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Chapter 1 gives an outline and describes the aim of this thesis.

Chapter 2 gives an overview of literature about the prediction of preterm birth. 

Literature was reviewed in order to determine the potential impact of individualized 

risk indicators on the prediction of preterm birth. Review of the literature indicates 

the importance of distinguishing modifi able risk indicators from non-modifi able 

indicators. Risk for preterm birth can be seen as a continuous transition from one 

state to the other. For instance shortening of the cervix and the presence of fetal 

fi bronectin have been shown to be predictive of preterm birth. These indicators 

where seen as risk indicator but may in fact be the fi rst symptoms of preterm birth

Chapter 3 describes the protocol of the Triple P screening study and the 

randomised clinical trial, Triple P trial. Spontaneous preterm delivery is the single 

most important cause of perinatal mortality in the Western world. It is known that 

cervical length measurement at 20 to 24 weeks gestation can identify women 

at increased risk for preterm delivery. The problem with the use of progesterone 

at present is that, based on current evidence, it can only be applied in order to 

reduce preterm birth for women with a history of preterm birth. However, the 

large majority of spontaneous preterm delivery occurs in nulliparous women. It is 

unknown whether progesterone has not been assessed in those women. In view 

of the lack of good clinical evidence and potential positive eff ect on reduction 

of preterm birth we designed a trial evaluating the eff ects of a screen and treat 

program in the Netherlands in a low risk cohort.

Chapter 4 describes the observational cohort study, the Triple P screening study. 

Cervical length was measured transvaginally between 16+0-21+6 weeks in women 

without a history of spontaneous preterm birth. The predictive capacity of cervical 

length measurement on preterm birth (<37 weeks) of nulliparous- and multiparous 

women was analysed. We studied 11,943 women, of whom 666 (5.6 %) delivered 

preterm (3.9% spontaneous and 1.7% iatrogenic). Mean cervical length was 44.1 

mm (SD 7.8 mm). In nulliparous women, the likelihood ratios for spontaneous 

preterm birth varied between 27 (95%CI: 7.7-95) for a cervical length ≤ 20 mm, 

and 2.0 (95%CI: 1.6-2.5) for a cervical length between 30 and 35 mm. For low risk 

multiparous women, these likelihood ratios were 37 (95%CI: 7.5-182) and 1.5 (95%CI: 

0.97-2.2) respectively. When a cervical length cut-off  of 30 mm was used 6.0% of all 

women with a spontaneous preterm birth were identifi ed.  The numbers needed 
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to screen to prevent one case of preterm birth was 618 in nulliparous women and 

1417 for low risk multiparous women (40% treatment effect, cut-off 30 mm). In 

women at low risk of preterm birth the capacity of cervical length measurement 

to identify those women who consequently will have spontaneous preterm birth 

is limited, although the risk of preterm birth was inversely related to mid-trimester 

cervical length.

Chapter 5 describes the results of an explanatory study. We assessed the incidence 

of spontaneous preterm birth in singleton pregnancies according to level of care 

and the association between level of care at time of labour onset and delivery 

and adverse perinatal outcome. The Dutch obstetric care system is different from 

most other developed countries, since the level of care is organised according 

to the presence or absence of risk factors in medical and/or obstetrical history. 

Although (impending) preterm delivery is an indication for referral to secondary 

care, preterm birth sometimes occurs in primary care. We defined three categories: 

(1) onset of labour and delivery in primary care, (2) onset of labour in primary care 

and delivery in secondary care (intrapartum referral) and (3) onset of labour and 

delivery in secondary care. Of all spontaneous preterm births 42.2% had labour 

onset in primary care and 7.9% of these births subsequently ended in primary 

care. Of all preterm births in primary care 85% occurred late preterm (34+0 – 36+6 

weeks) and almost 60% between 36+0 and 36+6 weeks. The risk on adverse perinatal 

outcome after spontaneous preterm birth, was lowest for women with labour 

onset in primary care who were referred to a secondary care setting before delivery. 

