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Het doel van het in dit proefschrift beschreven onderzoek was te verhelderen of prenatale 
blootstelling aan psychosociale stress van de moeder een gemeenschappelijke, onderlig-
gende factor zou kunnen zijn die foetale groei en cardio-metabole gezondheid van het kind 
beïnvloedt. Om hier een antwoord op te kunnen geven, formuleerden we de volgende onder-
zoeksvragen:
 1) Is psychosociale stress in het begin van de zwangerschap geassocieerd met 
  ongunstige geboorteuitkomsten? (Sectie A)
 2) Is psychosociale stress in het begin van de zwangerschap geassocieerd met een 
  ongunstig cardio-metabool profiel van het kind? (Sectie B)
 3) In welke mate wordt het effect van psychosociale stress op het cardio-metabole 
  profiel gemedieerd door ongunstige geboorteuitkomsten: kortere zwangerschap 
  en/of lager geboortegewicht voor de zwangerschapsduur? (Sectie B)
 4) Is het effect van psychosociale stress op het cardio-metabole profiel verschillend bij 
  jongens en meisjes? (Sectie B)
Om deze vragen te beantwoorden gebruikten we data van een Nederlands (Amsterdam Born 
Children and their Development - ABCD) en een Brits prospectief geboortecohort (Avon 
Longitudinal Study of Parents and Children - ALSPAC). In deze studies werden zwangere 
vrouwen gerekruteerd, en hun kinderen gevolgd. In de ABCD studie vulden de vrouwen 
rond de 16e week van de zwangerschap (het begin van het tweede trimester) een vragenlijst 
in die gevalideerde instrumenten omvatte voor angstklachten, depressie symptomen, zwan-
gerschapsgerelateerde angst, stress van het ouderschap en werkstress. Van deze stressmaten 
berekenden we, op basis van de 80e percentielen, ook een cumulatieve score. De kinderen 
ondergingen een lichamelijk onderzoek toen ze vijf, zes of zeven jaar waren (gemiddeld 5,7). 
Het onderzoek leverde maten op voor lichaamssamenstelling, activiteit van het autonome 
zenuwstelsel, glucose metabolisme en bloeddruk. In het ALSPAC cohort rapporteerden de 
vrouwen in zowel het eerste als het derde trimester van de zwangerschap hun angstklachten 
en depressie symptomen. Naast vele andere metingen en uitkomsten, werden bloeddruk en 
maten voor de gezondheid van de bloedvaten gemeten in kinderen van tien-elf jaar (gemid-
deld 10,7).

In hoofdstuk 3 lieten we zien dat het mogelijk is om, met behulp van latente cluster-analyse, 
meerdere gevalideerde vragenlijsten op het gebied van psychosociale stress te combineren, 
en onderscheidende clusters van zwangere vrouwen te definiëren. Het gemiddelde geboor-
tegewicht was verschillend in de clusters. Deze bevindingen leidden tot de conclusie dat 
baby’s van vrouwen die hoge niveaus van angst en depressieve klachten rapporteren vaker 
ongunstige geboorteuitkomsten hebben.
 In hoofdstuk 4 bestudeerden we een mogelijk interactie-effect van veel depressie symp-
tomen en een lage foliumzuur status in het bloed, welke vaak samen gaan. Een dergelijk 
interactie-effect vonden wij niet, maar we lieten wel zien dat er een verband is tussen veel 
depressieve symptomen en een iets kortere zwangerschap. Depressieve symptomen hingen 
ook samen met een lager geboortegewicht, maar dit verband werd vooral verklaard door de 
verkorte zwangerschap.

Hoofdstuk 5 draaide om de vraag of veel werkstress in het begin van de zwangerschap en 
een hoog cortisolniveau in het bloed, samenhingen met een hogere body mass index (BMI), 
centrale vetmassa of lichaamsvet van de kinderen van vijf jaar. Daarbij keken we of die mo-
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gelijke associaties beïnvloed werden door geslacht, of gemedieerd door zwangerschapsduur 
en beperkte intra-uteriene groei. Uit de resultaten bleken geen verbanden tussen prenatale 
werkstress en BMI, centrale vetmassa of lichaamsvet van het kind. Een hoger cortisolniveau 
van de moeder was geassocieerd met een enigszins hogere lichaamsvetmassa bij meisjes, 
maar juist een enigszins lagere lichaamsvetmassa bij jongens. Dit verband werd niet ge-
medieerd door zwangerschapsduur of beperkte intra-uterine groei. We concludeerden dat 
werkstress en hoog cortisol tijdens de zwangerschap niet obesitas en lichaamsvetheid van de 
volgende generatie lijkt te programmeren – althans, niet op kinderleeftijd.
