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Cardiovasculaire Beoordeling na Hypertensieve 

Afwijkingen van de Zwangerschap

Hypertensieve zwangerschapscomplicaties rondom de uitgerekende datum zijn 

veelvoorkomende complicaties. Verschillende epidemiologische studies hebben de 

associatie beschreven tussen hypertensie in de zwangerschap en cardiovasculaire 

ziekte later in het leven. Hart- en vaatziekten zijn vandaag de dag de meest 

voorkomende doodsoorzaak bij vrouwen in Nederland. Hart- en vaatziekte was de 

doodsoorzaak bij 30% van alle vrouwen die in Nederland in 2011 overleden zijn.

Zwangerschap zou als “natuurlijke stress test” gebruikt kunnen worden. 

Screenen op cardiovasculaire risicofactoren na een gecompliceerde zwangerschap 

ontwikkelen van hart- en vaatziekten later in het leven en baat kunnen hebben 

bij gerichte interventie en preventie van hart- en vaatziekten.

Dit proefschrift is gericht op cardiovasculaire risicofactoren bij vrouwen met een 

hypertensieve zwangerschapscomplicatie rondom de uitgerekende datum.

DEEL 1

Hoofdstuk 1 is de algemene introductie van dit proefschrift.

Hoofdstuk 2 beschrijft een review van de literatuur over de associatie tussen 

preëclampsie en hart- en vaatziekten later in het leven. Preëclampsie is een vaak 

voorkomende zwangerschapscomplicatie en is geassocieerd met verhoogde cardio-

vasculaire morbiditeit (RR 2.2) en mortaliteit (RR 2.6) later. Vrouwen met een 

voorgeschiedenis van vroege ernstige preëclampsie hebben het hoogste cardio-

vasculaire sterfterisico later (RR 7.7). Het is nog onduidelijk wat precies de link 

is tussen preëclampsie en cardiovasculaire ziekte later. De hypothese is dat pre-

eclampsie en cardiovasculaire ziekte een gemeenschappelijke pathogenese. Deze 

hypothese wordt onderschreven doordat beide ziekte beelden gemeenschappelijke 

risicofactoren hebben zoals, hyperlipidemie, hyperglycemie, genetische predis-

positie, insuline resistentie, obesitas, en hypertensie. Gemeenschappelijke klas-

sieke en niet-klassieke risico factoren tussen preëclampsie en cardiovasculaire 

ziekte vormen de basis voor het tweede en derde deel van dit proefschrift.
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DEEL 2

Hoofdstuk 3 beschrijft een systematische review en meta-analyse naar 

klassieke biochemische cardiovasculaire risicofactoren bij vrouwen met een 

zwangerschap gecompliceerd door hypertensie in de voorgeschiedenis en vrouwen 

met een normotensieve zwangerschap in de voorgeschiedenis. In de review 

werden 22 studies geïncludeerd, waarvan 15 studies werden geïncludeerd in 

de meta-analyse. De meta-analyse toonde dat vrouwen met een zwangerschap 

gecompliceerd door hypertensie in de voorgeschiedenis, na de zwangerschap 

hogere glucose, insuline, triglyceriden, totaal cholesterol, HDL cholesterol en LDL 

cholesterol waarden hadden in vergelijking met vrouwen die een normotensieve 

zwangerschap hebben gehad. Deze biochemische cardiovasculaire risicofactoren 

zijn potentiële voorspellers voor cardiovasculaire ziekte later in het leven. Deze 

risicofactoren zouden gebruikt kunnen worden om “hoog risico” vrouwen al in 

preventie van hart- en vaatziekten.

Hoofdstuk 4 beschrijft een systematische review en meta-analyse naar niet- 

klassieke biochemische cardiovasculaire risicofactoren bij vrouwen met een 

zwangerschap gecompliceerd door hypertensie in de voorgeschiedenis en vrouwen 

met een normotensieve zwangerschap in de voorgeschiedenis. In de review werden 

21 studies en 16 niet-klassieke biomarkers beschreven; 12 studies over 5 biomarkers 

werden geincludeerd in de meta-analyse. De biomarkers zijn geselecteerd op basis 

van afwijkende endotheelfunctie. Vrouwen met een zwangerschap gecompliceerd 

door hypertensie in de voorgeschiedenis hebben na de zwangerschap hogere 

homocysteine waarden dan vrouwen met een normotensieve zwangerschap in de 

biomaker voor het voorspellen van cardiovasculaire ziekte later in het leven. 

De overige geanalyseerde biomarkers, die geassocieerd zijn met endotheeel 

veranderingen, lieten een vergelijkbare trend zien, wat suggereert dat er blijvende 

schade is na hypertensieve zwangerschappen.

