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This thesis reports on management in severe, early onset preeclampsia, recurrence 
rates of hypertensive disorders of pregnancy (HDP) and risks of hypertensive disease 
in later life.

The introduction gives an outline and describes the aim of this thesis. While much 
is unknown about pathophysiology, recurrence and management in the extreme 
premature period and long term consequences, women are in need of more information 
about these subjects.

Part I Management of extreme early onset hypertensive disorders of pregnancy
Chapter 1 describes a retrospective multicenter cohort study in which we investigate 
the management of severe, early onset preeclampsia in the Netherlands. All women 
(N= 133) with preeclampsia, delivering in the 10 tertiary care centers between 22 and 
26 weeks in a 6 year period, were included. Thirty-four women (26%) were immediately 
delivered, with active neonatal support offered in 5 neonates (14%). In 99 women (74%) 
expectant management was initiated, after which active neonatal support was offered in 
45 neonates (45%). Prolongation added 4 days to the interval between admittance and 
delivery. Perinatal death occurred unsurprisingly more often after immediate delivery 
versus expectant management (OR 5.4, 95%CI: 1.2 – 24), since it was less often guided 
towards active neonatal management. But if severe early onset preeclampsia presented 
before 24 week’s gestation, expectant management did not improve perinatal survival. 
Maternal complications occurred equally frequent (69%) in both management groups. In 
56 women (57%) that were managed expectantly, the criteria for active neonatal support 
were not reached. The recurrence rate of preeclampsia in a subsequent pregnancy was 
31% and occurred at a later gestational age (mean: 35+4 wks) with 90% neonatal survival. 
Women need to be counselled carefully, weighing the risk for maternal complications 
versus high perinatal mortality. Estimated foetal weight, growth restriction and Doppler 
abnormalities should be taken into account, as well as the improved maternal and 
neonatal outcomes in the next pregnancies of these women.

Chapter 2 describes a retrospective multicenter cohort study in which we investigate 
termination of pregnancy for hypertensive disorders prior to fetal viability in the 
Netherlands. All women with preeclampsia, with fetuses that were considered non-
viable and delivering in a tertiary care center in a 14 year period, were included. The main 
reason for termination of pregnancy in the 161 included women was rapid maternal 
deterioration (progressive HELLP syndrome, eclampsia or refractory hypertension). 
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The decision to refrain from foetal monitoring and active neonatal support was based 
on: gestational age, estimated fetal weight, severity of the growth restriction, Doppler 
abnormalities and the amount of amniotic fluid. In 31% of the children, estimated fetal 
weight over- or underestimated the actual birth weight by more than 10%. In 57%, 
women were admitted before 24 weeks and, despite international consensus not to 
prolong, 75% of these were managed expectantly. A prolongation of 9 days on average, 
with risk of maternal complications, had not resulted in improved foetal prognosis. The 
frequency of termination per center ranged from 2.1 to 17.2 per 1000 deliveries. Care 
takers may be unfamiliar with severe, early onset preeclampsia because of the rarity 
of the condition. This leads to between-hospital differences and calls for a consensus 
regarding termination of pregnancy for hypertensive indications at the limits of fetal 
viability.

Part II Recurrence and recurrence prediction of hypertensive disorders in 
subsequent pregnancies
Chapter 3 describes a retrospective multicenter cohort study, performed in the 
Netherlands, on the recurrence and prediction of recurrence of HDP after a history of 
a delivery between 34 and 37 weeks of gestation, due to a HDP. The recurrence rate 
of HDP in this cohort of 189 women was 51%. Chronic hypertension and maternal 
age at the index pregnancy were the strongest predictors for recurrence. Returning a 
c-statistic of 0,71, the discriminative ability of our prediction model on recurrence of 
HDP after HDP in the late preterm period was reasonable. The relatively small size of the 
cohort hampered interpretation, but detail in the data helped retrieve other valuable 
information: all individual syndromes of HDP tend to recur milder and in the same 
type of hypertensive disorder as before; 23% of women refrained from a subsequent 
pregnancy due to perceived risk and women who have recurrence have a nine-fold 
chance of developing chronic hypertension. Women need counseling about their 
chances of developing recurrent HDP and chronic hypertension in later life after late 
preterm delivery due to DHP. 