 De focus van hoofdstuk 6 lag op de balans van het autonome zenuwstelsel (AZS) van 
het kind, omdat een misbalans mogelijk een causale factor is in de ontwikkeling van hart- en 
vaatziekten, en omdat deze misbalans als gevolg van verschillende maternale factoren gepro-
grammeerd kan worden tijdens de zwangerschap. Het doel was om te kijken of de psychoso-
ciale stress die de moeder tijdens de zwangerschap ervaart mogelijk de AZS-balans van het 
kind beïnvloedt. De cardiale indicatoren van het AZS waren pre-ejectie periode, respiratoire 
sinus aritmie en cardio-autonome balans, gemeten met elektrocardiografie en impedantiecar-
diografie, in rust. Geen enkele van de stressschalen (angstklachten, depressie symptomen, 
zwangerschapsgerelateerde angst, stress van het ouderschap en werkstress) was geassocieerd 
met de AZS-maten – ook de maat voor cumulatieve stress niet. We concludeerden dat deze 
resultaten de hypothese dat psychosociale stress tijdens de zwangerschap zorgt voor deregu-
latie van de cardio-AZS balans van het kind niet ondersteunen, tenminste, niet in rust en op 
vijfjarige leeftijd. We deden een aanbeveling voor verder onderzoek naar het functioneren 
van het AZS van het kind in de reactie op stress.
 In hoofdstuk 7 richtten we ons, net als in hoofdstuk 5, op BMI (en waren we in staat om 
meer moeder-kind paren in de analyses te betrekken), maar ook op het bloed glucose profiel 
van de kinderen. We bestudeerden mogelijke associaties met zowel meerdere vormen van 
psychosociale stress als de cumulatie van de stressoren tijdens de zwangerschap. Zowel de 
losse stressschalen als de cumulatieve stress score waren niet geassocieerd met glucose, C-
peptide of insulineresistentie. Zwangerschapsgerelateerde angst en werkstress hingen samen 
met een wat hogere BMI van het kind. De BMI van kinderen van vrouwen in de hoogste 
categorie van stress cumulatie (3%) was iets hoger, vergeleken met kinderen van vrouwen 
in de ‘geen stress’-categorie (54%). We concludeerden dat psychosociale stress tijdens de 
zwangerschap samenhing met BMI van het kind op vijfjarige leeftijd, maar niet met het glu-
cose metabolisme van het nuchtere kind. We deden een aanbeveling voor verder onderzoek 
naar het glucose metabolisme van het kind na het drinken van een glucoseoplossing.
 Hoofdstuk 8 was gericht op een mogelijk verband tussen psychosociale stress tijdens 
de zwangerschap en de bloeddruk van het vijfjarige kind. De losse stressschalen waren niet 
geassocieerd met bloeddruk of hypertensie. The cumulatie van stress was geassocieerd met 
een wat hogere systolische en diastolische bloeddruk, maar niet met een verhoogd risico op 
hypertensie. De verbanden waren niet verschillend tussen jongens of meisjes. We conclu-
deerden dat de aanwezigheid van meerdere psychosociale stressoren tijdens de zwanger-
schap geassocieerd zou kunnen zijn met een hogere bloeddruk van het kind.
