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Nieuws?…. maar ik breng ook veel ouds



Inhoud

• Huidige definities ACOG

• Etiologie: multi-factorieel ziekte – “three stage model”

• Maternale sterfte als gevolg van preeclampsie

• Welke hypertensie behandeling is zinvol?

• Nieuwe inzichten? 

• Preventie? – Ascal indicaties

• Therapieën? 

• CVD na preeclampsie



ACOG 2014 – hypertensie tijdens zwangerschap

1. Chronische hypertensie ≥ 140/90  voor 20 weken en na 12 weken post-partum

2. Zwangerschap geïnduceerde hypertensie ≥ 140/90 na 20 weken (PIH)

3. Preeclampsie ≥ 140/90 en (de-novo) ≥ 300 mg proteinurie of prot/kreet ≥ 0.3 of 
dipstik ≥ +1 of 

• Trombocytopenie < 100 

• Serum kreatinine > 97 umol/dL of verdubbeling serum kreat

• Leverfunctiestoornis

• Longoedeem

• Cerebraal oedeem of visus stoornis

4. Eclampsie: Grand mal insult



Preeclampsie – pathofysiologie?

Chaiworapongsa , Nature reviews Nephrology 2014



Maternale sterfte in Nederland



34 jarige vrouw met HT 

1. Bekend met  mononier (agenesie linker nier). 

2. Vaste relatie. Zwangerschapswens.

3. Wil met pil stoppen (Microgynon 30)

4. Bloeddruk gemeten bij huisarts 150/95 mmHg

5. Lab: Kreatinine 80 umol/L, Kalium 4.0 mmol/L

6. Urine: Microalb/Kreat 5.6 umol/L



2 vragen

1. Is het risico op pre-eclampsie verhoogd bij pnten met hypertensie en een 
mononier? 

2. Wordt het risico op pre-eclampsie verlaagd door behandeling van de 
hypertensie? 
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Preeclampsie – risicofactoren

Duckit, BMJ 2015

Factor Unadj relative risk (CI)

Previous pre-eclampsia 7.61 (4.30-13.47)

Antiphospholipid antibody 
syndrome

6.12 (.0.35-108.35

SBP >130 mmHg 2.37 (1.78-3.15)

DBP >80 mmHg 1.38 (1.01-1.87)

Diabetes 3.56 (2.54-4.99)

Raised BMI (>25 kg/m2) 2.47 (1.66-3.67)

BMI 26-29: 3.14 (1.44-6.83); 
BMI 29+ : 5.19 (2.35-11.5)

Age >40 yrs (1st pregnancy) 1.68 (1.23-2.29)

Family history in mother 3.60 (1.49-8.67)

Twin pregnancy 2.93 (2.04-4.21)

Nulliparity 2.35 (1.80-3.06)



• Multicenter RCT

• >1000 zwangere  met CHT

• Randomisatie “tight control” (streefwaarde DBP= 85 mmHg) 
vs. “loose control” (streefwaarde DBP= 100mmHg) 

Resultaat

• Geen verschil in neonatale uitkomst

• Birth weight <10th percentile 79/491 (16.1) 96/488 (19.7), HR 
0.78 (0.56–1.08)

• Vaker ernstige hypertensie bij de moeder (OR 1.80 [1.34–
2.38]), echter geen verschil in ontwikkeling van pre-eclampsie

• Meer HELLP in conservatieve groep:  9/493 (1.8) 2/488 (0.4), 
HR 4.35 (0.93–20.35)

CHIPS Trial – NEJM 2015



Antihypertensiva in de zwangerschap



De Golden Oldies!



Teratogeen?
Classificatie

LAREB
FDA Effecten foetus

Methyldopa Nee 
Ruime ervaring; kan gebruikt 

worden 
B geen

Labetalol Nee
Farmacol. effect;

controle bij gebruik
C

hypoglykemie, hypotensie, 
bradycardie, sedatie en 
ademhalingsproblemen

Nifedipine ?
Onvoldoende ervaring; risico 

onbekend
C Neonatale convulsies?