Chapter 4 describes a retrospective multicenter cohort study, performed in the 
Netherlands, on the recurrence and prediction of recurrence of HDP after a history of a 
delivery after 37 weeks of gestation, complicated with a HDP. We included 312 women 
with a subsequent pregnancy and recorded a recurrence rate of 38%. Body Mass Index, 
non-White European origin, chronic hypertension, maximum diastolic blood pressure, 
no use of anticonvulsive medication and interpregnancy interval were predictors for 
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recurrence. Our prediction model showed a c-statistic of 0,69, indicating a reasonable 
discriminative ability. Similar to the cohort study described in chapter 1, cohort size 
may not be large enough to reveal subtle relationships. But because of the detailed 
data and long follow-up, we were able to estimate a 3-fold risk for developing chronic 
hypertension after recurrence of HDP. HDP recurred milder than in the index pregnancy, 
but most times in the same type of individual syndrome. Women refrained from a 
subsequent pregnancy due to perceived risk in 4%. Women need counseling about 
their chances of developing recurrent HDP and chronic hypertension in later life after 
a term delivery with HDP.

Chapter 5 describes an Individual Patient Data Meta-analysis (IPD PREPARe). After 
performing a literature search, we were able to include data from 22 studies and 99.415 
women, with information on recurrence of hypertensive disorders of pregnancy. The 
overall recurrence rate of a HDP was 20.7% (95%CI, 20.4 - 20.9%). HELLP syndrome 
or delivery of a small-for-gestational-age child was associated with an increased risk 
for recurrence of HDP. Recurrence was also increased with younger gestational age in 
the index pregnancy. In women with recurrence of a HDP, it was in general milder than 
in the index pregnancy regarding maximum diastolic blood pressure, proteinuria, the 
use of oral antihypertensive and anticonvulsive medication, the delivery of a small-for-
gestational-age child, premature delivery, and perinatal death. Recurrence of HDP was 
associated with increased risk for chronic hypertension after pregnancy in previously 
normotensive women (OR 3.7; 95%CI: 2.3 - 6.1). The quantity of IPD allowed us to 
calculate an overall recurrence rate and also investigate subtle associations. However, 
interpretation of these data of individual cohort studies was hampered by many sources 
of bias. Failed contact impaired study inclusion and we were confronted with many 
missing variables. Also, heterogeneity was inevitably high for some variables. But 
nevertheless, we created the largest database so far for the investigation of recurrence 
of HDP. The knowledge obtained with this IPD meta-analysis can be used in counseling 
about recurrent HDP and chronic hypertension in the future.

Chapter 6 describes a validation study, that uses the IPD database described in chapter 
3 (IPD PREPARe). Because many prognostic models for preeclampsia exist, but only few 
are externally validated, we aimed to validate existing prognostic models for recurrence 
of hypertensive disorders of pregnancy, using our IPD database. After a systematic search 
of the literature, we identified 4 prognostic models on recurrence of HDP: a model for 
predicting PE at any GA (Seed1), two models for predicting early onset PE (Seed2 and 
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Van Kuijk) and a model predicting HDP at any GA after HDP in the late preterm period 
(Van Oostwaard). The c-statistics were: 0.61, 0.98, 0.57 and 0.58, for the models Seed1, 
Seed2, Van Kuijk and Van Oostwaard respectively, indicating poor to extremely good 
discrimination. Mean predicted risks for recurrence were reasonably close to actual 
recurrence, which improved after updating intercept and slope. Calibration plots of the 
original models showed both under- and overprediction. After updating intercept and 
slope, calibration for all models became good. This validation study fulfi lls an urgent 
need in the growing quantity of prognostic models lacking external validation. Not being 
able to obtain data for all desired studies, missing data and heterogeneity between 
studies seem to be a central issue for IPD studies. The poor to moderate performance 
of three out of four models hamper clinical applicability. Although the Seed2 model 
defi nitely has potential, it is focused on a specifi c population, leaving room for the 
development of new prognostic models for recurrence of HDP. A robust quality cycle is 
needed in the growing quantity of prognostic models, in order to eventually implement 
prediction of HDP in clinical use.

Part III Long-term health risks 
Chapter 7 describes a retrospective cohort study on the occurrence of hypertensive 
disorders of pregnancy in 38 women who experienced a stroke, 45 women with 
cardiovascular disease and 17 women with hypertensive kidney failure at relative young 
age. Results were compared to a control group of 75 women without vascular disease. 
Women were inquired about demographic characteristics and occurrence of HDP in 
their pregnancies. Classic cardiovascular risk factors were associated with the case 
groups in varying degree, compared to the control group. After correction for these risk 
factors, HDP acted as an independent risk factor for later stroke (OR 4.2, 95% CI 1.6-
11), but not for cardiovascular disease or kidney failure. Logically, we were able to show 
associations between classical cardiovascular risk factors and cardiovascular disease, 
stroke and hypertensive kidney failure. Interpretation of this study may be limited due 
to bias. The most important forms of bias were the relatively small groups and recall 
bias. Therefore, the present study is not conclusive, but strong enough to be hypothesis 
generating. It strengthens the concept that HDP can be an independent risk factor for 
later hypertensive diseases, which needs further investigation.

