron systeem beinvloeden.18-20 Echter hoe groot het effect 

van de hormonale fluctuaties tijdens de menstruatiecyclus is op de bloeddrukregulatie is 

niet duidelijk en de literatuur over dit onderwerp is inconsistent.21-23 Het is dan ook niet 

zeker of het noodzakelijk is rekening te houden met de menstruatiecyclus bij het doen 

van metingen voor de conceptie. Het doel van de studie beschreven in hoofdstuk 

8 was om te bestuderen of hemodynamische parameters en cardiovasculaire controle 

anders zijn in de folliculaire fase van de menstruatiecyclus dan in de luteale fase. 39 

gezonde vrouwen, die nog nooit zwanger waren geweest, werden geïncludeerd voor 

deze studie. Op dag 5-10 en op dag 18-25 van de menstruatiecyclus werden bloeddruk, 

hartfrequentie, cardiac output en de totale perifere weerstand gemeten met behulp van 

continue registratie van de arteriële drukgolf van de vinger. De baroreflex sensitivity (BRS) 

en sympatische activiteit werden bestudeerd met behulp van spectraal analyse en xBRS. 
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Er waren geen verschillen in hemodynamische parameters, BRS en sympatische activiteit 

tussen de twee fases van de menstruatiecyclus. Hoewel er geen verschil is tussen de eerste 

en de tweede helft van de menstruatiecyclus, worden metingen bij voorkeur gedaan in de 

eerste helft van de cyclus omdat het dan zeker is dat er geen zwangerschap bestaat. Dit 

omdat de invloed van een zeer jonge zwangerschap op de bloeddrukregulatie onbekend 

is.

DISCUSSIE

Dit proefschrift rapporteert over hemodynamische parameters vroeg in de zwangerschap 

die geassocieerd zijn met het ontwikkelen van preëclampsie of zwangerschapshypertensie 

later in de zwangerschap. Deze variabelen zouden gebruikt kunnen worden in een 

predictiemodel voor deze aandoeningen.

Een predictiemodel zou van groot nut kunnen zijn bij het ontwikkelen van een preventieve 

therapie. Omdat preëclampsie in een ongeselecteerde populatie weinig voorkomt zijn 

nu grote cohorten nodig voor onderzoek. Dit onderzoek zou gemakkelijker worden 

als vrouwen met een verhoogd risico geselecteerd zouden kunnen worden. Ook zal 

preventie waarschijnlijk al vroeg in de zwangerschap moeten starten omdat de oorzaak 

voor de ziekte vroeg in de zwangerschap ligt ten tijde van de ontwikkeling van de 

placenta.24 Daarom zou een test die vrouwen met een hoog risico kan selecteren al in 

het eerste trimester van de zwangerschap bruikbaar moeten zijn. Een tweede mogelijke 

toepassing is om op basis van een risicoschatting op hypertensieve complicaties in de  

zwangerschap de intensiteit van de prenatale zorg te bepalen. Een voorspellende test 

zal een hoge sensitiviteit moeten hebben om het aantal fout negatieven te verkleinen 

aangezien preëclampsie ernstige gevolgen voor moeder en kind kan hebben. Omdat 

vooral ernstige preëclampsie niet veel voorkomt (0.5%) moet de voorspellende test ook 

een hoge specificiteit hebben. Tot nu toe is een dergelijke test niet beschikbaar om te 

gebruiken in de algemene populatie zwangere vrouwen.25

Het onderzoek beschreven in deze thesis bevestigt dat al in het eerste trimester de 

bloeddruk bij vrouwen, zonder preëxistente hypertensie, die later preëclampsie 

of zwangerschapshypertensie krijgen, verhoogd is. Dit verschil in bloeddruk zou 

gebruikt kunnen worden bij het voorspellen van hypertensieve aandoeningen van de 

zwangerschap (hoofdstuk 3 en 4). De gemiddelde arteriële bloeddruk (MAP) heeft 

het meest onderscheidende vermogen volgens onze meta-analyse van de literatuur 

(hoofdstuk 2).26 Dit hebben we gedeeltelijk kunnen bevestigen in onze prospectieve 

cohortstudie. Ook vonden we een hogere associatie met later preëclampsie van 
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bloeddruk gemeten met een ambulante bloeddrukmeter of met de Finometer dan met 

conventionele  sfygmomanometrie. Helaas was het aantal vrouwen in ons cohort te 

klein om significante verschillen te kunnen vinden. Het dragen van een ambulante 

bloeddrukmeter is belastend, in ons onderzoek was het niet mogelijk om bij 18% van de 

vrouwen een complete registratie te maken. Met de Finometer kan meer dan alleen de 

bloeddruk worden gemeten. Van de arteriële drukgolf van de vinger kan de aortodrukgolf 

gereconstrueerd worden en zo kan de compliantie van de vaatwand bestudeerd worden. 