The risk of perinatal mortality and the risk of low Apgar score after 5 minutes were 

significantly increased for those women with both labour onset and delivery in 

primary care compared to women with labour onset and delivery in a secondary 

care setting.

Chapter 6 describes a study with the aim to assess the effect of an e-learning 

module (CLEM) on the quality of cervical length measurements comparing CLEM 

trained and non-CLEM trained ultrasonographers. The quality of the cervical length 

measurements of CLEM participants was compared to images of non-participants 

using a cervical length measurement image score (CIS) defined as the sum of six 

items which assess the quality of the image. The cervical length image score of 

the CLEM participants (n= 61) was significantly higher than the CIS of non-CLEM 

participants (n= 23, 164.9 vs. 155.6 respectively, p = 0.03). Visibility of the internal 
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os and positioning of the calipers on internal and external os was found to have 

a significantly higher CIS score in the CLEM participants compared to non-CLEM 

participants (p = 0.001 and p <0.001).The CLEM might improve the quality of 

cervical length measurements performed by trained and untrained sonographers.

Chapter 7 describes a study in which the distribution of cervical length, was 

analysed and the influence of a predefined cut-off value on the prevalence of 

short cervical length was reviewed. Mean cervical length was 44.2 mm. A typical 

‘dip’ was observed around the cut-off of 30 mm, resulting in a lower prevalence of 

short cervical length. The ‘dip’ seemed to be present in the majority of participating 

centres. All levels of care and low, intermediate and high volume centres had a 

gap below 30 mm. A significant difference was found in the distributions over 

time before and after publicly addressing the low incidence of short cervix. We 

hypothesize that since the measurement is not blinded, possibly non-blinded 

assessors favoured the control intervention, inducing selection bias. This effect 

should be taken into account in future research, trials using similar design could 

benefit from this observation.

Chapter 8 describes influence of maternal characteristics such as maternal height, 

weight, maternal age, ethnicity and parity on mid trimester cervical length, in order 

to explore if patient specific charts are needed for mid-trimester cervical length to 

predict preterm birth. Studying cervical length we found prevalence of short cervical 

length considerably lower and a higher mean cervical length compared to other 

studies. Dutch women are on average taller than women of non-European origin 

and the Dutch population is one of the tallest in Europe.  We questioned whether 

there is an association between maternal anthropometry and cervical length. We 

found a relationship between mid-trimester cervical length and BMI, maternal age, 

maternal ethnicity and parity. Cervical length increases with maternal BMI (adj R2 

0.004, p <0.001) and with lower maternal age ( adj R2 0.01, p < 0.0001). European 

white women had on average a longer mean cervical length (45.0 mm) than women 

from other ethnicities. Nulliparous women were found to have a shorter mean 

cervical length than multiparous women (mean cervical length 43.5 mm versus 

45.3mm respectively, (adj R2 0.012, p-value < 0.0001). However, an association 

between maternal height and cervical length was not found. Consequently, when 

screening for preterm birth by cervical length measurement, the cervical length 

cut-off for increased risk does not need to be adjusted for maternal height.
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Chapter 9 describes the association between mid-pregnancy cervical length in 

nulliparous women and its association with post-term delivery and intra partum 

caesarean delivery. Post-term pregnancy is defined by the World Health Organization 

as a pregnancy continuing beyond 42 completed weeks of gestation i.e. ≥ 294 days. 