DEEL 3

Hoofdstuk 5 beschrijft gedetailleerd het studieprotocol van de Hypertension 

Risk Assessment Study (HyRAS studie). In de HyRAS studie werden vrouwen 

geïncludeerd die een zwangerschap hadden doorgemaakt die gecompliceerd werd 

door a terme preëclampsie of zwangerschapshypertensie en geïncludeerd waren 

in de Hypertension and Pre-eclampsia Intervention Trial At Term (HYPITAT 

studie). De HYPITAT studie was een nationaal gerandomiseerde studie die 
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vrouwen met preëclampsie of zwangerschapshypertensie includeerde met een 

eenlingzwangerschap in hoofdligging bij een amenorroeduur van 36+0 tot 41+0 

weken. Deze vrouwen werden gerandomiseerd tussen inleiding van de baring of 

een afwachtend beleid. De primaire uitkomst van de HYPITAT studie was een 

samengestelde meting van slechte maternale uitkomsten.

In het vervolgonderzoek, de HyRAS studie, werden vrouwen met een voor-

geschiedenis van hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap geïncludeerd 

(HYPITAT vrouwen, HTP cohort) en vrouwen met een voorgeschiedenis van een 

ongecompliceerde (normotensieve) zwangerschap (NTP cohort). Beide groepen 

vrouwen werden minstens 2 jaar na de bevalling gescreend op cardiovasculaire 

risicofactoren, zoals microalbumine in de urine, en glucose, insuline, totaal chole-

sterol, HDL cholesterol, triglyceriden, en hsCRP in het bloed. Er werden bloed-

drukken, gewicht, heup omtrek, en taille omtrek gemeten. Met behulp van de uit-

komsten van deze waarden werden individuele 10-jaars cardiovasculaire risico’s 

berekend met gebruik van drie verschillende gevalideerde predictie modellen; de 

Framingham risk score, de SCORE score en de Reynolds risk score.

Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van de cardiovasculaire risicofactor 

screening 2.5 jaar na de bevalling. Tussen juni 2008 en november 2010 werden 

306 vrouwen met een voorgeschiedenis van hypertensieve aandoeningen in de 

zwangerschap geïncludeerd (HYPITAT vrouwen, HTP cohort) en 99 vrouwen 

met een ongecompliceerde (normotensieve) zwangerschap in de voorgeschiedenis 

(NTP cohort). Bij HTP vrouwen werd een hogere prevalentie van hypertensie 

(HTP, 34%; NTP, 1%; P<.001) en metabool syndroom (HTP, 25%; NTP, 5%; 

P<.001) gevonden dan bij NTP vrouwen. Verder werd bij HTP vrouwen een 

grotere heup en taille omtrek gemeten 2.5 jaar na de bevalling. Glucose, HbA1C, 

insuline, HOMA score, totaal cholesterol, triglyceriden and high sensitive CRP 

HTP vrouwen dan bij NTP vrouwen. Bij 18% van de HTP vrouwen werd meer 

dan 1 onafhankelijke risicofactor gevonden in vergelijking met 7% in de NTP 

groep (p=0.01). Vier procent van de HTP vrouwen had 3 of meer onafhankelijke 

risicofactoren in vergelijking met 0% in de NTP groep.

De resultaten van deze studie suggereren dat vrouwen met een voorgeschiedenis 

van a terme hypertensieve aandoening in de zwangerschap baat zouden kunnen 

hebben bij screening op cardiovasculaire risicofactoren na hun bevalling. 

Echter, voordat cardiovasculaire screening en counseling geïmplementeerd kan 

worden moet eerst de haalbaarheid van screening, de klinische effectiviteit en 

kosteneffectiviteit verder geanalyseerd worden.
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Hoofdstuk 7 beschrijft de vergelijking van de berekende cardiovasculaire 

risicoscores op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten met behulp van de 

Framingham risk score, de SCORE score en de Reynolds risk score tussen HTP en 

NTP vrouwen uit de hierboven beschreven HyRAS studie. HTP vrouwen hadden 

risico’s (HTP 7.2% (3.7); NTP 4.4% (1.9) (p<.001, IRR 5.8, 95% CI 1.9 to 19)) 

en 30- jaar cardiovasculaire risico’s (HTP 11% (7.6); NTP 7.3% (3.5) (p<.001, 

IRR 2.7, 95% CI 1.6 to 4.5)) in vergelijking met NTP vrouwen berekend met 

de Framingham risk scores. De SCORE score en de Reynolds risk score lieten 

vergelijkbare resultaten zien.

In de toekomst moeten grote prospectieve studies evalueren of hypertensieve 

zwangerschapscomplicaties toegevoegd moeten worden als onafhankelijke 

variabele in cardiovasculaire predictiemodellen voor vrouwen.

Hoofdstuk 8 vergelijkt de berekende cardiovasculaire risicoscores van vrouwen 

met een voorgeschiedenis van ernstige vroege preëclampsie (SPP cohort) met 

vrouwen met een voorgeschiedenis van a terme preëclampsie of zwangerschaps-

hypertensie (HTP cohort HyRAS studie).

