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SUMMARY

Preeclampsia is a syndrome occurring during pregnancy that is a state of endothelial 
dysfunction, expressed by hypertension and commonly coincided by loss of proteins in 
the urine, disseminated intravascular coagulation, hepatic and kidney problems. During 
preeclampsia vascular endothelial function is disturbed. This can be seen by a decrease 
or downregulations of different factors needed for uncomplicated maternal adaptation to 
pregnancy. The changes a female body goes through during pregnancy are extensive. This 
thesis contains research providing more insight in maternal adaptation during pregnancy, 
necessary to understand normal pattern and be able to distinguish proper adaptation 
from maladaptation. 

Long term effects of preeclampsia are an increased risk of cardiovascular and chronic 
kidney disease. This thesis contributes to current literature concerning changes that are 
present after a hypertensive disease during pregnancy. This was conducted by analysing 
long term effects on vascular endothelial function and kidney function as a result of a 
hypertensive complicated pregnancy, namely preeclampsia. 

CHAPTER 1 provides a general introduction as well as the aims and outline of this thesis. 

CHAPTER 2 is a review and meta-analysis with the purpose to establish reference values 
for flow mediated dilation (FMD) and brachial artery diameter in pregnancy and to 
provide insight in the physiological and pathological course of endothelial adaptation 
throughout human singleton pregnancies. During healthy pregnancy endothelial 
dependent vasodilatation measured by FMD and brachial artery diameter are increased. 
Women with a complicated pregnancy fell within the lower range of FMD values when 
compared to uncomplicated pregnancies, but as group, they did not differ from each 
other. 

CHAPTER 3 is a review and meta-analysis with the purpose to systematically review and 
quantify current literature on kidney function during pregnancy, to estimate the extent 
of adaptation over the course of both physiological and hypertensive complicated 
singleton pregnancies and to determine a possible threshold defining normal. In healthy 
uncomplicated pregnancy kidney function is increased throughout gestation, reflected by 
an increased glomerular filtration rate (GFR) measured by inulin or creatinine clearance, 
and a decrease in serum creatinine. In contrast, this increased kidney function is not 
observed during hypertensive complicated pregnancy. Kidney function measured by 
creatinine clearances is less reliable during pregnancy compared to serum creatinine 
because of broad confidence intervals. Although the upper limit of the reference curve 
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changes throughout gestation, from a clinical perspective, serum creatinine above 0.75 
mg/dl (66 umol/L) should be considered abnormal during pregnancy. 

CHAPTER 4 discusses an observational study wherein the initial systemic cardiovascular 
and renal adaptation was studied in women with a history of preeclampsia who either 
developed a recurrent hypertensive disorder in their next pregnancy or had an uneventful 
subsequent pregnancy. The initial maternal renal and hemodynamic adaptive response 
to pregnancy was attenuated in women with a hypertensive complicated pregnancy when 
compared to women who had an uneventful subsequent pregnancy. This study supports 
the concept that in women with a history of preeclampsia, recurrent hypertensive 
complication that develops in the next pregnancy is preceded by an abnormal initial renal 
and cardiovascular adaptive response to pregnancy.

CHAPTER 5 highlights an observational cohort study to estimate the prevalence of chronic 
kidney disease in women with a history of preeclampsia, based on the criteria written by 
the National Kidney Foundation. This foundation published the Kidney Disease: Improving 
Global Outcomes (KDIGO) guideline for the definition, classification, and prognosis 
of chronic kidney disease. Based on these criteria 14% of women with a history of 
preeclampsia have a decreased kidney function one year postpartum, compared to 10% 
in the general population, mainly as a result of microalbuminuria. A yearly check-up of 
kidney function would be advisable for this subset of women.

CHAPTER 6 describes in a case-control study the relationship between vascular endothelial 
function and kidney function in women with a history of preeclampsia compared to 
women with uncomplicated pregnancies. Women with a history of preeclampsia have, 
five years after pregnancy, a decreased endothelial function expressed by FMD. There is 
however not a decrease in kidney function expressed by glomerular filtration rate and 
microalbuminuria, and no apparent correlation between FMD and kidney function. Even 
though decreased FMD and microalbuminuria both reflect endothelial dysfunction they 
may reflect different aspects of endothelial function. Alternatively the endothelial function 
as assessed by microalbuminuria may follow a different recovery rate than endothelial 
function expressed with FMD. 

