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NEDERLANDSE SAMENVATTING EN CONCLUSIE

Hoofdstuk 1 bevat een inleiding in de onderwerpen van dit proefschrift. 
Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap komen bij 3-10% van alle 
zwangerschappen voor. De presentatie van deze aandoeningen wisselt. 
Chronische hypertensie is al aanwezig vóór de zwangerschap, terwijl 
zwangerschapshypertensie pas na 20 weken optreedt. Preeclampsie wordt 
gezien als de ergste vorm met, naast de hypertensie, ook proteïnurie of 
systemische symptomen. Deze hypertensieve aandoeningen kunnen leiden 
tot ernstige complicaties voor de moeder, zoals HELLP syndroom, eclampsie, 
abruptio placentae, orgaanfalen en uiteindelijk overlijden. Daarnaast kunnen er 
ook ernstige gevolgen zijn voor het kind, zoals groeivertraging, vroeggeboorte 
of intra-uteriene vruchtdood.

Tot op heden is de enige definitieve oplossing het geboren laten worden van 
het kind en de placenta. Dit kan de progressie van de ziekte remmen. Het beleid 
bij hypertensie in de zwangerschap blijft een klinisch dilemma. De voordelen 
van een vroege bevalling voor de moeder moeten worden afgewogen tegen 
de nadelige gevolgen van een vroeggeboorte voor de neonaat. Wanneer de 
ziekte a term op treedt, dus na 37 weken, is bekend dat direct bevallen beter 
is dan afwachten. Dit leidt tot minder ernstige maternale complicaties zonder 
negatieve gevolgen voor de neonaat. Wanneer de hypertensie preterm optreedt, 
voor 37 weken, ligt deze balans gecompliceerder.

Deel 1 van dit proefschrift heeft als doel om meer inzicht te krijgen in optimale 
timing van de bevalling bij hypertensieve aandoeningen die preterm ontstaan. 
Daarbij werd gekeken naar zowel korte als lange termijn uitkomsten.

De HYPITAT II studie was een gerandomiseerde klinische studie waarbij een 
beleid van direct inleiden van de bevalling met afwachten vergeleken werd bij 
vrouwen met een hypertensieve aandoening tussen 34 en 37 weken. Direct 
inleiden leidde tot minder ernstige maternale uitkomsten (1.1% vs 3.1%; relative 
risk (RR) 0.36, 95% CI 0.12–1.11), maar het leidde tot significant meer ‘respiratory 
distress syndrome’ (RDS) bij de neonaat (5.7% vs. 1.7%; RR 3.3, 95% CI 1.4–8.2). 
Gebaseerd op deze korte termijn uitkomsten werd geconcludeerd dat afwachten 
de beste management strategie was. Desalniettemin zijn de lange termijn 
gevolgen van het obstetrische beleid bij preterme hypertensieve aandoeningen 
voor de kinderen onbekend.
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In hoofdstuk 2 hebben we daarom het effect van direct bevallen versus 
afwachten op de neurologische ontwikkeling en gedrag van de kinderen 
op twee jarige leeftijd vergeleken. Deelnemende vrouwen uit de HYPITAT 
II studie werden gevraagd om de ‘Ages and Stages Questionnaire’ (ASQ) in 
te vullen voor de ontwikkelingsuitkomsten en de ‘Child Behavior Checklist’ 
(CBCL) voor de gedragsuitkomsten, wanneer hun kind twee jaar werd. Dit 
zijn gevalideerde vragenlijsten, die bewezen adequaat kunnen screenen 
voor ontwikkelingsachterstanden en gedragsproblemen. De ASQ en CBCL 
uitkomsten werden vergeleken tussen beide randomisatie groepen. Er werden 
330 vragenlijsten ontvangen, dit was een respons percentage van 61%. In de 
groep die gerandomiseerd werd tot direct bevallen, had 28% (n=45/162) van 
de kinderen een abnormale ASQ score, vergeleken met 18% (n=27/148) in de 
afwachtgroep (risico verschil 9.6%; 95% CI 0.3% tot 18.0%; p = 0.045). De kinderen 
die geboren werden voor 36 weken hadden iets vaker een abnormale ASQ score 
dan de kinderen die na een zwangerschapstermijn van 36 weken geboren waren: 
27% (n=25) vs. 22% (n=47) (OR 0.77 CI 0.44 – 1.34). Een abnormale CBCL score werd 
bij 18% (n=31/175) van de kinderen in de direct bevallen groep gezien vergeleken 
met 15% (n=24/166) in de afwachtgroep (risico verschil 3.2%; 95% CI -4.6% tot 
11.0%; p = 0.41). Ook na correctie voor maternale opleiding was het obstetrisch 
management een onafhankelijke voorspeller voor ASQ-scores (OR 0.48, CI 0.24 
-0.96). De belangrijkste voorspellers voor ongunstige ontwikkelings uitkomsten 
in de multivariabele analyse waren laag geboortegewicht, lage maternale 
opleiding en een obstetrisch beleid van direct bevallen. In deze twee jaar follow 
up studie van de HYPITAT II vonden we dat bij een hypertensieve aandoening die 
preterm ontstaat, direct bevallen leidde tot slechtere ontwikkelingsuitkomsten 
in vergelijking met een afwachtend beleid. Deze kinderen hebben een verhoogd 
risico op een ontwikkelingsachterstand. Deze follow up studie onderstreept de 
originele HYPITAT II conclusie: dat bij een preterme hypertensieve aandoening, 
met het oog op zowel korte- als lange termijn uitkomsten, het beste een 
afwachtend beleid gevoerd kan worden totdat de klinische situatie dat niet 
meer toelaat.