Dit kan worden gebruikt om meer kennis over preëclampsie te verkrijgen. Verhoogde 

arteriële stijfheid is een onafhankelijke voorspeller van een slechte uitkomst bij mensen 

met hart- en vaatziekten.27 Verscheidene studies hebben een verhoogde arteriële stijfheid 

aangetoond bij vrouwen met preëclampsie.28-31 Ook in ons cohort hadden vrouwen 

in het eerste trimester van de zwangerschap die later preëclampsie kregen een hogere 

augmentatieindex en hogere augmentatiedruk (hoofdstuk 5). In tegenstelling tot anderen 

vonden wij een vergelijkbare associatie van AIx, AP en MAP. Wij concluderen dan ook dat 

het toevoegen van AIx of AP aan MAP in een predictiemodel geen toegevoegde waarde 

heeft.32 

Verscheidene andere factoren zijn al vroeg in de zwangerschap geassocieerd met 

preëclampsie en hun voorspellend vermogen is bestudeerd door anderen. Maternale 

factoren zoals body mass index, medische voorgeschiedenis en een eerdere zwangerschap 

gecompliceerd met preëclampsie zijn geassocieerd met het krijgen van preëclampsie.33 

Wanneer deze factoren gecombineerd worden in een multivariate analyse en een 

predictiemodel ontwikkeld is, is het aantal vrouwen, dat preëclampsie zal krijgen, die 

met dit model opgespoord worden laag. Met een fout positief percentage van 5% werd 

30% van de vrouwen die een preëclampsie zou krijgen en 20% van de vrouwen die 

zwangerschapshypertensie zou krijgen opgespoord.34 Andere potentiële voorspellende 

factoren zoals een abnormale doorbloeding van de arteria uterina of biochemische 

markers zijn ook onderzocht. In een meta-analyse vonden Cnossen en collegae een 

sensitiviteit van 43% en een specificiteit van 93% bij dubbelzijdige notches in de arteria 

uterina in het tweede trimester van de zwangerschap in een populatie met een laag risico 

op preëclampsie.35 De eiwitten die gebruikt worden bij de screening op Down syndroom 

zijn niet bruikbaar als voorspellende test.36 De voorspellende waarde van eiwitten 

betrokken bij de angiogenese is alleen onderzocht in kleine studies en deze hebben 

onvoldoende discriminerend vermogen.37 Het combineren van biochemische markers 

met een abnormale doorbloeding van de arteria uterina verbetert het voorspellend 

vermogen maar in een populatie met een laag risico op het krijgen van preëclampsie is 

de sensitiviteit niet groter dan 60-80%.38 
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Met behulp van logistische regressie analyse ontwikkelde Poon en collegae een 

predictiemodel voor preëclampsie. Zij combineren de logs van de pulsatility index van de 

arteria uterina, gemiddelde bloeddruk, 2 eiwitten gemeten in het serum van de moeder 

(PAPP-A en PGF) en maternale karakteristieken.4 De bloeddruk werd gemeten met een 

automatische bloeddrukmeter die gebruik maakte van oscillometrie. Met deze variabelen 

ontwikkelden zij drie modellen, een voor het krijgen van preëclampsie vóór 34 weken 

zwangerschap (vroege preëclampsie), een voor het krijgen van preëclampsie na 34 

weken (late preëclampsie) en een voor het ontwikkelen van zwangerschapshypertensie. 

Bij een zwangerschapsduur van 110/7-136/7 weken konden zij met deze modellen, bij een 

percentage foutpositieven van 5%, 93.1% van de vrouwen met een vroege preëclampsie, 

35.7% van de vrouwen met een late preëclampsie en 18.3% van de vrouwen met een 

zwangerschapshypertensie detecteren. Dit model lijkt veel belovend. Maar van de 476 

vrouwen met een positieve test kregen er 32 dadwerkelijk preëclampsie en 444 niet. 

Twee vrouwen met een vroege preëclampsie werden gemist. En van de vrouwen die een 

late preëclampsie kregen had maar 35.7% een positieve test.

De auteurs hebben verschillende modellen ontwikkeld voor het voorspellen van vroege 

en late preëclampsie met verschillend discriminerend vermogen. Vroege preëclampsie 

wordt vaak gecompliceerd door intra-uteriene groeivertraging door een inadequate 

placentatie terwijl bij een late preëclampsie er vaak een normale placenta is en een 

normaal gegroeid kind. Men denkt dat dit komt omdat een vroege preëclampsie 

veroorzaakt wordt door een abnormale reactie van het maternale immuunsysteem op 

de ontwikkeling van de placenta en dat een late preëclampsie veroorzaakt wordt door 

aanleg van de moeder voor hart- en vaatziekten en metabole stoornissen. 39 Dit kan 

verklaren waarom er meerdere predictiemodellen nodig zijn. 

Vrouwen met obesitas, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, diabetes of een eerder 

doorgemaakte preëclampsie hebben een verhoogde kans om in de zwangerschap 

preëclampsie te krijgen. Seed en collegae vonden een incidentie van 23 % in nullipara 

vrouwen met hoge bloeddruk en obesitas. Bij vrouwen met een eerdere preëclampsie en 

hoge bloeddruk was de incidentie 30 %.40 Als het voorkomen van preëclampsie in de 

toekomst mogelijk is, is het waarschijnlijk goedkoper om deze vrouwen te behandelen 

zonder ze eerst te testen. Het zal afhangen van de kwaliteit van het predictiemodel en 

de voordelen van een preventieve behandeling of het kosteneffectief is om eerst de kans 

te berekenen op het krijgen van preëclampsie of meteen alle vrouwen te behandelen.

