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Hypertensie is een veel voorkomende complicatie tijdens de zwangerschap. Zeventien 

procent van alle klinische zwangerschappen worden gecompliceerd door zwangerschaps 

geïnduceerde hypertensie en 2 procent door preeclampsie (1-6). Ernstige zwangerschaps 

hypertensie en preeclampsie (hypertensie en proteïnurie) vormen een verhoogd risico 

op morbiditeit en mortaliteit voor zowel moeder als kind. Hypertensieve aandoeningen 

tijdens de zwangerschap blijven in Nederland de meest voorkomende oorzaak van 

maternale sterfte, gevolgd door trombo-embolieën en obstetrische bloedingen. 

Eenenvijftig procent van alle maternale sterfte is een gevolg van een hypertensieve 

complicatie tijdens de zwangerschap. De maternale sterfte ratio (MMR; aantal sterfte 

per 100,000 levend geborenen) ten gevolge van hypertensieve aandoeningen tijdens 

de zwangerschap, is toegenomen van 2.7 in 1983 naar 4.0 gedurende de periode 

1993-2002 (7). Dat is een groot verschil in vergelijking met ons omringende landen. 

In het Verenigd Koninkrijk neemt het percentage maternale sterfte ten gevolge van 

hypertensieve aandoeningen, na trombo-embolieën, obstetrische bloedingen en sterfte 

gedurende het eerste trimester (buitenbaarmoederlijke zwangerschappen, miskramen 

en zwangerschaps afbrekingen) de vierde plaats in (8).

Men denkt dat suboptimale of onvoldoende behandeling de oorzaak is van dit hoge 

percentage maternale complicaties in Nederland (9-10). Een studie van de Nederlandse 

Commissie voor Maternale Sterfte rapporteert in 96% van de maternale sterfte gevallen 

substandaard zorg (11). Er kan geconcludeerd worden dat de behandeling voor vrouwen 

met een hypertensieve aandoening tijdens de zwangerschap, verbetering behoeft.

In dit proefschrift worden studies met betrekking tot de verbetering van de kwaliteit 

van zorg voor vrouwen met een hypertensieve aandoening tijdens de zwangerschap, 

beschreven.

In hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie gegeven over hypertensieve 

aandoeningen in de zwangerschap. Verder wordt de noodzaak van deze studie uitgelegd 

en wordt de indeling van dit proefschrift uiteengezet.

In hoofdstuk 2 wordt het studieprotocol van een Nederlandse multicenter 

gecontroleerde, gerandomiseerde (kosten-) effectiviteit studie beschreven. De BIG 

CHANGE studie (BOS supported Implementation of Guidelines on Clinical Hypertension 

and its mANgement in GEstation).
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Deze studie beoordeelt de (kosten-) effectiviteit van twee strategieën om de richtlijnen 

van de Nederlandse Vereniging Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) met betrekking tot 

hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap te implementeren. Deze studie is 

uitgevoerd binnen het verloskundig consortium, een landelijk netwerk voor verloskundig 

onderzoek (www.studies-obsgyn.nl). De studie is goedgekeurd door de Medisch Ethische 

Commissie van het VU medisch centrum en geregistreerd in het klinische trialregister 

(ID NTR 1387). De uitvoering van de studie is mogelijk gemaakt door een subsidie van 

ZonMw.

De deelnemende ziekenhuizen zijn gerandomiseerd voor of een innovatieve 

implementatie strategie of voor een minimale implementatie strategie. Vóór randomisatie 

zijn de deelnemende ziekenhuizen gestratificeerd naar grootte (academische 

ziekenhuizen, perifere opleidings ziekenhuizen en niet-opleidings ziekenhuizen). De 

innovatieve implementatie strategie bestond uit een meervoudige interventie, een 

geautomatiseerd beslissingsondersteunend systeem (BOS, in dit proefschrift verder 

beschreven als CDSS, computerized decision support system), in combinatie met audit 

en feedback. De minimale implementatie strategie bestond uit één interventie, alleen 

audit en feedback.

Alle vrouwen met een hypertensieve aandoening tijdens de zwangerschap, opgenomen 

in een van de deelnemende ziekenhuizen, zijn geïncludeerd. Het enige exclusie criterium 

was een letale foetale afwijking.

