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Addendum

NEDERLANDSE SAMENVATTING

Foetale groeirestrictie (FGR) is één van de meest voorkomende zwangerschap-
scomplicaties en kan leiden tot ernstige gevolgen in de perinatale en neonatale 
periode, en zelfs in het latere leven. Tot op heden bestaan er geen behandeling-
sopties behalve een voortijdige bevalling om daarmee intra-uterien hypoxisch-is-
chemisch letsel en sterfte te voorkomen. In de huidige praktijk is daarom het man-
agement van FGR gericht op het bewaken van de foetale conditie om het optimale 
moment van (inleiden van) de bevalling te bepalen en om daarmee een keizer-
snede voor foetale nood te voorkomen. Het is een uitdaging om dit te doen zonder 
onnodige, iatrogene vroegtijdige bevalling van niet-hypoxische baby’s.

Doppler-echoscopie van de foetale en placentaire bloedvaten kan worden gebruikt 
om de foetale conditie te monitoren. Hiermee kan een onderscheid worden ge-
maakt tussen foetussen met FGR, die een risico lopen op een slechte perinatale 
uitkomst, en foetussen, die constitutioneel klein en verder gezond zijn. Er bestaat 
echter internationaal en regionaal weinig consensus over het gebruik van Dop-
pler-echoscopie bij FGR, waardoor richtlijnen en beleid aanzienlijk kunnen ver-
schillen   tussen ziekenhuizen.

Alle huidige richtlijnen bevelen Doppler-metingen van de navelstrengslagader (ar-
teria umbilicalis, UA) aan als een belangrijk bewakingsinstrument, aangezien de 
klinische effectiviteit van deze meting in hoog-risico zwangerschappen is gerap-
porteerd in meerdere gerandomiseerde, gecontroleerde studies. Daarnaast wordt 
Doppler-meting van de foetale arteria cerebri media (MCA) pulsatiliteits index (PI) 
sinds de afgelopen jaren steeds vaker aanbevolen, al dan niet met berekening van 
de ‘cerebroplacentaire ratio’ (CPR = MCA PI / UA PI). Het bestaan van het zoge-
naamde ‘brainsparing’ effect kan hiermee worden bepaald, oftewel ‘redistributie’ 
van de foetale circulatie naar de hersenen in het geval van een tekort aan voed-
ingsstoffen en zuurstof. In de afgelopen drie decennia is een groot aantal observa-
tionele studies uitgevoerd naar de associatie tussen MCA PI en CPR met een slechte 
perinatale uitkomst, met wisselende, maar overwegend positieve conclusies. Deze 
beide testen zijn daarom in toenemende mate geïmplementeerd in de praktijk en 
in richtlijnen.

Het doel van dit proefschrift was om het gebruik van Doppler-echoscopie bij FGR 
te verbeteren door (1) de bestaande literatuur over de twee Dopplertesten MCA 
PI en CPR kritisch te evalueren, (2) de ervaringen en voorkeuren van vrouwen te 