Enalapril ?
Teratogeen effect: tijdelijk niet 

gebruiken
D

Nierfunctiestoornis 
(2e en 3e trimester)

Golden Oldies zijn veilig!

Clin Pharmacokinet 2009



Werken antihypertensiva in de zwangerschap?



Wat voorkomt het wel:

- Ernstige hypertensie (50%)

Wat voorkomt het niet:

- Preeclampsie 

- IUGR

- Perinatale sterfte 

- Vroeggeboorte 

- Iedere andere uitkomst…

Antihypertensive treatment for mild to moderate 
hypertension during pregnancy. Abalos et al. 2014



• Beta-blokker en Ca-channel blokker samen getoetst 
effectiever dan methyldopa

• Toetsing individuele middelen geen verschil

• Studies te klein, spreiding te groot

Conclusie: 

• Geen specifieke voorkeur

• Methyldopa wel veiliger

Het beste middel?

Uitkomst: ernstige hypertensie



Meta-analysis preventie preeclampsie

De Mol, Lancet 2016 



US Preventive Services Task Force 2014 2014

Low dose aspirin for the prevention of morbidity
and mortality from pre eclampsia

• Systematische review

• 12.184 patiënten

• Reductie risico op PE 24% en tenminste 10% 

• Reductie risico IUGR 20%

• Reductie risico preterme geboorte 14%

• Geen nadelige effecten



Risico op PE US Preventive Services Task Force 2014



US Preventive Services Task Force 2014

Conclusie

• Vanuit deze review is het niet mogelijk om de 
ideale hoog risico patiënte te bepalen

• Veel heterogeniteit tussen de studies

• Risico daling tot 24%

• Naast PE risico lager ook foetaal IUGR en partus 
prematures risico lager

• Grootste 2 studies 10% reductie (niet significant)



Evidence:US Preventive Services Task Force 2014US Preventive Services Task Force 2014



Calcium supplementation during pregnancy for preventing 
hypertensive disorders and related problems

Cochrane Database of Systematic Reviews  2014/2017 - Hofmeyer



Innovatie? 
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Apheresis tijdens preeclampsie - n=11

Ravi Thadhani et al. JASN 2016;27:903-913



Verlenging van zwangerschapsduur?

Ravi Thadhani et al. JASN 2016;27:903-913



STRIDER UK Data; n= 135, 26-29 weeks - 3 dd 25 mg



Te lage dosering? 

Paauw et al, Hypertension 2018



De verhoging van het risico op een cardiovasculaire
gebeurtenis of sterfte in een patiënte die pre-eclampsie
heeft doorgemaakt is vergelijkbaar met de verhoging
van het cardiovasculaire risico door roken.

www.menti.com / code 486609

Stelling 

http://www.menti.com/


Charlton et al. Heart, Lung and Circulation 2014

Irgens BMJ 2001



Maternal Placental Syndromes & CVD - 1.03 miljoen

Ray JG et al, Lancet 2005



Zwangerschaps als CVD stress test 

Paauw, Acta Physiol. (Oxf) 2016



Dutch multidisciplinary guideline 

Cardiovascular risk management after reproductive and pregnancy disorders





Conclusie – Preeclampsie 

• Belangrijke oorzaak maternale morbiditeit en mortaliteit

• “Golden Oldies” zijn veilig en effectief 

• Ascal effect klein, circa absolute risico reductie van 5% 
PE, starten tussen 12 en 16 weken lijkt het meest gunstig

• Calcium gunstig effect indien lage intake

• Nog geen therapie voor preeclampsie, optimale tensie 
en welk middel te gebruiken is ook onbekend

• Vrouwen met PE/PIH verhoogde kans op hart- en 
vaatziekten. Cardiovasculair risicomanagement!


