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Achtergrond
Het uitdragen van een zwangerschap gevolgd door de bevalling van een gezond kind (of 
gezonde kinderen) is van diverse factoren afhankelijk. De ontwikkeling en groei van het 
ongeboren kind is cruciaal en kan onmogelijk plaatsvinden zonder placenta en navelstreng, 
welke zorgen voor een adequate uitwisseling van voedings- en afvalstoffen tussen moeder 
en kind. 
Een verminderde functie van de placenta is een relatief veel voorkomende complicatie 
van de zwangerschap en wordt gezien in ziektes als een zwangerschapshoge bloeddruk 
of zwangerschapsvergiftiging. Een suboptimale functie van de placenta kan leiden tot een 
groeivertraging van het kind, vroeggeboorte (< 37 weken zwangerschap) en daarmee ook 
een toename van het aantal ziekenhuisopnames van pasgeborenen. Maar, niet alleen 
een verminderde functie van de placenta kan leiden tot zwangerschapscomplicaties. Ook 
morfologische afwijkingen van de placenta zijn hiermee geassocieerd. 

Dit proefschrift
Dit proefschrift bestaat uit twee delen en richt zich op een aantal morfologische afwijkingen 
van de placenta en de navelstreng en de daaraan gerelateerde complicaties voor moeder en 
kind. Het eerste deel richt zich op vasa previa ((vasa = bloedvat, previa = voorliggend), dit is 
een ernstige zwangerschapscomplicatie die gerelateerd aan een hoge mate van sterfte van 
de pasgeborene. Normaal gesproken vindt de navelstreng zijn oorsprong in het midden van 
de placenta. Bij vasa previa is dit niet het geval, en is de navelstreng enkel verbonden met 
de vliezen. Als deze vasa previa vóór de uitgang van de baarmoeder (de baarmoedermond) 
liggen, kunnen deze potentieel scheuren bij het breken van de vliezen. Omdat het bloed in 
deze vaten afkomstig is van het kind, en het kind slechts een totaal bloedvolume heeft van 
circa 300 – 400ml kan dit al snel fataal zijn voor het kind. 

In het geval de placenta zélf voor de baarmoedermond ligt, is er sprake van een placenta 
previa. Deze complicatie gaat vaak gepaard met bloedverlies en ziekenhuisopnames tijdens 
de zwangerschap. Als de placenta tijdens de uitgerekende periode van de zwangerschap nog 
steeds voor de baarmoedermond ligt, kan er geen normale bevalling plaatsvinden en wordt 
een keizersnede verricht. Het tweede deel van dit proefschrift richt zich hierop, evenals op 
de placenta abruptio, ofwel het loslaten van de placenta vóór de geboorte van het kind. Dit is 
een potentieel ernstige complicatie welke nog regelmatig gevolgd wordt door het overlijden 
van het ongeboren kind. Als laatste onderdeel van het tweede deel van dit proefschrift wordt 
nog gekeken naar de kans op de herhaling van een vastzittende placenta na de bevalling, 
welke gepaard kan gaan met een (ernstige) toename van het bloedverlies bij de moeder 
(maternaal).
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In dit proefschrift over complicaties van de placenta en navelstreng wordt een antwoord 
gezocht op de volgende vragen:

-  Hoe vaak komt vasa previa voor, wat zijn risicofactoren voor vasa previa en wat is de beste 
methode om vasa previa tijdens de zwangerschap vast te stellen?

- Welke vrouwen met een placenta previa hebben een verhoogd risico op een 
spoedkeizersnede?

- Wat is de kans op een vroegtijdige loslating van de placenta voor vrouwen die dit in een 
eerdere zwangerschap ook hebben gehad?

- Wat is de kans op een vastzittende placenta en ernstig maternaal bloedverlies na de 
bevalling voor vrouwen die dit in een eerdere zwangerschap ook hebben gehad?

Hieronder vatten we de belangrijkste bevindingen van elk hoofdstuk samen. 

