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NEDERLANDSE SAMENVATTING 
 
Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen wereldwijd en de 
tweede oorzaak van sterfte in Nederland. Het is duidelijk geworden dat vrouwen met 
preeclampsie, een hypertensieve zwangerschapsaandoening, op latere leeftijd vaker 
geconfronteerd worden met een verhoogd cardiovasculair risico. De Nederlandse richtlijn 
‘Cardiovasculair risicomanagement na reproductieve en zwangerschapsgerelateerde 
aandoeningen’ beveelt aan om bij vrouwen die een preeclampsie hebben doorgemaakt, op 
50 jarige leeftijd een cardiovasculaire risicoschatting te maken. Omdat het beloop van 
cardiovasculaire risicofactoren bij deze vrouwen grotendeels onbekend is, was het kiezen 
voor de leeftijd van 50 jaar een pragmatische keuze in plaats van een wetenschappelijk 
onderbouwde. Om die reden richt dit proefschrift zich op het cardiovasculaire risicoprofiel 
van vrouwen in het vijfde decennium van het leven, tussen 40 en 50 jaar, in relatie tot een 
voorgeschiedenis van vroege preeclampsie. 
Dit proefschrift bestaat uit vier delen. Het eerste deel geeft een introductie van de 
hypertensieve zwangerschapsaandoening preeclampsie, hart- en vaatziekten bij vrouwen, 
en het verhoogde risico op hart- en vaatziekten na preeclampsie. Het tweede deel 
concentreert zich op het vaststellen van cardiovasculaire risicofactoren, gediagnosticeerde 
cardiovasculaire ziekte en diastolische dysfunctie bij vrouwen met een voorgeschiedenis 
van vroege preeclampsie. Het onderzoek werd verricht in het vijfde decennium van het 
leven, wanneer verwacht wordt dat voortijdige cardiovasculaire ziekten zich zullen 
ontwikkelen. Het derde deel bestaat uit drie onderzoeken naar cardiovasculaire 
risicoperceptie bij vrouwen met een voorgeschiedenis van preeclampsie. Het vierde deel 
bevat de algemene discussie en samenvatting van het proefschrift. 
 
  



Deel I − Introductie 
 
Hoofdstuk 1 geeft een algemene introductie en bespreekt de hiaten die er zijn in het 
onderzoek naar vrouwen in het vijfde decennium van het leven, met een voorgeschiedenis 
van vroege preeclampsie, en de onderzoeksvragen die daarom in dit proefschrift worden 
beantwoord.   
 
Hoofdstuk 2 introduceert uitgebreider de veelomvattende aandoening preeclampsie. 
Preeclampsie komt veel voor en heeft grote gevolgen voor de lange termijn, zowel voor 
vrouwen als voor hun kinderen. Het review geeft de meest recente inzichten in de impact 
van preeclampsie op de foetus, korte- en langetermijngevolgen voor de kinderen en 
langetermijngevolgen voor de vrouw. Vrouwen met een voorgeschiedenis van 
preeclampsie lopen later in het leven een verhoogd risico om hart- en vaatziekten te 
ontwikkelen. Dit impliceert de mogelijkheid om preventieve programma's op relatief jonge 
leeftijd te ontwikkelen en te evalueren. Daarnaast zijn de gevolgen van de behandeling van 
de moeder, de medicatie die zij krijgt, en de blootstelling aan een ongunstige intra-uteriene 
omgeving, potentieel nadelig voor een kind en dienen daarom onderzocht te worden.  
 