Maternal and obstetrical complications increase as pregnancy progresses beyond 

term. Moreover, neonates born after post-term pregnancies are at increased risk 

of perinatal mortality and morbidity. We performed a secondary analysis of 5,321 

nulliparous women who delivered ≥ 34 weeks of gestation and who did not 

have a planned caesarean delivery or a stillbirth before labour. We compared the 

risk of post-term delivery and intrapartum caesarean delivery to cervical length 

quartiles, using the lowest quartile as a reference. We adjusted for induction of 

labour, maternal age, ethnicity, cephalic position, pre-existing hypertension and 

gestational age at delivery. Women with cervical length in the 3rd and 4th quartile 

were more likely to deliver at 42+0 to 42+6 weeks (OR 2.02, 95%CI 1.07-3.79 and 

OR 1.97, 95%CI 1.06-3.67, respectively). The frequency of intrapartum caesarean 

delivery increased with cervical length quartile from 9.4% in the 1st to 14.9% in 

the 4th quartile (p= 0.01). This increase was only present in intrapartum caesarean 

delivery because of failure to progress and not because of fetal distress. The added 

value of our finding is in clinical counselling of women regarding the management 

of post-term delivery or when induction of labour has to be considered because of 

pregnancy complications.

Chapter 10 describes the results of the randomised controlled trial the Triple P 

trial. The aim of the trial was to evaluate the effectiveness of vaginal progesterone 

in reducing adverse neonatal outcome due to preterm birth, in low-risk pregnant 

women with a short cervical length. Women with a cervical length ≤ 30 mm 

received vaginal progesterone or placebo. A cervical length of 30 mm or less 

was seen in 375 women (1.8%). Adverse neonatal outcomes occurred in 2 (5.0%) 

women in the progesterone and in 4 (11%) women in the control group (relative 

risk (RR) 0.47; 95% confidence interval (CI) 0.09 to 2.4). Use of progesterone resulted 

in a non-significant reduction of preterm birth <32 weeks (2.0% vs. 8.0%; RR 0.33 

95% CI 0.04 to 3.0) and <34 weeks (7.0 % vs. 10%; RR 0.73; 95% CI 0.18 to 3.1), but 

not on preterm birth < 37 weeks (15% vs. 13%; RR 1.2; 95% CI 0.39 to 3.5). In women 

with a short cervix, who are otherwise low-risk, there was no significant benefit of 

progesterone in reducing adverse neonatal outcome and preterm birth.
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Chapter 11 describes the results of a discrete choice experiment. A questionnaire 

was used to explore pregnant women’s preferences regarding sonographic cervical 

length measurement and treatment with progesterone in relation to preterm birth 

prevention. Understanding the considerations in pregnant women in expressing 

their preferences can contribute to improvement in patient counselling. Among 

pregnant women between 15-36 weeks of gestation who all received information 

about the Triple P screening (described in chapter 4), 156 questionnaires were 

handed out and 138 were returned (response rate 88%). Each questionnaire included 

management options in relation to preterm birth, i.e. cervical length measurement 

and progesterone administration, versus health outcome of the new born child 

as a consequence of preterm birth. The participating low risk women generally 

expressed a preference for as little as possible interventions and side effects, but 

were willing to make trade-offs between attributes when this resulted in better 

health outcomes for their child. A cervical length measurement and progesterone 

administration were not preferred. However a transvaginal ultrasound cervical 

length measurement was accepted in exchange for a 6.5% decrease in long-term 

neonatal complication rate. The results of this study can be used to improve the 

counselling for the prevention of preterm birth in pregnant women and to achieve 

an enhanced participation in screening and treatment programs to prevent 

preterm birth.

Chapter 12 in this chapter we discuss questions remaining after previous described 

findings. 
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Hoofdstuk 1 geeft een overzicht en beschrijving van de doelstellingen van dit 

proefschrift.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de literatuur met betrekking tot de 

voorspelling van vroeggeboorte. Literatuur over dit onderwerp werd beoordeeld 

om de mogelijke impact van individuele risico-indicatoren op de voorspelling van 

vroeggeboorte te onderzoeken. Het beoordelen van de relevante literatuur gaf 

een aantal belangrijke inzichten over de classifi catie van de verschillende risico 

indicatoren. Allereerst kan er bijvoorbeeld onderscheid gemaakt worden tussen 

beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare risico-indicatoren. Daarnaast kan risico op 

vroeggeboorte worden gezien als een continue overgang van de ene toestand 

naar de andere. Een verkorting van de baarmoederhals en de aanwezigheid van 

foetaal fi bronectine bijvoorbeeld bleken voorspellend te zijn voor vroeggeboorte. 