De ontwikkeling van predictiemodellen wordt gehinderd door de lage incidentie van 

preëclampsie. In een cohort zijn vaak weinig ziektegevallen en veel factoren waar voor 

gecorrigeerd moet worden. Dit kan zorgen voor een overschatting van het model.41 Dit 

is ook de reden dat wij geen predictiemodel konden ontwikkelen.
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Alle gepubliceerde modellen moeten worden gevalideerd in een andere populatie dan 

waarin ze ontwikkeld zijn. Dit wordt nog eens benadrukt door de resultaten van ons 

onderzoek aangezien we de goede voorspellende waarde van de HBI of de AIx niet 

konden reproduceren. 32;42;43 Ook al kan dit verklaard worden door kleine verschillen 

tussen de populaties en zwangerschapsduur. Dit maakt deze parameters ongeschikt om 

de kans op preëclampsie in de algemene populatie te voorspellen.

IMPLICATIES VOOR TOEKOMSTIG 
ONDERZOEK

1. Ontwikkeling van predictiemodellen
Het voorspellen van de kans op preëclampsie vroeg in de zwangerschap is belangrijk 

om preventie van de ziekte mogelijk te maken. Preventie zal vroeg in de zwangerschap 

moeten starten omdat de oorzaak van de ziekte zeer waarschijnlijk gevonden kan 

worden ten tijde van de ontwikkeling van de placenta. Het is noodzakelijk om grote 

studies te doen waarin de voorspellende waarde van de combinatie van maternale 

karakteristieken met de gemiddelde bloeddruk in het eerste trimester en andere 

parameters geëvalueerd worden. De eerste selectie zal gemaakt moeten worden 

op basis van medische en obstetrische voorgeschiedenis. Vrouwen met preëxistente 

hypertensie, nierziekten, diabetes of een preëclampsie vóór 34 weken zwangerschap in 

de anamnese hebben een verhoogde kans op het krijgen van preëclampsie. Het is de 

vraag of er voor deze vrouwen een predictiemodel ontwikkeld moet worden. Omdat 

2/3 van alle ziektegevallen optreden bij vrouwen die hun eerste kind verwachten 

zal verder onderzoek zich moeten richten op deze groep. Zeer waarschijnlijk zijn er 

verschillende predictiemodellen nodig voor vroege en aterme preëclampsie.

2. Het gebruik van automatische bloeddrukmeters bij het voorspellen van 
hypertensieve aandoeningen van de zwangerschap

Conventionele  sfygmomanometrie wordt gebruikt om de diagnose preëclampsie 

te stellen omdat met deze methode het meeste onderzoek is gedaan naar de 

gevolgen van preëclampsie en antihypertensieve therapie. Meerdere automatische 

bloeddrukmeters zijn gevalideerd voor het gebruik in de zwangerschap en meten zeer 

nauwkeurig de bloeddruk. Ook kunnen er vaak andere parameters met betrekking 

tot het cardiovasculaire systeem gemeten worden. Deze parameters zouden bruikbaar 

kunnen zijn bij het voorspellen van het optreden van preëclampsie en eventuele 

complicaties. Gebaseerd op de resultaten van ons onderzoek adviseren wij de 
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bloeddruk te meten met behulp van de arteriële drukgolf van de vinger in toekomstig 

onderzoek.

3. Prospectieve verzameling van klinische gegevens en biologisch 
materiaal van zwangere vrouwen

Het prospectief verzamelen en opslaan van klinische gegevens en biologisch 

materiaal van zwangere vrouwen is van essentieel belang voor het ontwikkelen 

van predictiemodellen. Zoals blijkt uit de resultaten van ons onderzoek en dat van 

anderen, is bloeddruk alleen niet voldoende om het voorkomen van preëclampsie te 

voorspellen in de dagelijkse praktijk.26;44 Een bruikbaar model zal zeer waarschijnlijk 

bestaan uit een combinatie van maternale karakteristieken, bloeddruk en biomarkers. 

Op dit moment worden grote cohorten vrouwen bestudeerd en de eerste resultaten 

gepubliceerd. De Scope studie is hier een voorbeeld van. Binnen deze studie wordt 

biologisch materiaal afkomstig van vrouwen uit Nieuw Zeeland, Australië, het 

Verenigd koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika verzameld.45;46 In Nederland 

zijn gynaecologen en verloskundigen verenigd binnen onderzoeksconsortia en zijn er 

dus goede mogelijkheden voor het verzamelen van een gelijksoortig cohort binnen 

bijvoorbeeld het Parelsnoerinitiatief (www.parelsnoer.org). Zo kan de ontwikkeling en 

validatie van een predictiemodel gestimuleerd worden.
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