Deel II − Cardiovasculaire risicofactoren na preeclampsie  
 
Hoofdstuk 3 presenteert een prospectieve observationele studie waarin we 
cardiovasculaire risicofactoren en cardiovasculaire aandoeningen hebben onderzocht bij 
vrouwen in het vijfde decennium van het leven, die in het verleden een vroege 
preeclampsie hebben doorgemaakt. Vroege preeclampsie werd gediagnosticeerd bij een 
bevalling vóór 34 weken zwangerschap, bloeddruk RR 140/90 mmHg en proteïnurie 300 
mg/24 uur. 131 vrouwen met een vroege preeclampsie in de voorgeschiedenis werden 
vergeleken met 56 vrouwen met een ongecompliceerde zwangerschap in de 
voorgeschiedenis. Cardiovasculaire risicobeoordeling werd 9-16 jaar na de 
indexzwangerschap gedaan en bestond uit een vragenlijst, bloeddrukmeting, 
antropometrie en laboratoriumscreening van bloed en urine. Vrouwen met een 
voorgeschiedenis van vroege preeclampsie hadden een significant hogere systolische en 
diastolische bloeddruk, hogere BMI, vaker een abnormaal lipidenprofiel (lager HDL, hogere 
triglyceriden), hoger HbA1c, en hogere waarden van albuminurie vergeleken met controles. 
Geen van de vrouwen met een voorgeschiedenis van vroege preeclampsie werd 
gediagnosticeerd met hart- en vaatziekten; 38,2% werd gediagnosticeerd met hypertensie; 
en 16,2% werd gediagnosticeerd met metabool syndroom. In de groep vrouwen met een 
voorgeschiedenis van een ongecompliceerde zwangerschap werden geen hart- en 
vaatziekten gediagnosticeerd; 14,3% werd gediagnosticeerd met hypertensie; en 1,8% met 
metabool syndroom. We hebben met dit onderzoek aangetoond dat vrouwen met een 



voorgeschiedenis van vroege preeclampsie significant vaker cardiovasculaire risicofactoren 
hebben in vergelijking tot vrouwen met een ongecompliceerde zwangerschap in de 
voorgeschiedenis, relatief risico van 2,7 voor hypertensie en relatief risico van 9,0 voor 
metabool syndroom. Deze vrouwen vallen momenteel buiten het bereik van de meeste 
preventieve programma's vanwege hun relatief jonge leeftijd, maar zij hebben veelal 
beïnvloedbare risicofactoren voor hart- en vaatziekten. 
 
Hoofdstuk 4 beschrijft een systematische review en meta-analyse over biomarkers die 
zowel voorkomen bij vrouwen met preeclampsie als bij vrouwen met hartfalen met 
gepreserveerde ejectiefractie (HFpEF). Deze overeenkomstige biomarkers 
vertegenwoordigen een vergelijkbare pathogenese en komen potentieel in aanmerking 
voor cardiovasculaire risicostratificatie bij vrouwen na hypertensieve 
zwangerschapsaandoeningen. Een eerste literatuuronderzoek werd uitgevoerd om markers 
op te sporen die vrouwen met HFpEF discrimineerden van vrouwelijke controles. Met een 
tweede literatuuronderzoek hebben we onderzocht of deze markers ook discriminerend 
waren tussen vrouwen met en zonder preeclampsie. In dit onderzoek zijn 51 artikelen over 
7 biomarkers opgenomen in de meta-analyses en 79 artikelen over 12 biomarkers in de 
systematische review. Elf biomarkers differentieerden vrouwen met HFpEF van controles, 
waarvan 10 ook vrouwen met preeclampsie differentieerden van controles: C-reactief 
proteïne (CRP), HDL, insuline, fatty acid-binding protein 4(FABP4), brain natriuretic peptide 
(BNP), N-terminal pro BNP (NT-proBNP), adrenomedulline, midregionaal pro-
adrenomedulline, cardiaal troponine I en CA-125. Vrouwen met een voorgaande 
preeclampsie hadden een hoger CRP (gemiddeld verschil 8,70 mg/l; p<0,001), lagere HDL 
(gemiddeld verschil -6,29 mmol/l; p=0,05), hogere waarden van insuline (gemiddeld 
verschil 1.31 μU/ml; p<0,001), hogere BNP (gemiddeld verschil 46,95 pg/ml; p<0,001) en 
hogere waarden van NTproBNP (p=0,0103) in vergelijking met vrouwen met een 
voorgaande ongecompliceerde zwangerschap. Glucosewaarden waren vergelijkbaar tussen 
beide groepen. De verschillen in uitkomsten van FABP4, adrenomedulline, midregionaal 
pro-adrenomedulline, cardiaal troponine I en CA 125 waren ofwel tegenstrijdig, ofwel 
afkomstig van één of twee studies. Ons onderzoek ondersteunt de hypothese dat HFpEF bij 
vrouwen een vergelijkbare pathogenese heeft als de pathogenese van preeclampsie. De 
gevonden biomarkers zijn een uiting van inflammatoire toestand, veranderingen in de 
functie/structuur van het hart en een ongunstig lipidenmetabolisme, en komen mogelijk in 
aanmerking voor toekomstige prognostische modellen. 
 