Echter deze indicatoren, momenteel gezien als risico-indicator, kunnen in feite de 

eerste symptomen van vroeggeboorte zijn.

Hoofdstuk 3 beschrijft het protocol van de Triple P screening studie en het 

gerandomiseerd onderzoek, de trial. In de Westerse wereld is vroeggeboorte is 

de belangrijkste oorzaak van perinatale sterfte. Het is bekend dat meting van 

de baarmoederhals bij 20-24 weken een verhoogd risico op vroeggeboorte 

identifi ceert. Progesteron ter voorkoming van vroeggeboorte wordt, op basis van 

het huidige beleid, alleen toegepast bij vrouwen met een vroeggeboorte in de 

voorgeschiedenis. Echter, de grote meerderheid van de spontane vroeggeboortes 

komt voor bij vrouwen die nog niet eerder zijn bevallen. Het eff ect van progesteron 

is niet onderzocht in deze groep. Gezien het ontbreken van klinisch bewijs voor 

deze toepassing, werd een studie opgezet om de eff ecten van een screen- en 

behandelprogramma te onderzoeken voor zwangeren in Nederland met in 

aanvang een laag risico voor vroeggeboorte.

Hoofdstuk 4 beschrijft de observationele cohort studie, de Triple P screening 

studie. De baarmoederhals werd bij een zwangerschapsduur van 16+0-21+6 

transvaginaal gemeten bij vrouwen met een laag risico op vroeggeboorte. De 

voorspellende waarde van meting van de lengte van de baarmoederhals werd 

geanalyseerd in relatie tot het risico op vroeggeboorte. Dit werd gedaan bij 

vrouwen zonder voorgeschiedenis van vroeggeboorte. De metingen van 11.943 

vrouwen, werden geanalyseerd. Van deze vrouwen bevielen er 666 (5,6%) te vroeg 
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(<37 weken) waarvan (3,9% spontaan en 1,7% medisch geïndiceerd). De gemiddelde 

baarmoederhalslengte was 44,1 mm (SD 7.8 mm). Wanneer een afkapwaarde voor 

de baarmoederhalslengte van 30 mm zou worden aangehouden, zou 6,0% van alle 

vrouwen met een spontane vroeggeboorte zijn geïdentificeerd. Het aantal vrouwen 

dat gescreend moet worden om één geval van vroeggeboorte te voorkomen 

bedraagt 618 voor vrouwen die nog niet eerder waren bevallen en 1417 die al 

een keer bevallen waren (uitgaande van een behandel effect van de interventie 

van 40% en een afkapwaarde van 30 mm voor de baarmoederhalslengte). De 

voorspellende waarde van baarmoederhalslengte meting voor het krijgen van 

een vroeggeboorte lijkt beperkt te zijn, echter het risico op een vroeggeboorte is 

omgekeerd evenredig aan de lengte van de baarmoederhals. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de incidentie 

van spontane vroeggeboorte in eenlingzwangerschappen per zorgniveau 

(eerste- of tweede/derde lijn). De gezondheidsuitkomsten van de pasgeborenen 

werden vergeleken per zorgniveau op het moment van start van de dreigende 

vroeggeboorte en op moment van de bevalling. Het Nederlandse verloskundige 

systeem is anders opgezet dan in de meeste andere Westerse landen. Er is een 

onderscheid gemaakt in begeleiding van de zorg (eerste-, tweede-, derdelijns zorg) 

op grond van de aanwezigheid of afwezigheid van risicofactoren op medisch en/

of verloskundig gebied. Hoewel een (dreigende) vroeggeboorte op zichzelf een 

indicatie is voor verwijzing naar de tweede/derde lijn, vindt een vroeggeboorte 

soms plaats in de eerste lijn. We vergeleken drie categorieën: (1) Zowel start als einde 

