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Samenvatting 

 

Door intensief onderzoek krijgen we steeds meer kennis over risicofactoren en het 
voorkomen hiervan tijdens de zwangerschap. Maar ondanks voortschrijdend 
inzicht is er nog veel onbekend. Epidemiologisch onderzoek levert een aanzienlijke 
bijdrage aan de toekomstige gezondheid van het kind. Onderzoekers willen graag 
complete en juiste informatie over zo veel mogelijke zwangerschapskenmerken en 
over de uitkomst die onderzocht wordt om negatieve of positieve factoren aan te 
kunnen tonen. Deze gegevens kunnen op verschillende manieren verkregen 
worden, zowel retro- als prospectief. Retrospectieve data zijn vaak makkelijker te 
verkrijgen, maar het verzamelen van prospectieve data van zwangere vrouwen zelf 
heeft verscheidene andere voordelen. Van oudsher worden deze gegevens 
verzameld met behulp van papieren vragenlijsten, telefoon of via interviews. Sinds 
de opkomst van het internet onderzoekt men de mogelijkheden van dit medium 
voor dataverzameling ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Zo is het 
PROTECT zwangerschaps-onderzoek opgezet om te kijken naar de mogelijkheden 
van het verzamelen van informatie over medicijngebruik en andere mogelijke 
risicofactoren rechtstreeks van zwangere vrouwen zelf, via internet. 

Dit proefschrift onderzoekt de verschillende methoden voor het verzamelen van 
informatie over risicofactoren tijdens de zwangerschap. Daarnaast worden 
verschillende observationele epidemiologische onderzoeksmethodes gebruikt om 
relaties aan te tonen tussen bepaalde risicofactoren en negatieve 
zwangerschapsuitkomsten. De voor- en nadelen van het gebruik van internet voor 
het verzamelen van informatie worden beschreven, naast die van de traditionele 
methodes. Dataverzameling van zwangere vrouwen zelf wordt vergeleken met 
indirecte dataverzameling vanuit bestaande databases zoals de IADB.nl, een 
database met informatie over afgeleverde geneesmiddelen in openbare apotheken 
in Nederland, en EUROCAT NNL, een registratie van aangeboren afwijkingen. De 
focus ligt bij het verzamelen van gegevens over medicijngebruik tijdens de 
zwangerschap en het bestuderen van eventuele relaties tussen het gebruik van 
bepaalde medicijnen en mogelijke negatieve gevolgen voor het kind. Speerpunten 
van dit proefschrift zijn het gebruik van foliumzuur als supplement ter bevordering 
van de gezondheid van de baby en astma en astmamedicatie tijdens de 
zwangerschap als mogelijke risicofactoren voor de gezondheid van het kind. 

Na de algemene introductie behandelt deel 2 van dit proefschrift dataverzameling 
via papieren vragenlijsten. Nadat was aangetoond dat foliumzuur neurale buis 
defecten helpt voorkomen, adviseert men sinds de jaren 90 van de 20e eeuw in 
Nederland om voor en in het begin van de zwangerschap een 
foliumzuursupplement in te nemen.  
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Sinds 1995 zijn er verschillende enquêtes gehouden onder zwangere vrouwen in 
Noord-Nederland naar de effecten van de campagnes ter promotie van 
foliumzuurgebruik en in hoeverre dit beklijft. Hoofdstuk 2.1 beschrijft de resultaten 
van de enquête uit 2009 naar de kennis over en het gebruik van foliumzuur. De 
helft (51.6%) van de respondenten gaf aan de aanbevolen dosis foliumzuur van ten 
minste 400 mcg te hebben genomen vanaf 4 weken voor tot en met 8 weken na de 
conceptie. Het plannen van de zwangerschap, roken, foliumzuurgebruik tijdens een 
eerdere zwangerschap en het aantal eerdere kinderen waren voorspellende 
factoren voor het juist gebruik van foliumzuur. Kennis over foliumzuur nam af en 
juist gebruik steeg niet ten opzichte van de vorige enquête uit 2005. 
Geconcludeerd kan worden dat de kennis over foliumzuur en het op tijd beginnen 
met innemen beter kan, voornamelijk bij jongere, lager opgeleide vrouwen. 
Voorlichting zou zich ook moeten richten op gezinsplanning en het gebruik van 
anticonceptie. Hoofdstuk 2.2 laat de resultaten zien van de enquête uit 2014. 
Hierbij kijken we vooral naar de ontwikkeling van de kennis over foliumzuur en het 
foliumzuurgebruik in de afgelopen jaren. Deze keer konden we de deelnemende 
praktijken geen vergoeding geven voor hun deelname, zoals bij voorgaande 
enquêtes wel het geval was. Dit had een duidelijk effect op de respons (49.7% 
tegen 75-94%). Met een correct gebruik van 56.2% in 2014, heeft het 
foliumzuurgebruik in Nederland rondom de zwangerschap zich de laatste 10 jaar 
gestabiliseerd. Bijna 90% van de deelnemende vrouwen heeft al voor de 
zwangerschap gehoord over foliumzuur, wat de vraag oproept hoe en tot welk 
percentage het foliumzuurgebruik nog verbeterd kan worden. Vergoeding van 
preconceptieconsulten bij verloskundigen of andere gezondheidswerkers zou 
kunnen bijdragen aan een betere uitvoering van de bestaande adviezen en een 
tijdig starten met foliumzuur. 