  



Hoofdstuk 5 toont de parameters van hartfalen met gepreserveerde ejectiefractie (HFpEF) 
bij alle vrouwen die deelnamen aan het onderzoek naar cardiovasculaire risicofactoren 
zoals beschreven in het hoofdstuk 3. Vroege preeclampsie en HFpEF hebben 
overeenkomende karakteristieken, waaronder systemische inflammatie, 
endotheeldysfunctie en afwijkende vascularisatie van uterus dan wel myocard. HFpEF 
wordt op middelbare leeftijd voorafgegaan door preklinische diastolische dysfunctie van de 
linker ventrikel. In het onderzoek hebben we 131 vrouwen met een voorgeschiedenis van 
vroege preeclampsie vergeleken met 56 vrouwen met een ongecompliceerde 
zwangerschap in de voorgeschiedenis. De ventriculaire functie en structuur werd 
beoordeeld middels echocardiografie en systemische inflammatie en endotheeldysfunctie 
middels biomarkers. Het onderzoek liet zien dat vrouwen met een voorgeschiedenis van 
preeclampsie een hoger BMI, hogere bloeddruk en hogere plasmaspiegels van interleukine-
6 en soluble intercellular adhesion molecule-1 (sICAM-1) hadden. Bij hen waren het septum 
en de posterior wand van het linker ventrikel verdikt en zij hadden een slechtere 
diastolische linker ventrikelfunctie gekenmerkt door verminderde snelheid van de annulus 
van de mitralisklep (E’mean) en een hogere ratio van de vroege diastolische 
stroomsnelheid (E) over de E'mean (E/E'mean). Verschillen tussen sICAM-1, E'mean en 
E/E'mean tussen beide groepen bleven significant na het corrigeren voor BMI en 
bloeddruk. Dit onderzoek heeft aangetoond dat een voorgeschiedenis van preeclampsie op 
middelbare leeftijd predisponeert voor een verminderde diastolische functie van de linker 
ventrikel wat de kans op de ontwikkeling van HFpEF kan vergroten.  Deze predispositie is 
niet alleen het gevolg van een blijvend verhoogd cardiovasculair risico maar waarschijnlijk 
ook door een persisterende endotheeldysfunctie die adequate vascularisatie belemmert 
van de uterus tijdens zwangerschap en van de hartspier op middelbare leeftijd.  
 
Deel III − Cardiovasculaire risicoperceptie na preeclampsie  
 
Hoofdstuk 6 beschrijft het vermogen van vrouwen om zich in het vijfde decennium van hun 
leven een hypertensieve zwangerschapsaandoening juist te kunnen herinneren en of zij 
daarin onderscheid kunnen maken tussen vroege preeclampsie, late preeclampsie en 
zwangerschapshypertensie. Deelnemers hadden een voorgeschiedenis van vroege 
preeclampsie, late preeclampsie, zwangerschapshypertensie, ongecompliceerde 
zwangerschap of vroeggeboorte en waren 5 tot 10 jaar na hun indexzwangerschap. Het 
herinneren van de zwangerschap werd beoordeeld met behulp van een vragenlijst en 
vergeleken met het medische dossier. We hebben gevonden dat het herinneren van vroege 
preeclampsie een sensitiviteit had van 98,1% en specificiteit van 94,2%, het herinneren van 
late preeclampsie een lagere sensitiviteit van 68,2% en specificiteit van 91,1% en 
zwangerschapshypertensie had slechts een sensitiviteit van 29,0% en specificiteit van 
97,9%. Verder vonden we dat een kortere zwangerschapsduur bij de bevalling geassocieerd 



was met hogere percentages van correcte maternale herinnering (OR 0,734, 95% CI: 0,658-
0,819). Dus hoe eerder vrouwen in de zwangerschap bevallen, des te vaker zij correct de 
hypertensieve zwangerschapsaandoening herinneren. Deze resultaten tonen aan dat 
vroege preeclampsie nauwkeurig kan worden uitgevraagd met behulp van een eenvoudige 
vragenlijst. Het herinneren van late preeclampsie en zwangerschapshypertensie was 
minder accuraat. Deze laatstgenoemde vrouwen overschatten hun risico door een meer 
ernstige hypertensieve aandoening te herinneren. In de klinische praktijk echter, zou dit 
toegepast kunnen worden om zo de meeste vrouwen die risico lopen vast te kunnen 
stellen. 
 