Hoofdstuk 3 beschrijft de vijfjaars uitkomsten van de HYPITAT II studie. 
Neurologische ontwikkelings- en gedragsuitkomsten werden vergeleken 
tussen de twee randomisatiegroepen wanneer de kinderen vijf jaar werden. 
Er deden 148 vrouwen mee met de vijfjaars follow up studie. In de direct 
bevallen groep had 22% (n=14/65) van de kinderen een abnormale ASQ score 
in vergelijking met 21% (n=13/62) in de afwachtgroep (risico verschil 0.5%, 95% CI 
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-13.7 tot 14.7, p=0.94). Een abnormale CBCL score werd bij 19% (n=14/72) van de 
kinderen in de direct bevallen groep gevonden versus bij 27% (n=20/75) in de 
afwachtgroep (risico verschil 7.3%, 95% CI -20.9 tot 6.3, p=0.30). De belangrijkste 
voorspeller van ontwikkeling en gedrag op twee- en vijfjarige leeftijd was 
intra uterine groeirestrictie (voor slechtere ontwikkeling OR 2.1, CI 1.0 – 4.4; 
voor gedragsproblemen OR 2.2, CI 1.1-5.5). Hogere maternale opleiding zorgde 
voor minder gedragsproblemen (OR 0.5, CI 0.2 - 0.9) en een vergelijkbare 
tendens werd geobserveerd voor ontwikkelingsproblemen (OR 0.6, CI 0.3 
– 1.1). Daarnaast waren slechte uitkomsten op tweejarige leeftijd significante 
voorspellers voor slechte uitkomsten op vijfjarige leeftijd: voor de ASQ OR 
5.5, 95%CI 1.7-17.9 en voor CBCL OR 4.8, 95%CI 1.6-14.9. We concludeerden dat 
in deze vijfjaars follow up studie er geen significante verschillen waren in 
ontwikkelings- en gedragsuitkomsten tussen beide management groepen 
(direct bevallen versus afwachten). Blijkbaar persisteert het verhoogde risico op 
ontwikkelingsproblemen op 2 jarige leeftijd na een beleid van direct inleiden van 
de bevalling niet op 5 jarige leeftijd. Uitgaande van deze lange termijn follow up 
van de HYPITAT II op twee tijdspunten, blijft de conclusie dat bij preterm ontstane 
hypertensieve aandoeningen routinematig direct bevallen niet gerechtvaardigd 
is. Toch is een afwachtend beleid niet voor álle vrouwen de beste management 
strategie. Eerder bevallen kan gunstig zijn voor subgroepen vrouwen met hoog 
risico op klinische verslechtering. Voor de clinicus zou ondersteuning nuttig zijn 
om te identificeren welke vrouwen en/of neonaten voordeel kunnen hebben 
van een vroege bevalling.