In hoofdstuk 2.3 wordt gekeken naar de representativiteit van Gezond Zwanger, 
een controlegroep die gebruikt zou kunnen worden voor EUROCAT NNL, bestaande 
uit kinderen zonder aangeboren afwijkingen verzameld met behulp van twee 
verloskundigenpraktijken in Noord Nederland. Deelneemsters aan Gezond zwanger 
waren niet representatief voor de algemene zwangere populatie in de regio. Hoger 
en lager opgeleide vrouwen waren oververtegenwoordigd en er waren meer 
moeders met een BMI > 25 kg/m2, en meer moeders die rookten en die alcohol 
gebruikten. Vooral het (chronisch) medicijngebruik tijdens de zwangerschap was 
laag, waarschijnlijk omdat vrouwen met een chronische ziekte vaak naar de 
tweedelijns zwangerschapszorg worden verwezen. Bij het samenstellen van een 
controlegroep voor epidemiologisch onderzoek naar de effecten van 
medicijngebruik tijdens de zwangerschap op het ontstaan van aangeboren 
afwijkingen is het belangrijk dat de blootstelling aan de medicijnen representatief 
is.  
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Deel 3 van dit proefschrift behandelt indirecte dataverzameling en de studies in dit 
deel gebruiken allemaal de IADB.nl of EUROCAT NNL. Hoofdstuk 3.1 beschrijft de 
veranderingen in voorgeschreven astmamedicatie rondom de zwangerschap m.b.v. 
de IADB.nl zwangerschapsdatabase. We identificeerden 2072 zwangerschappen 
met een voorschrift voor astmamedicijnen vanaf 1 jaar voor de zwangerschap tot 
een half jaar na de geboorte en registreerden alle astmamedicatie en orale 
corticosteroïden. Vergeleken met de periode voor 2004 was er in 2004-2009 een 
significante stijging van het aantal voorschriften voor astmamedicijnen tijdens de 
zwangerschap, voornamelijk voor de relatief nieuwe langwerkende 
luchtwegverwijders en combinatiepreparaten. Er zijn nog steeds veel vrouwen die 
stoppen met hun onderhoudsmedicatie wanneer ze zwanger zijn, ondanks 
toegenomen aandacht voor het belang van goede astmacontrole tijdens de 
zwangerschap. In 2004-2009 zagen we een significante daling van het aantal 
voorschriften voor astmamedicatie in het eerste zwangerschapstrimester, 
voornamelijk voor langwerkende luchtwegverwijders die meestal worden 
voorgeschreven wanneer de astma moeilijk te behandelen is. Het stoppen met 
deze medicijnen kan leiden tot ernstige benauwdheidsklachten die gepaard gaan 
met risico’s op maternale en neonatale complicaties. Er is ruimte voor verbetering 
als het gaat om de behandeling van astma bij zwangere vrouwen. Dit kan leiden tot 
een betere gezondheid en zorg voor zowel de moeder als het ongeboren kind. 

