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SAMENVATTING 
	
Reproductieve en maternale gezondheid omvat de gezondheid van vrouwen 
gedurende de vruchtbare jaren, van jongvolwassenheid tot zwangerschap en 
geboorte. De ‘continuum of care’ benadering onderkent de noodzaak van 
gezondheidszorgvoorzieningen tijdens de vruchtbare jaren, en is essentieel 
om reproductieve en maternale gezondheid te verbeteren. 
Het doel van dit proefschrift is epidemiologische en economische aspecten te 
onderzoeken van een aantal gezondheidsinterventies gericht op het 
verbeteren van de gezondheid van vrouwen, in verschillende settings. Het 
proefschrift is in 2 secties opgedeeld. Het eerste deel  ‘reproductieve 
gezondheid’ focust op gezinsplanning, terwijl het tweede deel ‘maternale 
gezondheid’ gaat over zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie. De 
setting voor het eerste deel betreft landen met lage en middeninkomens, 
oftewel low and middle income countries (L-MICs), met nog een grote 
behoefte aan moderne gezinsplanning. Het tweede deel heeft betrekking op 
landen met een hoog inkomen (high-income countries, HICs), met name 
t.a.v. de ontwikkeling van een nieuwe screeningtest voor pre-eclampsie in het 
kader van een Europese studie in 4 landen. 
In het ‘reproductieve gezondheid’ deel wordt de kosten-effectiviteit van het 
opschalen van interventies voor gezinsplanning in L-MICs onderzocht. 
Bevordering van gezinsplanning door middel van het beschikbaar maken van 
moderne anticonceptie wordt in deze landen als een prioriteit beschouwd. De 
systematic review beschreven in Hoofdstuk 2 laat zien dat interventies om 
tegemoet te komen aan de onbeantwoorde vraag naar gezinsplanning kosten-
effectief lijken. Deze bevinding is echter gebaseerd op een zeer beperkt aantal 
kosten-effectiviteitsstudies met verschillende uitkomstmaten waardoor 
vergelijking bemoeilijkt wordt. Hierop voortbouwend hebben we de lange 
termijn kosten-effectiviteit van interventies om gezinsplanning te bevorderen 
onderzocht in twee verschillende L-MICs, namelijk Indonesie en Uganda 
(Hoofdstuk 3). In deze studie  gebruiken we een universele en 
gestandaardiseerde uitkomstmaat voor gezondheid, om vergelijkbaarheid 
tussen verschillende interventies, landen, en systemen (settings) mogelijk te 
maken. Ons beslismodel bevestigt de conclusies van de review, namelijk dat 
tegemoet komen aan de behoefte aan gezinsplanning een kosten-effectieve 
en mogelijk zelfs kostenbesparende strategie zou zijn, afhankelijk van het 
huidige anti-conceptiegebruik, de grootte van de behoefte en de kosten-
effectiviteitsdrempel in het betreffende land. Samen met de informatie uit de 
eerdere kosten-effectiviteitsstudies in de review, onderbouwen de resultaten 
van deze studie de aanbeveling om gezinsplanning interventies in L-MICs op 
te schalen.  
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Binnen het deel ‘maternale gezondheid’ werden farmaco-epidemiologische en 
gezondheidseconomische aspecten van zwangerschapshypertensie en pre-
eclampsie onderzocht. Hoofdstuk 4 analyseert de associatie tussen het 
gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap en het risico op 
ontwikkelen van zwangerschapshypertensie. Langdurig gebruik van 
antidepressiva tijdens de eerste helft van de zwangerschap kan leiden tot een 
verhoogde kans op het ontwikkelen van zwangerschapshypertensie. Deze 
bevinding kan een rol spelen in de afweging tussen voor- en nadelen van het 
gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap.  
Parallel aan de ontwikkeling van een robuuste predictietest, die gebruik maakt 
van nieuwe biomarkers gebaseerd op metabolomics en proteomics om het risico 
op pre-eclampsie te bepalen in nullipari in Europa (IMPROvED), werd de 
gezondheidseconomie van pre-eclampsie belicht in de laatste hoofdstukken 
van dit proefschrift. Het totale overzicht van de kosten-effectiviteit van 
screening, diagnose en behandelopties van pre-eclampsie wordt 
gepresenteerd in Hoofdstuk 5. De conclusie van dit hoofdstuk is dat nieuwe 
predictieve biomarkers voor screenen en diagnose veelbelovend zijn en dat 
met deze biomarkers kosten-effectieve interventies mogelijk zijn, hoewel 
diverse onzekerheden nog resteren. Het gebruik van magnesium sulfaat ter 
voorkoming van insulten en behandeling van eclampsie is kosten-effectief in 
ernstige gevallen maar in minder ernstige gevallen waren de bevindingen 
tegenstrijdig. Verder werd gevonden dat het inleiden van de bevalling 
effectiever en goedkoper is dan een afwachtend beleid bij vrouwen met à 
terme pre-eclampsie. Echter kon door het geringe aantal kosten-
effectiviteitsstudies over screening en behandeling van pre-eclampsie, en ook 
door de diversiteit in de onderzochte interventies en gebruikte 
uitkomstmaten, geen eenduidige conclusie worden getrokken. Hoofdstuk 6 
beschrijft een vroege kosten-effectiviteitsanalyse van screenen op pre-
eclampsie in vier landen, namelijk het Verenigd Koninkrijk. Nederland, 
Ierland en Zweden. We voerden hiervoor verkennende analyses uit waarbij 
de ‘minimum performance’ van de test werd bepaald die nog als kosten-
effectief kon worden beschouwd. Daarnaast werd onderzocht welke 
variabelen belangrijk waren voor de kosten-effectiviteit van de test. De 
effectiviteit van profylactisch gebruik van aspirine, het vóórkomen van pre-
eclampsie, de karakteristieken van de test, en de kosten van reguliere 
prenatale zorg bleken het meest van invloed op de kosten-effectiviteit. De 
methodologie, parameters, en het design van dit gezondheids-economisch 
model kan hergebruikt worden in toekomstige economische evaluaties, 
wanneer de test uitontwikkeld is en de definitieve gegevens over ‘test 
performance’ beschikbaar zijn.  
De analyses zoals aangereikt in dit proefschrift kunnen dienen ter 
ondersteuning van besluitvorming op elk niveau, voor het evidence-based 
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ontwikkelen van strategieën om reproductieve en maternale gezondheid te 
bevorderen in verschillende settings. Dit proefschrift benadrukt ook de 
noodzaak om meer en breder onderzoek te doen op het gebied van 
reproductieve en maternale gezondheid, en het actief propageren van goede 
en geïntegreerde reproductieve en maternale gezondheidszorgvoorzieningen 
wereldwijd.        
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