De primaire uitkomst was een samengestelde maat van ernstige maternale complicaties 

(maternale mortaliteit, orgaan specifieke complicaties door hypertensie, HELLP 

syndroom en abruptio placentae). Secundaire uitkomsten bestonden uit zowel proces 

gerelateerde maten (richtlijn adherentie) als uit overige patiënt gerelateerde uitkomsten 

(keizersnede percentage, neonatale mortaliteit en morbiditeit).

Resultaten van een eerdere studie toonde bij 34% van 216 Nederlandse patiënten 

met ernstige hypertensie of preeclampsie ernstige maternale complicaties. De NVOG 

commissie Maternale Sterfte heeft bij 96% van de gevallen van maternale sterfte diverse 

substandard care factoren vastgesteld. In ongeveer de helft van de gevallen was er 

sprake van onvoldoende behandeling van de hypertensie. De verwachting was dat een 

toegenomen adherentie aan de aanbevelingen uit de richtlijnen het aantal ernstige 

maternale complicaties zou halveren, dus van 34% naar 17%. Rekening houdend met 

een intra cluster correlatie van .05 zouden er 16 ziekenhuizen moeten participeren 

aan deze studie, met ongeveer 25 patiënten per ziekenhuis, om het geschatte verschil 

&
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van 50% tussen de twee groepen te kunnen vinden. In totaal waren er, uitgaand van 

een uitvalpercentage van 15% , 472 vrouwen nodig. Tweehonderd en zesendertig in de 

innovatieve implementatie strategie en 236 in de minimale implementatie strategie.

In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe, stap voor stap, de ontwikkeling van op 

richtlijnen gebaseerde kwaliteitsindicatoren tot stand is gekomen. Hiervoor is een 

systematisch RAND-gemodificeerde Delphi methode gebruikt. Internationale literatuur 

en twee evidence-based richtlijnen van de NVOG, ‘Hypertensieve aandoeningen 

in de zwangerschap’ en ‘Chronische hypertensie in de zwangerschap’ zijn gebruikt 

als uitgangspunt voor de systematische methode. Het expert panel bestond uit 

een vertegenwoordiging van Nederlandse klinische experts en gebruikers van de 

richtlijnen (n=15). Zij werkten in diverse soorten ziekenhuizen, variërend van kleine 

perifere ziekenhuizen tot academische ziekenhuizen. Onder hen waren gynaecologen, 

gynaecologen in opleiding, leden van de werkgroep ontwikkeling richtlijnen, leden van 

de Nederlandse Maternale Mortaliteit Commissie (MMC) en een vertegenwoordiger 

van de Nederlandse patiëntenvereniging ‘Stichting HELLP syndroom’. De procedure 

om kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen bestond uit vijf stappen: (I) selectie van 48 

aanbevelingen uit de richtlijnen door 3 onderzoekers, onafhankelijk van elkaar, (II) een 

schriftelijke vragenlijstronde onder de experts waarin ze individueel de 48 aanbevelingen 

konden scoren op geschiktheid voor het meten van de kwaliteit van zorg met behulp 

van een 9-punts Likertschaal, (III) een bijeenkomst met feedback van de individuele 

scores en het komen tot consensus over de uiteindelijke set, (IV) kritische evaluatie op 

zowel ‘potentie tot verbetering’ en ‘toepasbaarheid’ en (V) definitieve goedkeuring van de 

indicatoren set door het expert panel. Uiteindelijk is consensus bereikt over een set van 

14 kernaanbevelingen als basis voor de kwaliteitsindicatoren. Deze kernaanbevelingen 

hadden zowel betrekking op het professioneel handelen als de organisatie van zorg voor 

patiënten met een hypertensieve aandoening in de zwangerschap. Vervolgens zijn deze 

aanbevelingen daadwerkelijk vertaald naar kwaliteitsindicatoren.

Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van een kwaliteitsbeoordeling van internationale 

richtlijnen op het gebied van hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap. 