Daarom hebben we in hoofdstuk 4 een model ontwikkeld om progressie 
naar een ernstige hypertensieve aandoening te voorspellen. Hiermee kunnen 
vrouwen met een hoog risico worden geïdentificeerd en tijdig worden ingeleid 
om zo maternale complicaties te voorkomen. Tegelijkertijd kunnen interventies 
(en daarbij vroeggeboorte) worden voorkomen bij vrouwen met een laag 
risico op progressie van de ziekte. Het doel van de studie was te onderzoeken 
welke factoren bij konden dragen aan een optimale voorspelling van ernstige 
hypertensie, waarbij het nastreven van de bevalling noodzakelijk werd geacht. 
Vrouwen uit de afwachtgroep van de HYPITAT II werden geïncludeerd in de 
studie. Mogelijke voorspellers werden geselecteerd op basis van eerdere 
studies. Een voorwaarde was dat deze risicofactoren in de klinische praktijk 
beschikbaar moesten zijn. Relevante klinische en laboratoriumparameters 
werden geselecteerd met behulp van univariate en multivariate logistische 
regressie analyse. De accuraatheid van het model werd geëvalueerd met de 
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oppervlakte onder de ROC curve, kalibratie en bootstrapping, op basis van de 
voorspelde en geobserveerde kansen.

Er werden 519 vrouwen geïncludeerd waarvan 22% (n=115) alsnog moest 
bevallen vanwege zodanige verslechtering, dat er sprake was van een ernstige 
hypertensieve aandoening. De volgende variabelen werden geïncludeerd 
in het predictiemodel: maternale leeftijd (OR 0.92 per jaar), amenorroeduur 
(OR 0.87 per week), systolische bloeddruk (OR 1.05 per mmHg), chronische 
hypertensie (OR 2.4), trombocyten aantal (OR 0.996), kreatinine (OR 1.02) en 
lactaatdehydrogenase (LDH) (OR 1.003). Het model was goed gekalibreerd 
volgens de Hosmer-Lemeshow test voor goodness of fit (p = 0.64) en toonde 
een redelijk onderscheidend vermogen (AUC 0.76, 95%CI 0.73 – 0.81). Het was 
mogelijk om met dit model vrouwen in drie risico groepen te stratificeren van 
gemiddeld, intermediair en hoog risico (voorspelde kansen < 0.22, 0.22 - 0.44 
en > 0.45 respectievelijk).

We hebben geconcludeerd dat het met dit model mogelijk is om bij een 
hypertensieve aandoening tussen 34 en 37 weken te voorspellen bij welke vrouw 
zodanige verslechtering optreedt dat bevallen noodzakelijk wordt. Na externe 
validatie kan dit model in de klinische praktijk gebruikt worden om vrouwen 
te selecteren voor wie de voordelen van direct bevallen opwegen tegen de 
nadelige gevolgen van premature geboorte. Daarnaast zou bij vrouwen met 
een intermediair risico gekozen kunnen worden voor frequentere monitoring 
of het rijpen van de cervix bij een Bishop score <6. Daarmee heeft dit model de 
potentie gynaecologen te helpen bij het maken van beleid bij vrouwen bij een 
hypertensieve aandoening tussen 34 en 37 weken.