Vasa previa
Tegenwoordig ondergaan vrouwen, indien zij dit zelf ook wensen, meerdere echo’s tijdens 
hun zwangerschap. De mogelijkheid om vasa previa te onderzoeken met een echoscopisch 
onderzoek is in eerdere studies aangetoond. Echter, de betrouwbaarheid van deze diagnostiek 
is nooit onderzocht. In hoofdstuk twee hebben wij een uitgebreide literatuurstudie gedaan 
naar deze betrouwbaarheid. Wij constateerden in deze studie dat vasa previa betrouwbaar 
vastgesteld kan worden tijdens de zwangerschap, en wij hebben laten zien dat dit het beste 
kan gebeuren via een inwendige (transvaginale) echo ten tijde van de 20 weken echo (het 
structureel echoscopisch onderzoek ofwel SEO). 
In hoofdstuk drie hebben wij middels een tweede uitgebreide literatuurstudie gekeken naar 
het voorkomen van vasa previa en hebben wij risicofactoren voor deze complicatie onderzocht. 
Hieruit bleek dat één op de 1667 zwangerschappen gecompliceerd wordt door vasa previa 
en dat er meerdere risicofactoren zijn, te weten: een velamenteuze navelstrenginsertie, een 
meerlobbige placenta (placenta bilobata), een laagliggende placenta ten tijde van de 20 
weken echo en een zwangerschap na een vruchtbaarheidsbehandeling (IVF of ICSI). 
In hoofdstuk vier hebben wij een richtlijn geschreven met betrekking tot vasa previa. Hierin 
wordt de diagnostiek, de risicofactoren en het beleid besproken om de zorg rondom vasa 
previa te optimaliseren. In dit hoofdstuk adviseren wij om bij zwangeren ten tijde van de 
20 weken echo te beoordelen of er sprake is van een placenta previa, placenta bilobata of 
velamenteuze insertie en in die gevallen verder echoscopisch onderzoek te doen naar vasa 
previa met een inwendige echo. Als er vasa previa is vastgesteld bij een zwangere, adviseren 
wij in de richtlijn om een keizersnede te plannen vanaf 34 - 35 weken, met als voornaamste 
doel deze uit te voeren voordat de vliezen spontaan breken. 
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Placenta previa
Het huidige beleid bij een zwangere met een placenta previa ten tijde van de 20 weken 
echo, is om een echo te herhalen in het derde trimester van de zwangerschap. Vanwege 
de groei van de baarmoeder kan het zijn dat de placenta wordt opgetrokken en later in 
de zwangerschap dus niet meer voor de baarmoedermond ligt. In het geval de placenta 
nog wel voor baarmoedemrond ligt, zijn er diverse adviezen met betrekking tot het beste 
moment voor het verrichten van een geplande keizersnede. De meeste adviezen zijn gericht 
op een geplande keizersnede vlak voor de 37 weken zwangerschapsduur. In hoofdstuk vijf 
onderzochten wij in een cohort van Nederlandse zwangeren met placenta previa welke 
factoren geassocieerd zijn met een spoedkeizersnede (dat wil zeggen; het niet bereiken 
van de datum waarop de keizersnede oorspronkelijk gepland was). Uit dit onderzoek bleek 
dat een eerdere bevalling via een keizersnede, ziekenhuisopnames vanwege bloedverlies 
tijdens de zwangerschap en het ontvangen van bloedtransfusies ter compensatie van het 
bloedverlies, het risico op een spoedkeizersnede verhoogden. Tevens bleek uit dit onderzoek 
dat de vrouwen zonder klachten van bloedverlies of contracties gemiddeld bevielen bij een 
zwangerschapsduur van ongeveer 39 weken, en dat vroeggeboorte bij placenta previa dus 
mogelijk verminderd kan worden.

Placenta abruptio
In een groot nationaal cohort onderzochten wij in hoofdstuk zes hoe vaak en bij welke 
termijn een voortijdige loslating van de placenta voorkomt, evenals de kans dat dit nogmaals 
optreedt tijdens een volgende zwangerschap. Daarnaast onderzochten wij of het hebben van 
een hoge bloeddruk van invloed is op het optreden van een placenta abruptio. Wij vonden 
een incidentie van 0.22% onder 1,570,635 zwangere vrouwen. Deze incidentie was significant 
hoger onder vrouwen met een verhoogde bloeddruk, vergeleken met vrouwen met een 
normale bloeddruk. Voor een volgende zwangerschap bleek het risico op een placenta 
abruptio sterk verhoogd voor vrouwen met een eerdere abruptio (5.8%) vergeleken met 
vrouwen die dit niet eerder hadden meegemaakt (0.06%), met name voor vrouwen waarbij 
de eerdere abruptio plaatsvond voorbij de 37 weken zwangerschapsduur. Op basis van deze 
gegevens adviseren wij om vrouwen met een voorgeschiedenis van een placenta abruptio in 
een volgende zwangerschap in te leiden bij 37 weken zwangerschapsduur.