 De focus van hoofdstuk 9 lag ook op de bloeddruk van het kind, maar het gebruik van 
data uit een ander cohort (ALSPAC, uit Engeland) bood ons de kans om ook naar andere 
maten voor de gezondheid van de bloedvaten te kijken, namelijk: endotheelfunctie, arteriële 
stijfheid, rekvermogen van de arteria brachialis en diameter van de arteria brachialis. Deze 
uitkomsten waren gemeten in tienjarige kinderen. We onderzochten 1) of psychosociale stress 
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tijdens de zwangerschap (angstklachten en depressie symptomen) samenhing met vaatfunctie 
in de kinderen 2) of eventuele associaties verschilden wanneer de stress in het eerste of in 
het derde trimester van de zwangerschap gemeten werd, en of eventuele associaties mogelijk 
door intra-uteriene mechanismen te verklaren waren, door 3) ze te vergelijken met associaties 
met angstklachten en depressie symptomen van de vader, en 4) te onderzoeken of associaties 
met stress tijdens de zwangerschap verklaard werden door het vóórkomen van stress na de 
zwangerschap. Met de uitzondering van diastolische bloeddruk en diameter van de arteria 
brachialis, waren er geen associaties tussen depressie klachten bij de moeders en vasculaire 
maten van het kind. Angstklachten waren geassocieerd met een lagere diastolische bloeddruk 
van het kind. Psychosociale klachten van de vader hingen niet samen met uitkomsten van 
het kind. Depressie symptomen van de moeder na de zwangerschap waren geassocieerd met 
een hogere systolische bloeddruk van het kind. We concludeerden dat onze resultaten geen 
fundering bieden voor de hypothese dat stress in de moeder tijdens de zwangerschap een ne-
gatief effect heeft op de vasculaire functie van het kind, zoals te meten op tienjarige leeftijd, 
via intra-uteriene mechanismen.

In hoofdstuk 10 bespraken we de hoofdbevindingen in het licht van de huidige literatuur, we 
overpeinsden enkele methodologische beperkingen, en deden aanbevelingen voor toekom-
stig onderzoek. Over het geheel genomen, ondersteunde de in dit proefschrift gepresenteerde 
bewijzen niet de verwachting dat stress tijdens de zwangerschap invloed heeft op het cardio-
autonome zenuwstelsel of bloed glucose metabolisme van het kind. Enig bewijs wees in de 
richting van verhoogde adipositas en bloeddruk, maar deze associaties dienen voorzichtig 
geïnterpreteerd te worden vanwege mogelijke residuele confounding. Mediatie door zwanger-
schapsduur en geboortegewicht was vaak uitgesloten vanwege de afwezigheid van een hoofd-
associatie, maar op zichzelf waren ze geassocieerd met sommige van de cardio-metabole uit-
komsten van de kinderen, met over het algemeen meer overtuigende resultaten ten aanzien van 
laag geboortegewicht voor zwangerschapsduur dan ten aanzien van verkorte zwangerschap. 
Er was geen overtuigend bewijs voor effectmodificatie door geslacht van het kind.
 Voor toekomstig onderzoek zou het aan te raden zijn om ernstigere vormen van stress 
bij de moeder te onderzoeken, zoals belangrijke levensgebeurtenissen, klinische depressie 
en klinische angststoornissen. Het doel hiervan is om mogelijke ‘foetale programmering’ 
effecten in heftigere omstandigheden te evalueren. Een andere aanbeveling is om reactiviteit 
van het autonome zenuwstelsel en bloed glucose metabolisme van het kind te testen, omdat 
de blootstelling aan stress van de moeder misschien niet de basale waardes heeft beïnvloed, 
maar het wel de gevoeligheid van deze systemen beïnvloed kan hebben.
De in dit proefschrift beschreven onderzoeken hebben tot de volgende hoofdconclusies ge-
leid:
 I. Een groot deel van de zwangere vrouwen ervaart veel symptomen van angst en 
  depressie (bijna 30%). Zulke ‘reguliere’ psychosociale stress is geassocieerd met een 
  kortere zwangerschap en lager geboortegewicht, maar de associaties zijn zwak.
 II. We vonden geen bewijs voor de hypothese dat ‘reguliere’ psychosociale stress een 
  rol speelt in de foetale programmering van cardio-metabool risico, gemeten in 
  kinderen in basale (rust) omstandigheden. Deze bevinding sloot uit dat een laag 
  geboortegewicht voor de zwangerschapsduur en een verkorte zwangerschap 
  mediëren in die associatie. We vonden geen effectmodificerende rol voor geslacht 
  van het kind.
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 III. In toekomstig onderzoek zouden ernstigere vormen van stress, zoals belangrijke 
  levensgebeurtenissen, klinische depressie en klinische angststoornissen nog steeds 
  een ‘foetale programmering’-effect kunnen blootleggen. Hetzelfde geldt voor 
  provocaties en/of reactiviteit van het autonome zenuwstelsel en bloed glucose 
  metabolisme van het kind.