van de vroeggeboorte in de eerste lijn (2) De eerste tekenen van een dreigende 

vroeggeboorte in de eerste lijn, maar geboorte van het kind (na verwijzing in 

enig stadium van de bevalling) in de tweede/derde lijn en (3) Zowel begin van 

de vroeggeboorte als de geboorte van het kind in de tweede/derde lijn. Van alle 

vrouwen die spontaan te vroeg zijn bevallen, startte 42,2% in de eerste lijn en 7,9% 

van deze bevallingen eindigde ook in de eerste lijn. Van alle kinderen die te vroeg 

zijn geboren in de eerste lijn, werd 85% geboren bij een zwangerschapsduur van 

34+ 0-36+ 6 weken, en bijna 60% bij een zwangerschapsduur tussen 36+0 en 36+6 

weken. De kans op een slechtere gezondheidsuitkomst van de pasgeborene na 

spontane vroeggeboorte, was het laagst voor vrouwen bij wie de start van de 

baring plaatsvond in de eerste lijn, maar die nog voor de geboorte van het kind 

werden verwezen naar het ziekenhuis (tweede/derde lijn). De kans op sterfte 

rond de geboorte en /of een lage Apgar-score na 5 minuten waren significant 
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verhoogd bij de bevallingen die plaatsvonden in de eerste lijn in vergelijking met 

de uitkomsten van de vroeggeboortes waarbij zowel de start van de baring als de 

bevalling zelf plaats vonden in de tweede lijn.

Hoofdstuk 6 beschrijft  onderzoek naar het effect van een e-learning module 

(CLEM) op de kwaliteit van metingen van de lengte van de baarmoederhals. Echo 

beelden van baarmoederhals metingen van CLEM deelnemers werden vergeleken 

met de beelden van echoscopisten die niet aan de CLEM hadden deelgenomen, 

de controlegroep. Kwaliteit van de echo beelden werd beoordeeld door middel 

van een scorekaart (CIS). Deze scorekaart bestond uit zes items waaraan een 

meting moest voldoen. De score van de CLEM deelnemers (n = 61) was significant 

hoger dan de score van de controlegroep (n = 23, 164,9 vs. 155,6 punten p = 0,03). 

Voor het in beeld brengen van het ostium internum en de correcte plaatsing van 

de calipers ter hoogte van het ostium internum en externum bleken de scores 

significant hoger voor CLEM deelnemers in vergelijking met de controlegroep (p = 

0,001 en p <0,001). Gebruik van de e-learning module geeft mogelijk verbetering 

van kwaliteit van baarmoederhalsmetingen.

Hoofdstuk 7 beschrijft het onderzoek naar de invloed van een vooraf 

gedefinieerde afkapwaarde van de baarmoederhalslengte. De gemiddelde 

baarmoederhalslengte die werd gevonden na screening van 20.234 vrouwen was 

44,2 mm. Dit gemiddelde is aanzienlijk hoger dan eerder werd beschreven in de 

literatuur over dit onderwerp. Er werd een ‘dip’ waargenomen rond de afkapwaarde 

van 30 mm, resulterend in een verminderd aantal korte baarmoederhalslengtes. De 

verdeling van baarmoederhalslengte bleek af te wijken van een normale verdeling. 

