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De zwangerschap is de 

ultieme stress-test voor een

vrouw



• Mevr H van Z, 30 jaar

• Gravida-2, para-1, eerste

zwangerschap ongecompliceerd

• 28 weken en 3 dagen: acute 

verwijzing via de verloskundige om 3 

uur in de nacht wegens eclamptisch

insult thuis



• Mevr H van Z, 30 jaar

• Somnolente vrouw 

• RR 200/120 mmHg

• Echo: foetus in leven, 

cardiotocografie normaal

• Wat dient er primair te gebeuren?





• KORTE TERMIJN EFFECTEN PE

• NL doet het slechter dan VK

• Belangrijkste oorzaak maternale

mortaliteit in westerse wereld
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The prevalence of preeclampsia

▪The only cure for preeclampsia is delivery

▪Timing of birth 

12% before 34 weeks
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During pregnancy all organ systems 

have to work at their utmost. 

Pregnancy complications arise when 

the demands exceed what is offered.

Aging of organ systems diminishes 

their reserves leading to recurrence 

of  symptoms years later.

The origin of pregnancy complications and its long-

term consequences



• Hoeveel hoger is de kans op HVZ na

ernstige preeclampsie

A. Niet verhoogd

B. 1,8x verhoogd

C. 2,4x verhoogd

D. 4,6x verhoogd

E. 7,7x verhoogd
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Mortality after preeclampsia

Chesley Am J Obstet Gynecol 1976
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Irgens BMJ 2001

Preeclampsie en risico op maternale sterfte

▪Early
Preeclampsia:

▪CVD      8,12*

▪Stroke 5,08

▪Cancer 0,36

▪(*relative hazard 
rates)
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Bellamy BMJ 2007

Preeclampsie en risico op ischaemische hartziekte
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Bellamy BMJ 2007

Relatie met de ernst van de preeclampsie



Risk Factor Risk Ratio (95% CI)

PCOS RR 1,38 (1,04-1,83)

POF RR 1.61 (1.22-2.12)

IUGR RR 1,66 (1,26-2,18)

Preterm delivery RR 2,06 (1,58-2,18)

Pre-eclampsia RR 2,15 (1,76-2,61)

Abdominal obesity RR 2.26 (1.90-2.68)

Smoking RR 2.86 (2.36-3.48)

Hypertension RR 2.96 (2.57-3.39)

Diabetes RR 4.26 (3.51-5.18)

Early onset pre-eclampsia RR 7.71 (4.40-13.52)

Familiar hypercholesterolaemia RR 8.54 (5.29-13.80)

Yusuf et al. Lancet. 2004;364:937-52, Umans-Eckenhausen, Sijbrands et al. Circulation 2002;106:3031-6 , Atsma et al, Menopause 2006;13:265-79

Risicofactoren voor HVZ op een rijtje



Zwangerschapscomplicaties en risico op HVZ

• Hypertensieve aandoeningen

• Zwangerschapshypertensie

• Pre-eclampsie/HELLP

• Eclampsie

• Zwangerschapsdiabetes

• Herhaalde miskramen

• Vroeggeboorte

• Laag geboortegewicht

• Loslatende placenta







Nazorg na pre-eclampsia

Multidisciplinaire Follow-Up Pre-Eclampsie (FUPEC) polikiniek

Sinds 2011 FUPEC poli: 
multidisciplinaire polikliniek Internist & gynaecoloog

Doel:  lange termijn cardiovasculaire preventie

Doelgroep: vrouwen met ernstige PE* tijdens zwangerschap

Uniek cohort:  >1500 vrouwen, verwijzingen uit heel NL

* ACOG criteria: RR>160/>110 en/of orgaanschade en/of IUGR



Nazorg na pre-eclampsia
Tijd sinds bevalling

6 weken -Lab: Hb, thrombo’s, ASAT, ALAT, LDH, kreatinine

-Urine: EKR, microalb/kreat ratio, protein

3 maanden -Lab: Hb, thrombo’s, ASAT, ALAT, LDH, kreatinine, HsCRP, HbA1C, cholesterol, 

triglyceriden, LDL, HDL, apo A-1, apo B, Lp(a), vitamin D,  trombofilie: lupus AC, 

anticardiolipinen, beta2 glycoproteinen, TSH

-Urine: microalb/kreat ratio, protein

- biobank (optioneel)