In the general discussion the results described in this thesis are discussed and practical 
suggestions for counseling on management options in severe early onset preeclampsia, 
recurrence of HDP and long term health consequences are presented. 
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Dit proefschrift beschrijft beleid in geval van ernstige, extreem premature preeclampsie, 
de herhalingskansen van hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap 
(Hypertensive Disorders of Pregnancy, HDP) en risico’s op cardiovasculaire ziekten op 
latere leeftijd.

De introductie geeft een overzicht en beschrijft de doelen van dit proefschrift. Terwijl 
er nog veel onbekend is over pathofysiologie, beleid in de extreem premature periode, 
herhalingskansen en lange termijn consequenties, is meer informatie over deze 
onderwerpen onontbeerlijk voor onze patiënten.

Deel I Beleid bij extreem vroege presentatie van preeclampsie
Hoofdstuk 1 beschrijft een retrospectief multicentrisch cohort onderzoek, waarmee we 
het beleid van ernstige, extreem premature preeclampsie in Nederland onderzoeken. 
We includeerden alle vrouwen (N= 133) met preeclampsie, die over een periode van 6 
jaar in de 10 tertiaire perinatale centra bevielen tussen 22 en 26 weken. Bij 34 vrouwen 
(26%) werd de zwangerschap direct beëindigd, waarbij in 5 neonaten (14%) actieve 
neonatale opvang geboden werd. Bij 99 vrouwen (74%) werd een afwachtend beleid 
gevoerd, waarna uiteindelijk actieve neonatale opvang volgde in 45 neonaten (45%). 
Afwachten leverde gemiddeld 4 extra dagen op tussen opname en partus. Perinatale 
sterfte trad naar verwachting vaker op na directe zwangerschapsbeëindiging ten 
opzichte van afwachtend beleid (OR 5,4, 95%BI: 1,2 – 24), omdat het minder vaak 
gericht was op actieve neonatale opvang. Wanneer preeclampsie zich presenteerde 
voor 24 weken, gaf afwachtend beleid geen verbeterde perinatale uitkomst. Maternale 
complicaties traden frequent op (69%) in beide groepen. Bij 56 vrouwen (57%) met een 
afwachtend beleid werden de criteria voor actieve neonatale opvang nooit gehaald. 
In een volgende zwangerschap kwam herhaling van preeclampsie voor in 31% en 
dit gebeurde bij een veel latere zwangerschapsduur (gemiddeld: 35+4 wk) met 90% 
neonatale overleving. Vrouwen moeten zorgvuldig gecounseld worden, waarbij de 
hoge kans op maternale complicaties moet worden afgewogen tegen de hoge kans 
op neonatale sterfte. Geschat foetaal gewicht, groeivertraging en Doppler afwijkingen 
moeten hierbij in overweging worden genomen. Ook kan men de goede maternale en 
neonatale uitkomsten bij volgende zwangerschappen benoemen.

Hoofdstuk 2 beschrijft een retrospectief multicentrisch cohort onderzoek, waarmee 
we zwangerschapsbeëindiging vanwege HDP bij niet levensvatbare foetussen in 
Nederland onderzoeken. We includeerden alle vrouwen met preeclampsie, waarbij 
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het kind niet levensvatbaar werd beschouwd en die over een periode van 14 jaar 
bevallen waren in een tertiair perinataal centrum. De meest voorkomende reden 
voor zwangerschapsbeëindiging in de 161 geïncludeerde vrouwen was maternale 
verslechtering (progressie HELLP syndroom, eclampsie of moeizaam behandelbare 
hypertensie). De beslissing tot afzien van foetale monitoring en actieve neonatale 
opvang werd gebaseerd op: zwangerschapsduur, geschat foetaal gewicht, ernst 
van de groeivertraging, Doppler afwijkingen en de hoeveelheid vruchtwater. In 31% 
van de kinderen week het geschatte gewicht meer dan 10% af van het uiteindelijke 
geboortegewicht. In 57% was de zwangerschapsduur bij opname onder 24 weken en in 
75% hiervan werd een expectatief beleid gevoerd, ondanks internationale consensus 
niet af te wachten. Ondanks 9 dagen gemiddeld afwachtend beleid, met risico op 
maternale complicaties, kon toch geen verbeterde foetale prognose worden bereikt. 
De frequentie van zwangerschapsbeëindiging varieerde per centrum tussen 2,1 tot 
17 per 1000 partus. Vanwege de zeldzaamheid van ernstige, vroege preeclampsie, is 
ervaring hiermee beperkt. Dit kan leiden tot grote verschillen in beleid tussen de centra 
en onderstreept de noodzaak van consensus over zwangerschapsbeëindiging wegens 
HDP in de niet-levensvatbare periode van de zwangerschap.

