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Dit hoofdstuk beschrijft de waardecreatie, die verkregen kan worden uit de resultaten van 
de studies in dit proefschrift en hoe deze vertaald kunnen worden naar de klinische praktijk. 
Het omschrijft hoe deze kennis ten goede komt aan het maatschappelijk belang en in het 
bijzonder de vrouw die pre-eclampsie heeft gehad. 

InleIdIng

Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn doodsoorzaak nummer één bij vrouwen1, 2. Dit heeft 
te maken met het atypische klachten patroon bij vrouwen, man-vrouw verschillen in 
onderliggende systeem biologie en de huidige diagnostische hulpmiddelen. Hierdoor 
wordt deze ziekte bij vrouwen vaak pas in een laat stadium herkend. In deze late stadia is 
het ziekteproces vaak moeilijk om te keren of te herstellen. Daarom is het belangrijk om 
in een vroege fase vrouwen op te kunnen sporen, die daadwerkelijk een verhoogd risico 
lopen op hart- en vaatziekten. Bij mensen gevoelig voor hart- en vaataandoeningen, start 
dit proces al vroeg in het leven en zou met de nodige aanpassingen in leefstijl (mediter-
raan dieet en beweging) of passende medicamenteuze preventiemiddelen, om ongunstige 
veranderingen in hart en vaten te voorkomen of verbeteren (cholesterolverlagende 
middelen of angiotensine converting enzyme (ACE)-remmers of angiotensine receptor 
blokkers (ARB’s)), tegengegaan kunnen worden.

Dit belangrijk agendapunt is door de enquête van de Nederlandse Hartstichting 
verkozen tot nummer 2 op de prioriteitenlijst voor wetenschappelijk onderzoek3. Behalve 
conventionele risicofactoren, die het risico op HVZ zowel bij vrouwen als mannen ver-
hogen, zijn er ook onderbelichte vrouwspecifieke risicofactoren1, 4. Een vrouwspecifieke 
risicofactor die van cruciaal belang is, vormt zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie)4. 
Deze zwangerschapsaandoening wordt gekarakteriseerd door het ontwikkelen van hy-
pertensie en proteïnurie tijdens de zwangerschap5. Onderliggend is een op dat moment 
aanwezige vaatdysfunctie. Vrouwen die een vroege zwangerschapsvergiftiging hebben 
doorgemaakt, hebben een 7.7 keer verhoogd risico op het ontwikkelen van HVZ6.

Zwangerschapsvergiftiging is een vaatwandziekte, die meestal zichtbaar wordt in de 
tweede helft van de zwangerschap. Aangedane vrouwen hebben meer risico op een groei 
vertraagd kind, epileptische aanvallen en zelfs sterfte. Op de lange termijn hebben deze 
vrouwen een verhoogd risico op HVZ, ongeveer 15 jaar eerder dan hun leeftijdsgenoten, 
die een gezonde zwangerschap hebben doorgemaakt. Intermediaire ziektematen of 
risicofactoren, zoals subklinisch hartfalen en endotheeldysfunctie enerzijds en geringe 
circulatoire reserves (gering plasma volume), dislipidemie, glucose metabolisme stoornis-
sen en hoge bloeddruk (metabool syndroom) anderzijds, zouden sterk kunnen bijdragen 
aan betere determinatie van vrouwen daadwerkelijk at risk.
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De studies in dit proefschrift beschrijven het risico op hart- en vaatziekten bij deze 
specifieke groep vrouwen en de relatie tussen enerzijds pre-eclampsie en anderzijds sub-
klinisch hartfalen, endotheelfunctie en laag plasma volume. Volgens het model (Hoofd-
stuk 1 Figuur 1) stijgt na pre-eclampsie het risico op HVZ gradueel, om binnen enkele 
jaren (maar nog op relatief jonge leeftijd) de klinische grens te bereiken. Risicofactoren 
zouden deze progressie kunnen versnellen. Echter is het tot nu toe nog onbekend, in 
welke orde dat gebeurt en welke risicofactoren na pre-eclampsie zwaarder wegen dan 
andere. Het is dus van klinisch belang om een betere inventarisatie te hebben van de 
factoren, die een essentiële rol spelen in het krijgen van hart- en vaatziekten in deze 
specifieke jonge vrouwelijke populatie

Zwangerschap als stresstest

Zwangerschap is een unieke gezondheidstest voor hart en vaten. Pre-eclampsie wordt 
verder gekenmerkt door een ongezonde verdikking van de hartspier, die ook gezien 
wordt bij niet zwangere patiënten met jaren bestaande chronische hypertensie. Deze 
verdikking van de hartspier gaat bij vrouwen vaak vooraf aan hartfalen en leidt in veel 
gevallen tot een stugger hart, dat zich minder makkelijk laat vullen (diastole dysfunctie). 
Bij iets minder dan de helft van deze vrouwen blijven de ongunstige aanpassingen van het 
hart aan pre-eclampsie na de bevalling bestaan. Volgens de Amerikaanse cardiologische 
definitie vallen deze afwijkingen onder asymptomatisch hartfalen stadium B (HF-B)7. 
HF-B en milde diastole dysfunctie zijn veelal omkeerbare veranderingen, mits tijdig 
ontdekt. Wanneer HF met symptomen gepaard gaat, is deze niet meer omkeerbaar en 
kan men hooguit de klachten verminderen; een vermindering, die ondanks verbetering 
van de hartstructuur, niet tot verandering van de prognose leidt. Transitie van het asymp-
tomatische stadium B naar het symptomatische stadium C gaat gepaard met een 5x groter 
overlijdensrisico8. Daarom is vroegtijdige herkenning en voorkomen van progressie van 
asymptomatisch naar symptomatisch HF de enige logische strategie.