Dit was niet alleen het geval voor de verdeling van het hele cohort maar ook voor de 

verdeling van metingen per individueel centrum. Ook voor de verschillende zorg 

echelons ( 1e, 2e, 3e lijn) bleken de baarmoederhalslengte niet normaal verdeeld 

resulterend in een verminderd aantal korte baarmoederhalslengtes. Omdat de 

meting van de baarmoederhals niet geblindeerd uitgevoerd kan worden, zou er 

sprake kunnen zijn van een psychologisch effect van de beoordelaar die de meting 

verricht. Deze gegevens laten zien dat het definiëren van een afkapwaarde effect 

heeft op de uitkomst. In vervolg onderzoek is het van belang rekening te houden 

met dit effect.
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Hoofdstuk 8 beschrijft het onderzoek naar de invloed van kenmerken van de 

zwangere vrouwen zoals lengte, gewicht, leeftijd, etniciteit en aantal eerdere 

bevallingen op de lengte van de baarmoederhals. Het doel was om te onderzoeken 

of de modellen die gebruikt worden om het risico op vroeggeboorte te voorspellen 

aangepast zouden moeten worden aan patiënt specifieke kenmerken. Tijdens de 

Triple P studie vonden we een aanzienlijk lager percentage korte baarmoederhals 

lengtes en een hogere gemiddelde lengte van de baarmoederhals in vergelijking 

met bevindingen uit andere studies. Nederlandse vrouwen zijn in het algemeen 

langer dan vrouwen van niet-Europese afkomst en de Nederlandse bevolking is 

een van de langste in Europa. Deze gegevens waren aanleiding voor de vraag of 

er een verband is tussen kenmerken van de zwangere vrouw en de lengte van 

de baarmoederhals. Er werd een relatie gevonden tussen de en BMI, leeftijd van 

de zwangere, etniciteit en aantal doorgemaakte bevallingen. CL neemt toe met 

maternale BMI (adj R2 0,004, p <0,001) en met een lagere leeftijd van de moeder (adj 

R2 0,01, p <0,0001). Europese blanke vrouwen hadden een langere gemiddelde CL 

(45,0 mm) dan vrouwen uit andere etnische groepen. Nullipara bleken een kortere 

gemiddelde CL hebben dan multipara (gemiddelde CL 43,5 mm versus 45.3mm 

respectievelijk (adj R2 0,012, p-waarde <0,0001). Er werd echter geen associatie 

gevonden tussen de lengte van de zwangere en de lengte van de baarmoederhals. 

Het is dus niet nodig om de risico berekening op vroeggeboorte op grond van 

de lengte van de baarmoederhals aan te passen aan de lengte van de zwangere.

Hoofdstuk 9 beschrijft het onderzoek naar de associatie tussen de lengte van de 

baarmoederhals gemeten in de tweede helft van de zwangerschap bij vrouwen die 

nog niet eerder zijn bevallen en de kans om ‘over tijd’ te bevallen alsmede de kans 

dat de bevalling wordt beëindigd middels een keizersnede. Een zwangerschap 

wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gedefinieerd als zijnde ‘over 

tijd’ als de geboorte nog niet heeft plaatsgevonden na een zwangerschapsduur 

van 42 weken. Na deze periode neemt de kans op complicaties tijdens de bevalling 

voor de moeder toe. Bovendien hebben baby’s die geboren worden na een 

zwangerschapsduur van 42 weken een verhoogd risico op sterfte rond de geboorte 

en meer kans op een slechtere gezondheidsuitkomst. Voor dit onderzoek werd de 

baarmoederhalslengte van 5321 vrouwen gebruikt. De baarmoederhals metingen 

werden verdeeld in kwartielen en de kans om ‘over tijd’ te bevallen alsmede de 

kans op een keizersnede tijdens de bevalling werden vergeleken tussen deze 

kwartielen. Daarbij is de eerste (laagste) kwartiel als referentie gebruikt. We hebben 
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de uitkomsten gecorrigeerd voor inleiding van de baring, leeftijd en etniciteit van de 

zwangere, ligging van de baby (hoofdligging versus anders), reeds bestaande hoge 

bloeddruk en zwangerschapsduur op het moment van de bevalling. Vrouwen met 

baarmoederhalslengte in het 3e en 4e kwartiel hadden meer kans om te bevallen bij 

een zwangerschapsduur van 42+0-42+ 6. Het percentage bevallingen dat eindigde 

in een keizersnede steeg van 9,4% in het 1e tot 14,9% in het 4e kwartiel. Deze stijging 

was alleen aanwezig als een keizersnede geïndiceerd was op grond van een niet 

vorderende baring en niet op fetale nood. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen 

van belang zijn in de voorlichting vrouwen over het beleid als de zwangerschap 

‘over tijd’ dreigt te raken alsmede wanneer overwogen wordt de baring in te leiden 

in het geval van complicaties tijdens de zwangerschap. 