Deel II Herhalingskansen en predictie van herhaling van hypertensieve 
aandoeningen van de zwangerschap
Hoofdstuk 3 beschrijft een retrospectief multicentrisch cohort onderzoek in Nederland 
over de herhaling en predictie van herhaling van HDP na een bevalling tussen 34 en 
37 weken zwangerschap, door een HDP. De herhalingskans van HDP in dit cohort van 
189 vrouwen was 51%. Chronische hypertensie en maternale leeftijd ten tijde van de 
index zwangerschap gaven de sterkste voorspelling op herhaling. Met een c-statistic 
van 0,71, had ons predictie model voor herhaling van HDP na HDP in de laat premature 
periode, een redelijk discriminatief vermogen. De relatief kleine grootte van dit cohort 
belemmert interpretatie, maar de gedetailleerde data verzameling maakte het 
mogelijk om meer kennis te verwerven: elk individueel hypertensief syndroom bleek 
milder terug te keren en vaker in een zelfde type stoornis als in de index zwangerschap; 
23% van de vrouwen zag af van een volgende zwangerschap uit angst voor herhaling en 
vrouwen met terugkerende HDP hadden een 9 maal hogere kans op het ontwikkelen 
van chronische hypertensie later. Vrouwen moeten gecounseld worden over hun kansen 
op herhaling van HDP en chronisch hypertensie op latere leeftijd na een laat-premature 
bevalling met HDP. 
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Hoofdstuk 4 beschrijft een retrospectief multicentrisch cohort onderzoek, uitgevoerd 
in Nederland, op de herhaling en predictie van herhaling van HDP na een bevalling na 37 
weken zwangerschap, gecompliceerd door een HDP. Wij includeerden 312 vrouwen met 
een vervolgzwangerschap en vonden een herhalingskans van 38%. Body Mass Index, 
niet blanke oorsprong, chronische hypertensie, maximale diastolische bloeddruk, 
geen gebruik van anticonvulsiva en zwangerschapsinterval waren voorspellers voor 
herhaling. Onze predictiemodel toonde een c-statistiek van 0,69, wat een redelijk 
discriminatief vermogen aangeeft. Conform de cohortstudie in hoofdstuk 1, is de 
grootte van het cohort mogelijk te klein om subtiele verbanden aan te tonen. Maar 
vanwege de gedetailleerde gegevens en lange follow-up, konden we een drievoudig 
verhoogd risico aantonen op het ontwikkelen van chronische hypertensie na herhaling 
van HDP. Wanneer HDP terugkeert, is het over het algemeen milder dan in de index 
zwangerschap en meestal uitte herhaling zich in een zelfde type hypertensief syndroom. 
Vrouwen zagen af van een volgende zwangerschap wegens angst voor herhaling in 
4%. Vrouwen moeten gecounseld worden over hun kansen op herhaling van HDP en 
chronisch hypertensie op latere leeftijd na een à terme partus met HDP. 

Hoofdstuk 5 beschrijft een Individuele Patiënten Data Meta-analyse (IPD PREPARe). 
Na een literatuurstudie konden we data van 22 onderzoeken en 99.415 vrouwen 
bundelen, waarbij de herhaling van HDP beschreven is. Het algemene risico op 
herhaling van een HDP was 20,7% (95% BI: 20,4-20,9%). HELLP-syndroom of foetale 
groeivertraging in de indexzwangerschap verhoogden dit herhalingsrisico. Herhaling 
was ook vaker, naarmate de zwangerschapsduur in de indexzwangerschap korter was. 
Herhaling van een HDP verliep over het algemeen milder dan in de indexzwangerschap 
met betrekking tot maximale diastolische bloeddruk, proteïnurie, het gebruik van 
orale antihypertensiva en anticonvulsiva, foetale groeivertraging, prematuriteit en 
perinatale sterfte. Herhaling van HDP was geassocieerd met een verhoogd risico op 
chronische hypertensie later, bij voorheen normotensieve vrouwen (OR 3,7; 95%BI: 2,3-
6,1). Door de hoeveelheid aan IPD konden we een algemene herhalingskans berekenen 
en subtiele associaties onderzoeken. Echter, de interpretatie van deze resultaten uit 
individuele cohortstudies is beperkt door verschillende soorten bias. Doordat we lang 
niet altijd slaagden contact te leggen, konden we niet alle onderzoeken includeren. 
Ook werden we geconfronteerd met veel ontbrekende waarden door de uiteenlopende 
onderzoeksmethoden. Heterogeniciteit was dan ook onvermijdelijk hoog voor 
sommige variabelen. Maar toch hebben we de grootste database tot nu toe gecreëerd, 
voor onderzoek naar herhaling van HDP. De kennis die is verkregen met deze IPD meta-
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analyse kan worden gebruikt bij de counseling over herhaling van HDP en chronische 
hypertensie in de toekomst.