Zoals eerder aangegeven wordt het innemen van ten minste 400 mcg foliumzuur 
per dag voor en in het begin van de zwangerschap aanbevolen om het risico op 
een neuraal buisdefect bij het kindje te verlagen. Aan vrouwen die een 
foliumzuurantagonist gebruiken, bijvoorbeeld een anti-epilepticum, vrouwen met 
een verhoogd risico op anemie en vrouwen die anemie hebben ontwikkeld tijdens 
de zwangerschap wordt soms een veel hogere dosis foliumzuur voorgeschreven (5 
mg). Foliumzuurgebruik tijdens de zwangerschap wordt echter ook geassocieerd 
met een verhoogd risico op het ontwikkelen van astma bij het kind. Hoofdstuk 3.2 
beschrijft de resultaten van een studie naar het afleveren van hoge dosis 
foliumzuur tijdens de zwangerschap en de relatie met het gebruik van 
astmamedicatie bij de kinderen en maakt hiervoor gebruik van de IADB.nl 
zwangerschapsdatabase. De afgifte van astmamedicijnen aan kinderen die tijdens 
de zwangerschap zijn blootgesteld aan een hoge dosis foliumzuur is vergeleken 
met dat aan kinderen die niet aan deze hoge dosis zijn blootgesteld. In bijna 3% 
van de zwangerschappen was er sprake van afgifte van hoge dosis foliumzuur. Dit 
percentage nam toe met het verloop van de zwangerschap waarbij het 
voornamelijk ging om tweelingzwangerschappen. Na blootstelling aan hoge dosis 
foliumzuur in de zwangerschap was er een tot 26% hoger risico voor herhaaldelijke 
afgifte van inhalatiecorticosteroïden. De zwangerschapsperiode waarin het 
foliumzuur was voorgeschreven leek hier verder niet van invloed op te zijn. 
Aanvullend onderzoek met gebruik van andere gegevensbronnen word 
aangeraden om de gevonden relatie te bevestigen. 
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Na inname wordt foliumzuur omgezet door dihydrofolaat reductase (DHFR) in de 
bioactieve component 5-metylhydrofolaat (5-MTHF) dat dient als een metyl-
acceptor of -donor in biochemische reacties bij de foetus die belangrijk zijn voor de 
normale ontwikkeling. Dit mechanisme kan worden verstoort door verschillende 
medicijnen. In hoofdstuk 3.3 worden de resultaten beschreven van een case-
control studie naar een verhoogd risico op het ontwikkelen van 
foliumzuurgevoelige aangeboren afwijkingen na blootstelling in het eerste 
trimester van de zwangerschap aan foliumzuurantagonisten en het effect van 
gelijktijdige inname van foliumzuur. Hiervoor gebruiken we de EUROCAT NNL 
database. We vonden geen verhoogd risico op foliumzuurgevoelige aangeboren 
afwijkingen na blootstelling aan foliumzuurantagonisten. Wanneer we keken naar 
verschillende subgroepen van afwijkingen vonden we alleen een verhoogd risico 
(Odds Ratio >1) voor neurale buisdefecten na het gebruik van anti-epileptica. Een 
beschermend effect van het gebruik van foliumzuur bij het gebruik van 
foliumzuurantagonisten tijdens het eerste trimester van de zwangerschap kon niet 
worden aangetoond. Het blijft een uitdaging om bij risicostudies naar aangeboren 
afwijkingen voldoende cases te verzamelen, voornamelijk als het gaat om 
afwijkingen die niet zo vaak voorkomen. Voor veel van de associaties die we 
hebben bestudeerd hadden we te weinig cases om een relatie (Odds Ratio) te 
berekenen of een concluderende uitspraak te kunnen doen. 

In hoofdstuk 3.4 worden de IADB.nl en EUROCAT NNL gecombineerd. Gekeken 
wordt of data over medicijngebruik uit EUROCAT NNL, een registratie van 
aangeboren afwijkingen (cases) kan worden vergeleken met apotheekdata uit de 
IADB.nl (populatie) om mogelijke teratogeniteit te signaleren. Deze studie laat zien 
dat een case-populatie studie een passende methode is voor het detecteren van 
signalen over mogelijke teratogeniteit wanneer de te onderzoeken teratogene 
effecten en medicijnen zo specifiek mogelijk zijn en de medicijnen vrij algemeen 
gebruikt worden. 

Deel 4 van dit proefschrift beschrijft dataverzameling tijdens de zwangerschap met 
behulp van online vragenlijsten. Hoofdstuk 4.1 laat de resultaten zien van een 
systematisch review naar het gebruik van online enquêtes naar een 
zwangerschaps-gerelateerd onderwerp. Literatuuronderzoek resulteerde in een set 
van 37 geschikte publicaties van 2000 – 2013 waarin met behulp van online 
vragenlijsten gegevens werden verzameld voor epidemiologisch onderzoek van 
vrouwen die zwanger wilden worden, zwanger waren of waren geweest. Parallel 
aan het internetgebruik steeg ook het aantal geschikte publicaties per jaar 
gedurende de onderzochte periode. Voor het aantonen van de effecten van 
blootstelling tijdens de zwangerschap is complete en valide data nodig over 
blootstelling en zwangerschapsuitkomst. Informatie online verzameld via 
zelfrapportage is niet aantoonbaar gevoeliger voor onjuistheid of onvolledigheid 
dan dezelfde data verzameld via traditionele methodes zoals papieren 
vragenlijsten, telefoon of interviews.  
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Waar data vergeleken konden worden met recente literatuur waar gebruik werd 
gemaakt van andere methodes voor het verkrijgen van de benodigde gegevens, 
was er een grote mate van overeenkomst. Volledigheid en validiteit is echter 
moeilijk te beoordelen omdat er vaak geen gouden standaard of andere 
databronnen voorhanden zijn, vooral wanneer het gaat om het onderzoeken van 
percepties. Bij open werving via internet is er een grote kans op selectiviteit van de 
steekproef, hierdoor is de verkregen data minder geschikt voor het berekenen van 
prevalenties. Literatuur laat echter zien dat wanneer dezelfde wervingsmethode 
wordt gebruikt, respondenten via internet vergelijkbaar zijn met respondenten via 
papieren vragenlijsten met betrekking tot de meeste demografische variabelen. 