We hebben gezocht naar Nederlands en Engelstalige richtlijnen met als onderwerp 

hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap, zowel op Medline en PubMed als op 

internet. Ook is er gezocht naar richtlijnen op de websites van nationale en internationale 

professionele beroepsverenigingen op het gebied van obstetrie en gynaecologie en 

perinatologie (bijvoorbeeld www.figo.org en www.perinatology.com) en op de websites 

van nationale en internationale instituten die betrokken zijn bij de ontwikkeling van 

richtlijnen (bijvoorbeeld www.g-i-n.net, www.guideline.gov en www.cbo.nl).
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Om de methodologische kwaliteit van de geselecteerde richtlijnen te evalueren, is 

gebruik gemaakt van het Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (AGREE) II 

Instrument (http://www.agreetrust.org). Het AGREE II Instrument is een internationaal 

gevalideerd, generiek instrument bestaand uit 23 kernitems gecategoriseerd in 6 

domeinen: reikwijdte en doel (3 items), betrokkenheid van belanghebbenden (3 items), 

methodologie van de ontwikkeling (8 items), helderheid en presentatie (3 items), 

toepasbaarheid (4 items) en redactionele onafhankelijkheid (2 items).

In totaal hebben vijf onderzoekers, onafhankelijk van elkaar, de geselecteerde richtlijnen 

met betrekking tot hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap beoordeeld door 

ieder item van het AGREE II Instrument op een zeven punts Likertschaal te scoren 

(1= zeer oneens en 7 = zeer eens). Verschillen in de waarderingen van meer dan één 

punt werden besproken om consensus te bereiken. Naast de methodologische kwaliteit 

zijn ook mogelijke verschillen wat betreft de inhoud van de richtlijn onderzocht door het 

extraheren van aanbevelingen van de richtlijnen.

Om te bepalen of deze verschillen in aanbevelingen verklaard zou kunnen worden 

door het gebruik van verschillen in gebruikte literatuur, zijn de data van de publicaties, 

de oorsprong van de referenties en het aantal referenties tussen de geselecteerde 

richtlijnen vergeleken.

Uiteindelijk zijn zes richtlijnen geïncludeerd, uit Australië en Nieuw Zeeland, Canada, 

Engeland en Wales, Nederland, Schotland en de Verenigde Staten. Op grond van de 

methodologische kwaliteit is één richtlijn als beste beoordeeld (= ten zeerste aanbevolen), 

namelijk die van Engeland en Wales, de overigen zijn van redelijke kwaliteit. Het gebruik 

ervan wordt aanbevolen na het doen van bepaalde aanpassingen op die aspecten die 

slecht scoorden bij de beoordeling met AGREEII.

De richtlijnen verschilden in het aantal en de uitgebreidheid van de kernaanbevelingen. 

De Nederlandse richtlijnen, gepubliceerd in 2005, bestonden uit een beperkte set van 

evidence-based aanbevelingen, terwijl de richtlijnen van Engeland & Wales, Schotland 

en Canada aanzienlijk meer en meer uitgebreide aanbevelingen bevatten.

Hoofdstuk 5 beschrijft de effectiviteit van de BIG CHANGE studie. Twee academische 

en 14 niet-academische ziekenhuizen namen deel aan de studie. Er is een baseline 

meting verricht, onder een steekproef van patiënten die waren opgenomen met een 

hypertensieve aandoening tijdens hun zwangerschap in 2007. Het betrof 270 patiënten 

in de innovatieve implementatie strategie groep en 262 in de minimale implementatie 

&
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strategie groep. Voor de nameting zijn alle patiënten die opgenomen waren met een 

hypertensieve aandoening tijdens hun zwangerschap in een van de deelnemende 

ziekenhuizen tussen 1 april 2010 en 1 mei 2011 geïncludeerd. Dit betrof 947 patiënten 

in de innovatieve implementatie strategie groep en 815 patiënten in de minimale 

implementatie strategie groep.

Om het verschil in effectiviteit tussen de innovatieve implementatiestrategie en 

de minimale strategie te analyseren hebben we gebruik gemaakt van 3 groepen 

uitkomstmaten, met maternale complicaties als primaire uitkomstmaat.