Hoofdstuk 10 beschrijft de resultaten van een onderzoek naar het effect van 

progesteron op het voorkomen van vroeggeboorte. Het doel van de studie was om 

het effect van vaginale progesteron bij vrouwen met een korte baarmoederhalslengte 

te onderzoeken. Vrouwen met een baarmoederhalslengte kleiner of gelijk aan 

30 mm werden gerandomiseerd voor vaginaal progesteron of placebo gebruik. 

Driehonderdenvijfenzeventig vrouwen (1,8%) hadden een baarmoederhalslengte 

van 30 mm of minder. In twee gevallen (5,0%) in de progesteron groep en in 4 

(11%) in de controlegroep was sprake van een slechtere gezondheidsuitkomst 

voor de pasgeborene. Het gebruik van progesteron resulteerde in een statistisch 

niet significante vermindering van vroeggeboorte <32 weken (2,0% vs. 8,0%,) 

en <34 weken (7,0% vs. 10%,), er was geen vermindering van vroeggeboorte 

<37 weken (15% vs. 13%). Bij vrouwen in een laag risicopopulatie met een 

korte baarmoederhals werd geen statistisch significant effect van progesteron 

aangetoond voor het verminderen van het aantal vroeggeboortes of het verbeteren 

van de gezondheidsuitkomst van de pasgeborene.

Hoofdstuk 11 beschrijft de resultaten van een ‘discrete choice experiment’ een 

keuze experiment waarbij met behulp van vragenlijsten de voorkeuren van de 

deelnemers worden getoetst in een bepaalde context. De voorkeur van zwangere 

vrouwen werd onderzocht met betrekking tot het meten van de baarmoederhals en 

behandeling met progesteron in relatie tot de preventie van vroeggeboorte. Onder 

zwangere vrouwen die ingelicht waren over de mogelijkheid om deel te nemen 

aan de screening op vroeggeboorte, zijn vragenlijsten uitgedeeld. Elke vragenlijst 

bestond uit een set van keuze opties in relatie tot het risico op en de gevolgen van 
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vroeggeboorte en mogelijke behandelingsopties ter vermindering van dit risico of 

de gevolgen daarvan voor de pasgeborene. De keuze opties hadden betrekking op 

het meten van de baarmoederhals door middel van echo-onderzoek, toediening 

van progesteron ter vermindering van de kans op vroeggeboorte, afgezet 

tegen gezondheidsuitkomsten voor het pasgeboren kind. De deelnemende 

vrouwen hadden een voorkeur voor zo min mogelijk interventies en de geringste 

bijwerkingen, maar waren bereid andere keuzes te maken als dit het risico op een 

slechtere gezondheidsuitkomst voor hun kind verminderde. Vrouwen waren bereid 

een de baarmoederhals te laten meten door middel van een vaginale echo in ruil 

voor een vermindering van de lange termijn complicaties van vroeggeboorte met 

6,5%. De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om de voorlichting 

over de preventie van vroeggeboorte aan zwangere vrouwen te verbeteren met 

als doel de deelname aan screenings- en behandelingsprogramma’s ter preventie 

van vroeggeboortes te vergroten.

Hoofdstuk 12 bediscussieert de bevindingen van dit proefschrift.
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Het verschijnen van dit proefschrift werd mede mogelijk gemaakt door de steun 

van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en door SHO, 

centra voor medische diagnostiek.

Tevens hebben PartMedical, BMA (Mosos) en De Nederlandse Vereniging voor 

Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) bijgedragen aan de drukkosten.
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