Hoofdstuk 6 beschrijft een Individuele Patiënten Meta-analysis (IPD PREPARe), waarbij 
we de IPD database gebruiken uit in hoofdstuk 3. Omdat er vele predictie modellen 
voor preeclampsie bestaan, maar slechts een handvol daarvan extern gevalideerd 
zijn, gebruiken we onze IPD database om bestaande predictie modellen voor 
herhaling van HDP te valideren. Met een literatuurstudie werden 4 geschikte predictie 
modellen geïdentifi ceerd en geëvalueerd: een model voor predictie van PE voor alle 
zwangerschapsduren (Seed1), twee modellen voor predictie van vroege PE (Seed2 en 
Van Kuijk) en een model voor predictie van HDP na een HDP in de laat-preterme periode 
(Van Oostwaard). De c-statistics waren: 0,61, 0,98, 0,57 en 0,58 voor de modellen Seed1, 
Seed2, Van Kuijk en Van Oostwaard respectievelijk, welke slechte tot extreem goede 
discriminatie aangeven. De voorspelde risico’s voor herhaling van HDP kwamen redlijk 
overeen met waargenomen herhaling. Calibratie was matig tot goed en verbeterde na 
updaten van intercept en helling voor alle modellen. Het niet kunnen includeren van 
data van alle geselecteerde studies, missende gegevens en heterogeniteit tussen studies 
blijkt een centraal probleem voor IPD onderzoek. De slechte tot matige prestatie van 
drie van de vier modellen beperkt klinische toepasbaarheid. Ook al heeft het model 
Seed2 zeker potentie, het betreft een specifi eke populatie. Daardoor is er ruimte voor 
nieuwe prognostische modellen voor herhaling van HDP. Een sterke kwaliteits cyclus 
is nodig in het groeiende aantal prognostische modellen om individuele predictie van 
HDP uiteindelijk te implementeren in de klinische praktijk.

Deel III Hypertensieve aandoeningen later 
Hoofdstuk 7 beschrijft retrospectief cohort onderzoek naar het voorkomen van HDP 
bij 38 vrouwen met een beroerte, 45 vrouwen met coronair lijden en 17 vrouwen met 
hypertensieve nierziekte op een relatief jonge leeftijd. Resultaten worden vergeleken 
met een controle groep van 75 vrouwen zonder vasculaire ziekten. De vrouwen werden 
gevraagd naar demografi sche aspecten en het voorkomen van HDP tijdens hun 
zwangerschappen. Klassieke cardiovasculaire risicofactoren waren in verschillende 
mate aanwezig in de groepen in vergelijking met de controlegroep. Na correctie voor 
deze risicofactoren, bleek HDP een onafhankelijke risicofactor voor beroerte (OR 4,2, 
95%BI 1,6-11), maar niet voor een coronair lijden of nierfalen. Logischerwijs zagen we 
associaties tussen klassieke cardiovasculaire risicofactoren en cardiovasculaire ziekten, 
beroerte en nierfalen. Interpretatie van de resultaten van dit onderzoek wordt beperkt 
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door bias. De grootste bronnen van bias zijn de vrij kleine groepen en bias door het 
moeten herinneren van een hypertensieve aandoening tijdens een zwangerschap in 
het verleden (recall bias). Dit onderzoek is dan ook niet conclusief, maar het is sterk 
genoeg voor hypothesevorming. Het versterkt het idee dat HDP een onafhankelijke 
risicofactor is voor latere hypertensieve ziekten, waarnaar meer onderzoek nodig is.

In de algemene discussie worden de resultaten van dit proefschrift bediscussieert en 
bieden we praktische suggesties voor de counseling over beleidsopties voor ernstige 
preeclampsie in de extreem premature periode, herhaling van HDP en de lange termijn 
consequenties voor de gezondheid. 
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