Alle analyses zijn gebaseerd op een intention- to- treat principe, hetgeen betekent dat alle 

deelnemers in de arm waaraan zij oorspronkelijk waren toegewezen zijn geïncludeerd, 

ongeacht of zij tijdens de behandeling in het beslissingsondersteunend systeem, waren 

ingevoerd of niet. Tevens is bij de analyses gecorrigeerd voor eventuele verschillen bij 

aanvang van de studie, door het opnemen van de baseline scores als covariaat in het 

definitieve multi level model.

Er zijn geen statistisch significante verschillen gevonden in klinische uitkomsten tussen 

de innovatieve strategie groep en de minimale strategie groep. Wel liet de innovatieve 

implementatie strategie meer toename in richtlijn adherentie zien dat de minimale 

implementatie strategie groep. Dit houdt in dat er meer aandacht en erkenning van de 

mogelijke complicaties van hypertensieve stoornissen is, evenals minder praktijkvariatie.

Gebruikersdata van het CDSS lieten een grote variatie in gebruik zien tussen de 

verschillende ziekenhuizen, variërend van 0 tot 49,5%.

We voerden ook een proces evaluatie uit van de innovatieve implementatie strategie. 

Alle acht ziekenhuizen gerandomiseerd voor de innovatieve strategie, zijn benaderd en 

gevraagd een online vragenlijst met vragen over de efficiëntie ( tijdwinst en passend 

advies ), barrières (bekendheid, toegankelijkheid en toepasbaarheid van het CDSS) en 

verbeterpunten van het CDSS (leesbaarheid, extensie, duidelijkheid uitbreiding van het 

CDSS) in te vullen.

In totaal konden 34 (68 %) ingevulde vragenlijsten gebruikt worden voor de analyse. In 

73,5 % tot 100 % van de gevallen is positief gereageerd op de gebruiksvriendelijkheid, 

duidelijkheid, snelheid van het programma, lay- out, helderheid en eindrapportage. 

Op de vraag of een CDSS een geschikt instrument is voor de uitvoering van de richtlijn, 

antwoordde 91 % bevestigend. Het merendeel van de respondenten (85 %) vond het 
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nuttig om een CDSS voor ondersteuning te ontwikkelen voor andere richtlijnen van de 

NVOG. Eveneens gaf 79 % aan een   CDSS te gaan gebruiken, voor andere richtlijnen, 

indien beschikbaar. Vijfentachtig procent vond beslissingsondersteuning van het CDSS 

gemakkelijker dan hun lokale protocol of de NVOG -richtlijn.

Wij concludeerden dat het gebruik maken van een beslissingsondersteunend computer 

systeem voor de implementatie van richtlijnen voor de behandeling van hypertensieve 

aandoeningen in de zwangerschap, niet resulteerde in minder ernstige maternale en 

foetale complicaties en alleen leidde tot betere richtlijn adherentie met betrekking tot 1 

item. Het beperkt gebruik van het CDSS zou een verklaring hiervoor kunnen zijn.

In hoofdstuk 6 worden de resultaten van de kosteneffectiviteit studie van de BIG CHANGE 

trial gepresenteerd. De innovatieve computerondersteunde interventie ging gepaard 

met statistisch significant hogere kosten (411 Euro; 95% betrouwbaarheidsinterval 

266-591Euro) dan de minimale interventie. De incrementele kosteneffectiviteit ratio’s 

(ICER) voor de primaire uitkomstmaten lieten zien dat de innovatieve interventie niet 

kosteneffectief is. Wel bleek deze interventie kosteneffectief ten opzichte van de 

minimale interventie wat betreft het percentage aanbevelingen uit de richtlijnen dat 

werd opgevolgd. De innovatieve strategie resulteerde in een toename van richtlijn 

adherentie ten opzichte van de minimale strategie groep: 79,9 % versus 78,6 % . Het 

effectverschil is 1.3%. Per extra gevolgde aanbeveling uit de richtlijn, kost dit 1745 euro 

kosten.

Concluderend is de innovatieve implementatie strategie niet kosteneffectief in 

vergelijking met de minimale implementatie strategie voor ongunstige maternale en 

foetale uitkomsten. Het kan wel kosteneffectief geacht worden voor richtlijn adherentie 

als beleidsbepalers bereid zijn 1745 euro per extra gevolgde richtlijn te betalen.

Hoofdstuk 7 bevat de algemene discussie en perspectief voor de toekomst.

&
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