Retentio placenta en ernstig bloedverlies na de bevalling
Ernstig bloedverlies na de bevalling wordt gedefiniëerd als meer dan 1000mL en wordt 
regelmatig gezien bij een vastzittende placenta na de bevalling (retentio placenta). Vanuit 
eerdere studies is bekend dat vrouwen een verhoogd risico hebben op ruim bloedverlies als 
zij dit bij een vorige bevalling ook hebben gehad. In Nederland is een eerdere bevalling met ≥ 
1000mL dan ook een reden om de volgende keer in het ziekenhuis te bevallen. In hoofdstuk 
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zeven onderzochten wij de incidentie van ernstig bloedverlies en/of een vastzittende placenta 
in een groot nationaal cohort van zwangere vrouwen in Nederland en keken wij tevens of er 
verschillen waren in de kans op herhaling tussen vrouwen met ernstig bloedverlies met en 
zonder een retentio placenta,. Tevens keken wij naar de invloed van de zwangerschapsduur 
ten tijde van de eerste bevalling op de herhaalkans voor een volgende bevalling. In een groep 
van 359,737 vrouwen vonden wij een retentio placenta met en zonder ernstig bloedverlies in 
respectievelijk 2.1% en 5.4%. Het risico op deze complicaties in een volgende zwangerschap 
was voor de vrouwen met een voorgeschiedenis van ernstig bloedverlies bij de bevalling 
verhoogd (18%) vergeleken met vrouwen die dit niet hadden bij hun eerste bevalling (3.9%), 
behalve voor vrouwen die dit ernstige bloedverlies hadden bij een vroeggeboorte vóór 32 
weken in hun eerste zwangerschap.

Conclusie
Hoewel dit proefschrift niet op alle vragen een antwoord kan geven, kunnen onze klinische 
implicaties als volgt worden samengevat:

- Zoek actief naar vasa previa bij vrouwen met één of meerdere risicofactoren
- Plan een keizersnede bij vrouwen met een placenta previa niet voor 37 weken 

zwangerschapsduur als zij geen klachten hebben
- Neem zwangere vrouwen met een placenta previa en bloedverlies op in het ziekenhuis 

ter observatie, overweeg corticosteroiden en plan een keizersnede rond 35 of 36 weken 
zwangerschapsduur gezien het hoge risico op een spoedkeizersnede in deze groep

- Laat vrouwen met een placenta abruptio in de voorgeschiedenis niet voorbij 37 weken 
zwangerschapsduur gaan bij een volgende zwangerschap, en behandel bij deze vrouwen 
een eventuele hypertensie.
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Ik ben blij dat ik de mogelijkheid heb gekregen om onderzoek te doen. Het maakt mij mede 
tot de persoon en dokter die ik op dit moment ben. Dit proefschrift is tot stand gekomen 
met hulp en aanmoediging van menig persoon. Ik wil in het bijzonder de volgende mensen 
bedanken.

Allereerst dr. Lips, beste Jos, zonder jouw aansporing was ik er misschien wel nooit aan 
begonnen. Dank voor je vertrouwen in mijn ‘klinische kunnen’ en je aanmoediging om mijn 
CV uit te breiden. Dank ook aan mijn oud-collega’s van het Kennemer Gasthuis, jullie zijn als 
een warm bad en maakten mijn keuze voor de Gynaecologie en Verloskunde definitief!

Eva, wat ben je een fantastisch persoon. Ik kan me ons eerste gesprek nog herinneren als de 
dag van gisteren; geen idee wat ik ervan moest vinden. Uiteindelijk bleek het goed en mocht 
ik bij je starten, ik ben je dankbaar voor alles wat je mij hebt bijgebracht op het gebied van 
echo. Jouw omgang met en vertrouwen naar patiënten toe zijn voor mij een groot voorbeeld. 
Ik hoop in de toekomst nog veel met je te mogen samenwerken!

Ben Willem, in onze fietstochten van en naar het AMC hebben we menig promotietraject 
uitgedacht. Veel dank voor je tijd, je begeleiding en je feedback, jij wist menig keer de vinger 
op de zere plek te leggen en zorgde ervoor dat ik het uiteindelijke doel voor ogen hield. Jij 
leerde me kritisch te zijn en met een andere oog naar onderzoeksresultaten te kijken. 

Irene, jij stapte later in het traject in. Wij hadden op minder regelmatige basis contact, maar 
je was altijd behulpzaam en vooral vol vertrouwen in mij. Dank voor de mogelijkheid om 
onderzoek te doen naar de minder vaak voorkomende aandoeningen in ons vakgebied. 

Bart en Larisa, van jullie heb ik het echoën écht geleerd. Dank voor jullie geduld, gezelligheid, 
kopjes koffie, stroopwafels en gedeelde lunches. Nienke, jij maakt me wegwijs in het 
onderzoek (en de congressen; Barcelona, sangria, strand en cocktails). Zullen we binnenkort 
weer eens gaan schaatsen op de Jaap Eden?