Hoofdstuk 5 beschrijft een ‘individual participant data meta-analysis’ naar 
timing van de bevalling voor vrouwen met hypertensieve aandoeningen in 
de zwangerschap. Dit type onderzoek heeft de potentie de best beschikbare 
bewijskracht te leveren voor het effect van direct bevallen of afwachten bij een 
hypertensieve aandoening na 34 weken. Daartoe zijn de individuele gegevens 
van deelnemers van alle beschikbare gerandomiseerde studies (HYPITAT I, 
HYPITAT II, DIGITAT, GRIT and Deliver or Deliberate) verzameld. De PRISMA-
IPD richtlijn werd gevolgd en een 2-stage meta-analyse benadering werd 
gebruikt. De primaire maternale uitkomstmaat bestond uit HELLP syndroom 
en eclampsie. De primaire neonatale uitkomstmaat was ‘respiratory distress 
syndrome’ (RDS). Primaire uitkomsten waren beschikbaar voor 1724 vrouwen. 
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Een beleid van direct bevallen deed het risico op HELLP en eclampsie afnemen 
(0.8% vs. 2.8%; RR 0.33, CI 0.15–0.73; I2=0%; NNT 51, 95% CI 31.1–139.3). Het RDS 
risico nam juist toe wanneer de bevalling direct werd gestart (3.4% vs. 1.6%; RR 
1.94, CI 1.05–3.6; I2=24%; NNH 58, 95% CI 31.1–363.1). Subgroepen met een a priori 
hoger risico op HELLP en eclampsie kunnen voordeel hebben van een vroegere 
bevalling. Bij vrouwen met preeclampsie kwam, wanneer de bevalling direct 
werd ingeleid, HELLP en eclampsie significant minder vaak voor (1.1% vs. 3.5%; 
RR 0.39, 95% CI 0.15–0.98; I2=0%). Ook bij nullipara vrouwen (1.0% vs. 3.4%; RR 0.29, 
95% CI 0.12-0.71) en vrouwen met een grotere cervixlengte lijkt eerder bevallen 
voordelig (0.6% vs 3.5%; RR 0.20, 95% CI 0.05-0.75). De neonaten die bij 35 weken 
na een beleid van direct bevallen geboren werden hadden een hoger risico op 
RDS (5.1% vs. 0.6%; RR 5.5, 95% CI 1.0–29.6; I2=0%). Het RDS risico bij direct bevallen 
nam af bij de 36e week en verschillen tussen beide groepen waren niet meer 
statistisch significant (1.5% vs. 0.4%; RR 3.4, 95% CI 0.4–30.3; I2=n/a). Bij 37 weken 
werd het RDS risico nihil in beide groepen (0.6% vs. 0.8%; RR 0.7, 95% CI 0.16 – 
3.11). Op basis van deze resultaten werd geconcludeerd dat direct bevallen het 
risico op maternale complicaties vermindert, maar dat het effect op de neonaat 
afhankelijk is van de zwangerschapsduur. Over het algemeen is de optimale 
timing van de bevalling bij vrouwen met hypertensieve aandoeningen rond 37 
weken, maar eerdere bevalling bij 36 weken kan overwogen worden bij vrouwen 
met risicofactoren zoals preeclampsie.

In deel 2 van dit proefschrift werd de eerste trimester screening naar 
preeclampsie in Nederland onderzocht. Screening en preventie zijn momenteel 
belangrijke onderwerpen om de zorg voor moeder en kind te verbeteren. 
Recentelijk liet een grote gerandomiseerde studie zien dat inname van 150mg 
aspirine, gestart voor een zwangerschapsduur van 16 weken, bij vrouwen met 
hoog risico op het ontstaan van preeclampsie de prevalentie van vroege en 
preterme preeclampsie doet afnemen. Daarom is het belangrijk te kunnen 
identificeren welke vrouwen hoog risico op preeclampsie hebben, om zo aspirine 
te kunnen starten. Het screeningsalgoritme van de Fetal Medicine Foundation 
(FMF) laat veelbelovende resultaten zien en implementatie lijkt zinvol. Naast 
dat uitvoerbaarheid in Nederland nog uitgezocht moet worden, moeten 
afkapwaarden voor hoog risico bepaald worden in de betreffende populatie. 
Daarna kan dit model in de klinische praktijk worden geïmplementeerd.

In hoofdstuk 6 werd de accuraatheid en uitvoerbaarheid van het eerste trimester 
FMF screeningsalgoritme in Nederland geëvalueerd. Dit was een prospectieve 
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cohortstudie waarin vrouwen, die nullipara waren of in een eerdere zwangerschap 
intra uterine groeirestrictie of preeclampsie hadden, werden gescreend bij 
11-13 weken. Het risico op preeclampsie werd berekend met de variabelen in 
het FMF algoritme: maternale karakteristieken en medische voorgeschiedenis, 
bloeddruk, pregnancy associated plasma protein A (PAPP-A) en placental 
growth factor (PlGF), de kruin-staart lengte en de arteria uterina pulsatility 
index. Het onderscheidend vermogen van het model werd berekend met de 
oppervlakte onder de ROC curve en kalibratie, bij verschillende amenorroeduren. 
Gebaseerd op de ROC curves konden optimale afkapwaarden voor het risico op 
preeclampsie in deze populatie bepaald worden. De primaire uitkomstmaat was 
het ontstaan van preeclampsie bij een bepaalde amenorroeduur. Er zijn in totaal 
362 vrouwen geanalyseerd, waarvan 6% (n=22) preeclampsie (PE) ontwikkelden. 
Vijf (1.4%) vrouwen met preeclampsie bevielen voor 34 weken en tien (2.8%) voor 
37 weken. Het algoritme liet een redelijk onderscheidend vermogen zien voor 
PE<34 weken (AUC 0.81; 95%CI 0.65-0.96). Het onderscheidend vermogen was 
redelijk voor PE<37 weken (AUC 0.71; 95%CI 0.51-0.90) en <42 weken (AUC 0.71; 
95% CI 0.61-0.81). Optimale afkapwaarden, gebaseerd op deze studie populatie 
voor PE<34, <37 en <42 weken, waren respectievelijk 1:250, 1:64 en 1:22. Sensitiviteit 
en specificiteit, gebaseerd op deze afkapwaarden, waren respectievelijk 80% en 
80% voor PE <34 weken, 70% en 80% voor PE <37 weken en 68% en 68% voor 
PE <42 weken. De kalibratie was minder goed: het model overschatte vrouwen 
met laag risico, maar onderschatte vrouwen met hoog risico. Concluderend 
was de accuraatheid van het model redelijk wat betreft het voorspellen van 
vroege en preterme preeclampsie, maar minder goed in het voorspellen van 
late preeclampsie. Het was mogelijk om afkapwaarden vast te stellen voor hoog-
risico vrouwen in onze populatie, aan wie aspirine aangeraden kan worden.