- ECG

- Vragenlijst

- Cardiovascular healthscore

12 maanden -Lab: Hb, thrombo’s, ASAT, ALAT, LDH, kreatinine, HsCRP, HbA1C, cholesterol, 

triglyceriden, LDL, HDL, apo A-1, apo B, nuchter glucose, vitamine D  

-Urine: microalb/kreat ratio, protein

-24 hrs bloeddrukmeting

- IMT

- Vragenlijst

- Cardiovascular healthscore

3,5,7 etc jaar -Lab: Hb, thrombo’s, ASAT, ALAT, LDH, kreatinine, HsCRP, HbA1C, cholesterol, 

triglyceriden, LDL, HDL, apo A-1, apo B, nuchter glucose, vitamine D  

- IMT

- Vragenlijst

- Cardiovascular healthscore



• Mevr H van Z, 30 jaar, 

6 weken na de partus

• Kind op NICU

• RR 138/90 mmHg 

• Med: enalapril 20mg en nifedipine 2x 30 mg

• Borstvoeding: kolven

3 maanden na de partus

• Kind thuis en doet het goed, wel moe, cognitieve stoornissen

• RR 140/90 

• Med enalapril 20 mg

• Borstvoeding: kolven



Mevr H van Z, 30 jaar, 

1jaar na de partus

• RR 145/90 mmHg

• Med: geen

• Borstvoeding na 4 maanden gestopt

• Moe, cognitieve stoornissen

• Kind doet het goed

• Fysiek geen klachten, beweegt voldoende, eet gezond

• Moeder ook hoge bloeddruk in de zwangerschap, vanaf jaar

of 40 medicatie

• 24 hrs bloeddrukmeting 96% gelukt

• Totaal 142/87/ Dag 145/90/ Nacht 138/85



Zou u haar behandelen met antihypertensiva?

A. Ja

A. Nee



Pre-eclampsie en risico hypertensie

Gemaskeerde hypertensie & witte jassen hypertensie

N = 200

Totale 
populatie

n = 152 
(76.0%)

Normotensief 

n = 117 
(58.5%)

Normotensief

n = 12 (10.3%)

Preexistente 
hypertensie

n = 35 (17.5)

Hypertensief

n = 11 (31.4%)

Preexistente 
hypertensie

n = 48 
(24.0%)

Hypertensief

n = 19 (9.5%)

Normotensief

n = 9 (47.4%)

Preexistente 
hypertensie

N = 29 
(14.5%)

Hypertensief

n = 16 (55.2%)

Preexistente 
hypertensie

Polikliniek meting 24 uurs meting

Benschop.. Roeters van Lennep. Hypertension;2018;71:491-8



Richtlijnen

• CVRM 2019

• EAS CVRM 2021



Behandeling hypertensie - CVRM richtlijn

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/cardiovasculair_risicomanagement_cvrm

Aanbeveling

Start bloeddrukverlagende medicijnen bij personen met een systolische bloeddruk 
≥180 mmHg, ongeacht het risico op hart- en vaatziekten.

Bij personen met een laag tot gematigd risico op hart- en vaatziekten kan behandeling 
worden overwogen indien de bloeddruk boven de streefwaarde is.

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/cardiovasculair_risicomanagement_cvrm/schatten_van_risico_op_hart-_en_vaatziekten/andere_onafhankelijke_voorspellers_van_cvrm.html?query=pre-eclampsie








Take home

• Hypertensieve zwangerschap is een “red flag” voor verhoogd risico op HVZ

• Kans om window of opportunity te gebruiken door op tijd screenen RF 

(hypertensie)

• Met nieuwe richtlijnen meer handvatten behandeling

• Addendum CVRM na PE – work in progress

• Meer Follow-up poli’s nodig