Anouk, Marie-Thérèse en Pascale, dank voor jullie gezelligheid en hulp op de polikliniek en 
tijdens de vele lunches! Ook dank aan alle andere dames op de polikliniek verloskunde en 
prenatale diagnostiek.

Stichting PRN, dank voor het gebruik van de data. Anita Ravelli, dank voor je hulp bij de 
analyses, menig uur hebben we eraan besteed maar met een prachtig resultaat.
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Bouchra, mijn onderzoeks- en echomaatje door dik en dun! Wat hebben we gepraat, 
gelachen, gehuild en veel meegemaakt de afgelopen jaren, zowel in het AMC, als daarbuiten 
(San Diego, roadtrip Californië, Atlanta, New York). Ik vind het onwijs jammer dat je straks niet 
aanwezig kunt zijn, maar kijk uit naar het moment dat je weer in Nederland bent! 
Ook veel dank aan mijn andere lieve kamergenoten van de afgelopen jaren; Maud (waardig 
echo-opvolger!), Merel, dank voor de gezelligheid op onze buitenlandse tripjes! Zullen we 
het nog eens overdoen…?

Angelique, dank voor je inspanningen tijdens de afrondende fase van mijn proefschrift, bij jou 
weet ik zeker dat de zaken in goede handen zijn.

Marchien, dank voor je steun en mogelijkheden die je geboden hebt om mijn proefschrift af 
te schrijven tijdens de start van mijn opleiding. Het viel niet altijd mee, maar het is maar mooi 
gelukt! Ik kijk uit naar het vervolg van mijn opleiding. Ook dank aan alle andere collega’s van 
het Flevoziekenhuis, ik heb al veel geleerd en ik hoop nog meer te leren in de komende jaren!

Toedels, dank voor jullie waardevolle vriendschap en vertrouwen. De frequentie van ons 
contact is soms wat minder, de waarde ervan zeker niet! Ik ben blij met vriendinnen zoals 
jullie en hoop dat onze vriendschap blijft bestaan tot in de eeuwigheid! Louise, heerlijk om 
onze onderzoeksperiode in het AMC te hebben kunnen delen, wekelijks sparren onder het 
genot van koffie heeft ons allebei veel opgeleverd denk ik! Heel veel succes met de afronding 
van je eigen promotie en tot snel in het AMC! Lieve meiden, zullen we gauw weer een 
vakantie boeken?

Al mijn andere vrienden en vriendinnen, dank voor jullie luisterend oor als ik het eens nodig 
gehad, geduld als ik ergens niet bij kon zijn maar vooral dank voor jullie gezelligheid en 
vertrouwen! Ellen; altijd een goed (en opbeurend!) woord heb je voor me klaar, ik kijk uit 
naar al onze uitstapjes in de toekomst (met en zonder de kleine meisjes erbij). 

Mijn paranifmen; Chantal, vanaf het moment dat je bij ons op de kamer kwam, was het dikke 
mik. Ruim anderhalf jaar zaten we tegenover elkaar, één blik was voldoende om van elkaar 
te weten hoe het ging. Dank voor alle cappuccino's, gezelligheid, slappe lach, lieve woorden 
en steun. Ik ben blij dat jij straks naast mij staat en kijk uit naar het moment dat ik je weer als 
collega mag verwelkomen in het Flevo!
En Marinka, ik kan wel zeggen; door dik en dun! Wat hebben wij al veel meegemaakt, hoeveel 
kilometer zouden we gezamenlijk al hebben afgelegd? Ik vind het fantastisch hoe jij – als niet-
medicus – altijd geïnteresseerd bent in mijn werk en alles wil weten van mijn onderzoek. Ik 
ben blij dat jij straks naast mij staat!
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Lieve papa en mama, (schoon)broers en –zussen, Betty; dit is nu waar ik het al die tijd over 
had, en het is klaar! Dank voor jullie support, lieve woorden en gezelligheid!

Lieve Thijs, dank voor je eeuwige geduld en vertrouwen. Al vanaf het eerste begin stond je 
me bij en je hebt het nooit opgegeven. Ook zonder medische kennis wist je me te helpen als 
ik vastliep. Dank ook voor alle fijne en ontspannen momenten die je me bood, voornamelijk 
tijdens de laatste fase van mijn promotie had ik die soms echt even nodig. Je bent werkelijk 
de allerliefste en ik verheug me op de rest van ons leven samen!
Liefste Nina, vanaf nu zijn mijn vrije dagen écht vrij en helemaal voor jou. Laten we nooit 
ophouden met samen spelen, lezen, puzzelen, fietsen, zwemmen, knuffelen en al van dat 
nog meer! 
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