Het PROTECT zwangerschapsonderzoek is opgezet om te bestuderen in hoeverre 
informatie over medicijngebruik en andere mogelijke risicofactoren, verzameld 
door middel van zelfrapportage door zwangere vrouwen via internet, kan bijdragen 
aan wetenschappelijk onderzoek. In deze prospectieve studie zonder interventie, 
uitgevoerd in 4 Europese landen werden zwangere vrouwen gevraagd om 
informatie te geven over hun gezondheid, levensstijl en medicijngebruik tijdens 
hun huidige zwangerschap via een online vragenlijst. In hoofdstuk 4.2 wordt 
onderzocht of een database zoals het PROTECT zwangerschapsonderzoek gebruikt 
kan worden om mogelijke relaties te onderzoeken tussen levensstijlfactoren en 
zwangerschapsuitkomst. De door de deelneemsters gerapporteerde levensstijl-
factoren en zwangerschapsuitkomsten worden vergeleken met data van de 
algemene zwangere populatie van de deelnemende landen of met data uit de 
literatuur. Het PROTECT zwangerschapsonderzoek heeft een selectieve populatie 
zwangere vrouwen gerekruteerd en de onderzochte variabelen verschilden veel 
tussen de deelnemende landen. PROTECT deelneemsters waren over het 
algemeen ouder, hoger opgeleid en meer gericht op hun gezondheid. Ook waren 
de zwangerschappen vaker gepland en werd er vaker foliumzuur en multivitaminen 
geslikt. Medicijnen voor chronische aandoeningen werden ook vaker gebruikt, 
behalve voor diabetes. De opbouw van de studiepopulatie wordt onder andere 
bepaald door internettoegang van de doelpopulatie, maar internettoegang is anno 
2013 amper meer een beperkende factor in het Westen. Het ontbreken van 
algemene data als gouden standaard en de grote verschillen die we vonden in de 
literatuur geven aan hoe moeilijk het is om de validiteit van de verkregen data te 
bepalen. We vonden echter geen duidelijk bewijs dat de validiteit en volledigheid 
van data verkregen door middel van zelfrapportage via internet onderdoet voor die 
van data verkregen via traditionele enquête methodes of via gezondheidswerkers 
of medische databases, behalve wanneer het gaat om informatie over aangeboren 
afwijkingen.  
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In hoofdstuk 4.3 gebruiken we een online vragenlijst om te onderzoeken hoe 
zwangere vrouwen de risico’s van hun astma en astmamedicijnen voor hun kind 
beleven. We vroegen zwangere vrouwen met astma om informatie te verstrekken 
over de mate van astmacontrole en behandeling voor en tijdens de zwangerschap 
en over de informatie die ze hebben gekregen over de risico’s van astma en 
astmamedicatie voor het ongeboren kind. Het onderzoek laat zien dat vrouwen 
nog steeds vaak door hun behandelend arts worden geadviseerd om hun huidige 
astmamedicatie te stoppen of te wijzigen wanneer ze zwanger willen worden of als 
ze zwanger zijn, ondanks dat de richtlijnen dit juist niet adviseren. In meer dan de 
helft van de gevallen leidt dit tot een toename van de astmaklachten. In lijn met 
hoofdstuk 3.1 werden vooral de relatief nieuwe onderhoudsmedicijnen met een 
langwerkende luchtwegverwijder, vaak gebruikt bij ernstiger astma, gestopt of 
omgezet naar de oudere enkelvoudige inhalatie corticosteroïden. Dit geeft een 
substantieel risico op een toename van de klachten met navenante risico’s voor de 
baby. Veel vrouwen maken zich zorgen over de mogelijke risico’s van hun astma en 
astmamedicatie en ervaren een gebrek aan steun en begeleiding. Bijna een derde 
van de respondenten geeft aan dat de informatie die ze hebben gezocht of 
gekregen inconsistent was. Op het gebied van astmamanagement tijdens de 
zwangerschap kan nog veel verbeterd worden. Ondanks voldoende kennis worden 
de meest recente richtlijnen vaak nog niet gevolgd. Gezondheidswerkers zouden 
beter onderricht moeten worden over de praktische uitwerking van hun kennis 
over het belang van een adequate astmacontrole tijdens de zwangerschap. 

Tenslotte kunnen we concluderen dat er verschillende factoren van invloed zijn op 
de werving van deelnemers voor epidemiologisch onderzoek en op de grootte en 
samenstelling van de steekproef. De verschillende methodes hebben allemaal hun 
voor- en nadelen, dit geldt ook voor nieuwe methodes zoals het verzamelen van 
gegevens via internet. 