Na correctie voor leeftijd zijn 10- jaar en 30- jaar cardiovasculaire risico bere-

keningen vergelijkbaar tussen vrouwen met een voorgeschiedenis van ernstige 

vroege preëclampsie en vrouwen met een voorgeschiedenis van a terme preë-

clampsie of zwangerschapshypertensie. Vrouwen met een voorgeschiedenis van 

a terme preëclampsie of zwangerschapshypertensie hadden meer ongunstige car-

diovasculaire risicofactoren en vrouwen met een voorgeschiedenis van ernstige 

vroege preëclampsie hadden een hogere prevalentie van hypertensie postpartum 

(SPP 60% vs. HTP 35%), echter na correctie voor leeftijd was dit verschil niet 

-

te aan hart- en vaatziekten bij vrouwen met een voorgeschiedenis van vroege 

ernstige preëclampsie niet verklaard worden door ongunstigere cardiovasculaire 

risicofactoren. Mogelijk spelen andere factoren, zoals de ernst en de duur van de 

hypertensieve zwangerschapscomplicatie, de etniciteit of andere, nog onbekende, 

factoren een rol bij het verschil in risico op cardiovasculaire mortaliteit tussen 

vrouwen met vroege ernstige preëclampsie en vrouwen met a terme preëclampsie 

of zwangerschapshypertensie.

Hoofdstuk 9 Het doel van deze studie was om minstens 2 jaar na de bevalling 

cardiovasculaire risicofactoren te vergelijken tussen vrouwen die een korte en 

vrouwen die een langere blootstelling aan a terme hypertensieve aandoeningen 

in de zwangerschap hadden gehad.
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Er werden 2.5 jaar na de bevalling geen verschillen gevonden in klinische 

karakteristieken en biochemische cardiovasculaire risicofactoren tussen de 

HYPITAT vrouwen die waren gerandomiseerd voor inleiding (n=110) en vrouwen 

die gerandomiseerd waren voor een afwachtend beleid tijdens de zwangerschap 

(n=91). Er werden ook geen associaties gevonden tussen maternale klinische 

parameters tijdens de zwangerschap, zoals intraveneus antihypertensieve 

medicatie, BMI bij eerste prenatale controle, ernst van de hypertensie tijdens de 

zwangerschap en het gebruik van magnesiumsulfaat, en klinische parameters 

2.5 jaar postpartum, zoals diastolische bloeddruk en de prevalentie van 

hypertensie. Alleen het gebruik van intraveneuze antihypertensieve medicatie na 

randomisatie tijdens de zwangerschap was geassocieerd met hogere systolische 

bloeddruk 2.5 jaar na de bevalling (OR 1.05, 95% CI (1.01 – 1.09). Concluderend 

lijkt een verschil van 7 dagen aan blootstelling aan endotheel activatie tijdens 

a terme zwangerschappen geen effect te hebben op klinische en biochemische 

cardiovasculaire risicofactoren 2.5 jaar na de bevalling.

Hoofdstuk 10 beschrijft de kosten effectiviteit analyse van de HyRAS studie 

waarin duidelijk wordt dat postpartum screenen op cardiovasculaire risicofactoren 

en aanvullende behandeling bij vrouwen met een voorgeschiedenis van a terme 

hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap hoogstwaarschijnlijk kosten 

effectief is. De kosten effectiviteit analyse is verricht met behulp van twee Markov 

modellen, gebaseerd op screening naar hypertensie en naar metabool syndroom. 

In vergelijking met de huidige praktijk (geen follow-up na hypertensieve 

zwangerschappen), resulteerde zowel screening naar hypertensie als screening 

naar metabool syndroom bij vrouwen met een voorgeschiedenis van a terme 

preëclampsie of zwangerschapshypertensie in een toename in levensverwachting 

(hypertensie screening 0.19 jaar (95%CI -0.28 tot 0.66); metabool syndroom 

screening 0.05 jaar (95%CI -0.26 tot 0.35) en ziektevrije overleving (hypertensie 

screening: 0.42 jaar (95%CI -0.39 tot 1.23); metabool syndroom screening 0.09 

jaar (95%CI -0.25 tot 0.44)). De winst in QALYs was beperkt (hypertensie 

screening 0.04 QALYs (95%CI -0.12 tot 0.20); metabool syndroom screening 0.03 

QALYs (95%CI -0.14 tot 0.19)). Alle incrementele kosten effectiviteit ratio’s waren 

lager dan €60.000 euro’s/QALY.

DEEL 4

Naar aanleiding van de bevindingen en de conclusies van de studies die de basis 

vormen van dit proefschrift, wordt in de algemene discussie van dit proefschrift een 

aantal aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek (Hoofdstuk 11). Structurele 

screening, aanvullende behandeling en preventieve programma’s van hart- en 
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vaatziekten bij jonge vrouwen na een zwangerschap die gecompliceerd werd door 

preëclampsie of zwangerschapshypertensie zijn nog niet opgenomen in nationale 

richtlijnen omdat essentieel bewijs nog steeds ontbreekt. Verder onderzoek moet 

gericht worden op de effectiviteit van screening- en preventie programma’s en 

de kosten effectiviteit hiervan. De associatie tussen hypertensieve zwangerschap 

complicaties en cardiovasculaire ziekte later in het leven is een goede kans voor 

verbetering van kwaliteit van leven en biedt mogelijkheden voor verder onderzoek.
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