In hoofdstuk 7 is de kwaliteit van de arteria uterina Doppler meting onderzocht. 
De arteria uterina Doppler is één van de belangrijkste variabelen in het FMF 
screeningsmodel. Het doel van de studie was de reproduceerbaarheid van deze 
meting te bepalen, zowel tussen echoscopisten (inter-observer) als binnen één 
echoscopist (intra-observer). Dit werd gedaan voor zowel de abdominale als 
de vaginale benadering. Daarnaast werd onderzocht of BMI van de moeder 
en de echoscopie benadering invloed hebben op de betrouwbaarheid en 
haalbaarheid van de arteria uterina meting. De intra-observer en inter-observer 
betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid werd bepaald met ‘Lin’s Concordance 
Correlation Coefficient’ (CCC) en ‘Intra-class Correlation Coefficient’ (ICC). Een 
coëfficiënt van 1 is een perfecte correlatie. De overeenstemming tussen de 
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metingen werd bekeken met de ‘Limits of Agreement’(LoA). Dit geeft in een 
figuur de verschillen tussen twee metingen aan, waarbij meer metingen rond de 
nullijn betere overeenstemming aangeven. De ‘limits’ of agreement zijn steeds 
95% van de metingen. In deze reproduceerbaarheids studie werden 101 vrouwen 
geïncludeerd die afkomstig waren uit het cohort beschreven in hoofdstuk 6. 
De ICC voor reproduceerbaarheid van de meest ervaren echoscopist was 0.87 
(LoA: -0.69; 0.64) voor de abdominale meting en 0.94 (LoA: -0.51; 0.57) voor de 
vaginale meting. De ICC voor inter-observer reproduceerbaarheid was bij de 
abdominale echo 0.92; LoA (-0.4; 0.5) en bij de vaginale echo 0.92; LoA (-0.52; 0.55) 
tussen de twee meest ervaren echoscopisten (twee tot zes jaar ervaring met 
de arteria uterina Doppler). Met een minder ervaren echoscopist (zes maanden 
ervaring) was de ICC 0.79; LoA (-0.96 ; 0.74) voor de abdominale route en ICC 
0.74; LoA (-1.22 ; 1.14) voor de vaginale route. In onze populatie verschilden de 
arteria uterina pulsatility index waarden niet significant tussen de beide echo 
benaderingen (abdominaal of vaginaal). Er was geen correlatie tussen BMI en 
tijd tot het verkrijgen van de abdominale of vaginale metingen (spearman’s 
correlatiecoëfficiënt 0.83, p=0.44). Ook was er geen significante correlatie tussen 
BMI en de reproduceerbaarheid van beide metingen (spearman’s coëfficiënt 
0.87, p = 0.27). Desalniettemin, in vier gevallen was het niet mogelijk de arteria 
uterina pulsatility index te meten via de abdominale echo vanwege hoog BMI. 
Geconcludeerd werd dat de arteria uterina doppler een redelijke intra- en inter-
observer reproduceerbaarheid en overeenstemming heeft, wanneer deze 
gemeten wordt door ervaren echoscopisten.

De gecombineerde conclusie van hoofdstuk 6 en 7 was dat preeclampsie 
screening in Nederland goed werkt, maar dat verdere standaardisatie van de 
arteria uterina Doppler meting de accuraatheid van de screening zou moeten 
verbeteren tijdens implementatie in de klinische praktijk.
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