CHAPTER 7 discusses a cohort study, analysing the effects of aging on vascular function 
expressed by FMD and nitroglycerine induced dilation, particularly focussing on women 
with a history of preeclampsia compared to women with uncomplicated pregnancies. 
Arterial aging is a normal physiological process that develops gradually over time. One of the 
most clinically important changes in the development of vascular endothelial dysfunction 
is the impaired possibility to vasodilate. Nitroglycerine induced vasodilation decreased 
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while brachial artery diameter increased over time in women with a history of vascular 
complicated and uncomplicated pregnancies suggesting stiffening of the vasculature. 
However, when corrected for confounders that are known to affect endothelial function, 
only the increase in diameter over time remained. Interestingly there was no change in 
FMD over time in both groups. 

CHAPTER 8 encompasses a general discussion wherein wider implications and suggestions 
for future research are given.

CHAPTER 9 facilitates a valorisation addendum, indicating the value of this thesis for our 
society.

CHAPTER 10 provides a summary in English and Dutch. 
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SAMENVATTING

Pre-eclampsie is een syndroom dat ontstaat tijdens de zwangerschap en is een uiting van 
endotheliale dysfunctie. Pre-eclampsie wordt gekenmerkt door hypertensie en proteïnurie 
en kan samengaan met uitgebreide intravasale stolling, lever- en nierproblemen. Om een 
ongecompliceerde maternale aanpassing aan de zwangerschap te bewerkstelligen zijn 
meerdere factoren van wezenlijk belang. Indien deze factoren onvoldoende aanwezig of 
zelfs afwezig zijn, dan is de maternale aanpassing gestoord en kan endotheliale dysfunctie 
ontstaan. Dit proefschrift geeft inzicht in de maternale aanpassingen aan de zwangerschap 
en beschrijft ook wat gebeurd indien dit proces abnormaal verloopt, ook wel maternale 
maladaptatie genoemd.

Lange termijn effecten van preeclampsie zijn een verhoogd risico op cardiovasculaire 
ziekte en chronische nierziekte. Dit proefschrift beschrijft tevens de lange termijn effecten 
van een door pre-eclampsie gecompliceerde zwangerschap op het vasculaire endotheel 
en de nierfunctie. 

HOOFDSTUK 1 Algemene introductie en doelstellingen van dit proefschrift.

HOOFDSTUK 2 Review en meta-analyse waarin referentie curves weergegeven worden 
van flow mediated dilation (FMD) en de diameter van de brachiale arterie. Hierdoor is 
meer inzicht verkregen in de fysiologische en pathofysiologische veranderingen van het 
endotheel tijdens de zwangerschap. Tijdens een ongecompliceerde zwangerschap neemt 
de endotheel afhankelijke vasodilatatie gemeten door middel van FMD en de diameter van 
de brachiale arterie toe. Vrouwen met een door hypertensie gecompliceerde zwangerschap 
lieten lagere FMD waarden zien in vergelijking met vrouwen die een ongecompliceerde 
zwangerschap doormaakten. 

HOOFDSTUK 3 Review en meta-analyse waarin de nierfunctie gedurende een fysiologische 
en hypertensief gecompliceerde zwangerschap gekwantificeerd wordt om een 
onderscheid te kunnen maken tussen een normale en abnormale adaptatie. Tijdens een 
ongecompliceerde zwangerschap neemt de maternale nierfunctie toe, en dit uit zich in 
een verhoogde glomerulaire filtratie (GFR) snelheid en een verlaagd serum creatinine. 
Tijdens een hypertensief gecompliceerde zwangerschap wordt een afgenomen nierfunctie 
waargenomen. Nierfunctie uitgedrukt in creatinineklaring lijkt minder toepasbaar tijdens 
de zwangerschap, gezien het grote betrouwbaarheidsinterval van de referentiecurve. De 
bovengrens van serum creatinine verandert gedurende de zwangerschap, maar vanuit 
een klinisch perspectief kan een waarde boven 0.75 mg/dl (66 umol/L) als abnormaal 
worden beschouwd. 
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HOOFDSTUK 4 Observationele studie waarbij de vroege renale en cardiovasculaire 
adaptatie wordt onderzocht bij vrouwen die eerder een hypertensief gecompliceerde 
zwangerschap doormaakten en die wel of geen herhaling van de complicaties in een 
volgende zwangerschap kregen. De vroege maternale renale en hemodynamische 
adaptatie blijft verminderd in de groep vrouwen waarbij de volgende zwangerschap 
wederom gecompliceerd werd door een hypertensieve zwangerschap in vergelijking 
met vrouwen waarbij de volgende zwangerschap ongecompliceerd verloopt. Deze studie 
ondersteunt het concept dat vrouwen met een herhaaldelijk hypertensief gecompliceerde 
zwangerschap een initiële suboptimale en daarmee niet fysiologische renale en 
cardiovasculaire aanpassing aan een eventueel volgende zwangerschap hebben.