Hoofdstuk 7 evalueert het effect van het communiceren van cardiovasculaire risicofactoren 
op de intentie voor gezond gedrag bij vrouwen met een voorgeschiedenis van preeclampsie 
of een ongecompliceerde zwangerschap. Er wordt vaak aangenomen dat het motiverend is 
om een individu te informeren over de aanwezigheid van risicofactoren, maar studies die 
deze veronderstelling ondersteunen ontbraken. De intentie voor gezond gedrag, als 
surrogaat voor daadwerkelijk gedrag, werd voor en na een cardiovasculaire 
risicobeoordeling gemeten. Gezond gedrag bestond uit gezonde voeding, voldoende 
lichaamsbeweging en stoppen met roken voor rokende deelnemers. Na de 
risicobeoordeling werden twee groepen onderscheiden: vrouwen die geen cardiovasculaire 
risicofactoren hadden en vrouwen die een of meer risicofactoren hadden. Bij vrouwen met 
cardiovasculaire risicofactoren nam de intentie om te stoppen met roken toe, terwijl de 
intentie voor gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging niet veranderden. Bij 
deelnemers zonder risicofactoren veranderde geen van de intenties voor gezond gedrag. 
Deze studie heeft aangetoond dat het communiceren van risicofactoren alleen, bij vrouwen 
met een verhoogd cardiovasculair risico na preeclampsie, niet effectief lijkt als een op 
zichzelf staande interventie. 
 
Hoofdstuk 8 onderzoekt het effect van ‘framing’, de risicobeleving en de interactie 
daartussen, op de bereidheid om gedrag te veranderen om cardiovasculair risico te 
verminderen na preeclampsie. Bij het motiveren van een gezonde leefstijl is aangetoond 
dat zelfs subtiele verschillen in het ‘framen’ van informatie gezondheidsgerelateerd gedrag 
kan beïnvloeden. Cardiovasculair risico bijvoorbeeld kan worden gepresenteerd als een 
gezondheidsscore 'kans om gezond te blijven' of als risicoscore 'risico om een ziekte te 
ontwikkelen'. Een andere belangrijke factor die de motivatie van mensen beïnvloedt, is de 
risicobeleving van het ontwikkelen van een ziekte. Wanneer mensen het risico als hoog 
beleven, zijn mensen meer bereid om hun gedrag aan te passen dan wanneer zij het risico 
als laag beleven. We hebben dit onderzocht bij 165 obstetrieverpleegkundigen die een 
vragenlijst moesten invullen met twee hypothetische scenario's, een casus met milde 
preeclampsie en een casus met ernstige preeclampsie. De informatie over de casus werd 



gegeven in gezondheidsscore of risicoscore. Na elk scenario moesten ze scoren in hoeverre 
ze bereidheid waren om hun gedrag aan te passen. We vonden een significant effect van 
de risicobeleving, een niet-significant effect van framing en een niet-significante interactie 
tussen risicobeleving en framing op de bereidheid om gedrag te veranderen. Oftewel, het 
framen van informatie in gezondheidsscore of risicoscore en de interactie met de 
risicobeleving waren niet van invloed op het motiveren van patiënten om hun leefstijl aan 
te passen om het cardiovasculaire risico te verminderen na preeclampsie. Framing in 
gezondheidsscore of risicoscore lijkt daarom niet bijdragend in de klinische praktijk. 
 

Deel IV − Discussie 
 
Hoofdstuk 9 geeft een algemene discussie van dit proefschrift. De bevindingen worden 
besproken in het licht van vier vragen, elk eindigend met een conclusie en suggesties voor 
toekomstig onderzoek. 
Vrouwen met een voorgeschiedenis van vroege preeclampsie hebben in het vijfde 
levensdecennium al belangrijke cardiovasculaire risicofactoren en een hoge prevalentie van 
preklinische diastolische dysfunctie, op een gemiddelde leeftijd van 44 jaar. Momenteel 
ontvangt deze groep vrouwen geen passende zorg. 
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