HOOFDSTUK 5 Observationele studie waarin vrouwen gemiddeld één jaar na een 
hypertensief gecompliceerde zwangerschap een verminderde nierfunctie laten zien 
conform de National Kidney Foundation (NKF) criteria. De NKF heeft een richtlijn 
gepubliceerd: Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) waarin de definitie, 
classificatie en prognose van chronische nierziekte wordt beschreven. De richtlijn 
beschrijft het risico op het ontwikkelen van chronische nierziekte gebaseerd op nierfunctie 
uitgedrukt in een verlaagde glomerulaire filtratie snelheid en/of microalbuminurie. Op 
basis van de NKF criteria heeft 14% van de vrouwen met een doorgemaakte pre-eclampsie 
een verminderde nierfunctie ten opzichte van 10% in de algemene populatie. Een jaarlijkse 
controle van de nierfunctie zou raadzaam zijn voor deze groep vrouwen. 

HOOFDSTUK 6 Case-control studie die de relatie beschrijft tussen endotheel functie en 
nierfunctie bij vrouwen met en zonder een hypertensief gecompliceerde zwangerschap in 
de voorgeschiedenis. Vijf jaar na een doorgemaakte pre-eclampsie wordt bij deze vrouwen 
een verminderde endotheel-functie gemeten, uitgedrukt in een verlaagde FMD, maar 
geen vermindering in nierfunctie en geen correlatie tussen beide vertegenwoordigers 
van endotheel-functie. Hoewel een lage FMD en microalbuminurie allebei een reflectie 
zijn van endotheel dysfunctie, is het mogelijk dat beiden een ander aspect van de functie 
van het endotheel vertegenwoordigen. Een andere mogelijkheid is dat endotheel-functie 
uitgedrukt in microalbuminurie een ander herstelpatroon volgt dan endotheel-functie 
uitgedrukt in FMD.

HOOFDSTUK 7 Cohort studie waarin het effect van ouderdom op arteriële vasculaire 
functie beoordeeld bij vrouwen met en zonder een hypertensief gecompliceerde 
zwangerschap in de voorgeschiedenis. Arteriële vasculaire functie wordt uitgedrukt in FMD 
en nitroglycerine geïnduceerde dilatatie. Arteriële ouderdom is een normaal fysiologisch 
proces dat geleidelijk ontstaat. Met het toenemen van de leeftijd ontstaan verschillende 
arteriële veranderingen die bijdragen aan het verhoogde risico op cardiovasculaire 
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aandoeningen. Een klinisch relevante verandering bij het ontwikkelen van endotheel 
dysfunctie is de verminderde dilatatie van een vat. Bij vrouwen met zowel een hypertensief 
gecompliceerde als ongecompliceerde zwangerschap verminderde de nitroglycerine 
geïnduceerde vasodilatatie, terwijl de diameter van de arteria brachialis toenam in de loop 
van de tijd. Dit suggereert een verstijving van de bloedvaten. Echter, wanneer gecorrigeerd 
werd voor factoren die zowel een bekend effect hebben op endotheel functie, als ook 
toenemen met de leeftijd, bleef enkel de toename in diameter aanwezig. Tussen beide 
groepen werd geen verschil in FMD, endotheel afhankelijke dilatatie, over de tijd gezien. 

HOOFDSTUK 8 Algemene discussie waarin implicaties en suggesties voor vervolg 
onderzoeken worden gedaan. 

HOOFDSTUK 9  Valorisatie appendix waarin de maatschappelijke waarde van dit 
proefschrift wordt beschreven. 

HOOFDSTUK 10 Engelse en Nederlandse samenvatting.