relevantIe

In 2018 was het aantal levende geboorten in Nederland 168.5259, uitgaande van een 
prevalentie van pre-eclampsie van 3-5%10, komt dit uit op een jaarlijks aantal geboorten 
van 5056 tot 8426 van vrouwen, die een gecompliceerde zwangerschap met pre-eclampsie 
doormaken. Jaarlijks komen er dus gemiddeld 6741 vrouwen bij de al reeds bestaande 
groep met vrouwen met pre-eclampsie in de voorgeschiedenis.
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Aangezien deze patiëntengroep van grote omvang is, is het belangrijk om vrouwen 
hierover te informeren. Vaak weten zij niet goed wat de cardiovasculaire consequenties 
zijn van het doormaken van pre-eclampsie en hebben zij veel vragen. Daarom is er een 
factsheet gemaakt met to the point resultaten van onder andere dit proefschrift, zodat de 
vrouwen die pre-eclampsie hebben meegemaakt op de hoogte worden gehouden over 
welke nieuwe bevindingen er tot nu toe zijn gedaan.

Naast het informeren van patiënten en hen van adviezen te voorzien van de noodzaak 
van een follow-up ná de zwangerschap, is het belangrijk dat huisartsen en gynaecologen 
een duidelijker besef hebben, dat deze patiëntengroep een grote kans heeft op hart- en 
vaatziekten en daarom dus in de gaten moet worden gehouden. Het gebeurt nog te vaak 
dat we vrouwen uit het oog verliezen, terwijl juist deze vrouwen baat zouden kunnen 
hebben bij passende follow-up, om daarmee hun HVZ risico te verminderen. Daarnaast 
laat dit proefschrift ook zien, dat een eenmalige follow-up niet voldoende is om hartfalen 
uit te sluiten en dat een aanvullende follow-up een aantal jaar later erg belangrijk is.

Naast de resultaten voor de patiënt, de arts en de wetenschap hebben mijn uitkomsten 
ook meegeholpen aan de tot stand brenging van de Queen of Hearts studie. Deze studie 
wordt gefinancierd door de Nederlandse Hartstichting en is een groot wetenschappelijk 
onderzoek naar de aanwezigheid van de risicofactoren van hart- en vaatziekten en bio-
markers voor subklinisch hartfalen bij vrouwen, die in het verleden pre-eclampsie heb-
ben doorgemaakt.

Door onderzoek naar vrouwspecifieke biomarkers voor hartfalen en geassocieerde risi-
coprofiel, kan er een gepersonaliseerd screeningsprogramma ontwikkeld worden op basis 
van een multimarker model, waarop preventieve therapieën kunnen worden afgestemd.

doelgroep

De doelstelling van dit proefschrift is onze kennis te vergroten in de cardiovasculaire 
determinanten, die het risico vergroten op het ontstaan van cardiovasculaire aandoenin-
gen in vrouwen met pre-eclampsie. De vrouwen, die wij hebben onderzocht, zijn jong en 
hebben geen herkenbare of klassieke cardiovasculaire symptomen. Deze vrouwen komen 
grotendeels uit de regio oost-midden Nederland, die gezien de demografie vergelijkbaar 
is met de rest van Nederland.

InnovatIe

De bevindingen van dit proefschrift tonen aan welke veranderingen er in het hart tijdens 
de zwangerschap plaatsvinden en welke aanhouden of verdwijnen tijdens de postpartum 
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periode. Het belicht belangrijk hartfalen stadium B, een stadium waarbij er al wel veran-
deringen in het hart zijn, maar nog geen symptomen. Één op de vier vrouwen heeft een 
aantal jaar na de gecompliceerde zwangerschap dit stadium van hartfalen al. Maar wat 
belangrijk is, is dat er ook een verschuiving is in prevalentie. Er zijn vrouwen die 1 jaar 
na de zwangerschap nog geen hartfalen stadium B hebben, maar dit wel na 4 jaar heb-
ben ontwikkeld. Dit onderstreept het belang dat er ook na een aantal jaar een follow-up 
echografie belangrijk is.

Door inzicht te krijgen in de factoren, zoals endotheelfunctie en plasma volume, die 
een rol spelen in de etiologie van hartfalen, zullen preventieprogramma’s daar beter op 
ingericht kunnen worden.

ImplementatIe, plannIng en realIsatIe

De eerder genoemde factsheet, waarop to the point resultaten vermeld zijn, is toepas-
baar op de individuele patiënt en wordt gepubliceerd bij de hart voor HELLP stichting. 
Deze stichting zet zich in voor meer begrip, (h)erkenning en acceptatie voor vrouwen, 
die pre-eclampsie en/of het HELLP syndroom hebben gehad. Door het publiceren van 
de factsheet zal ten eerste voor de patiënt zelf inzichtelijk worden gemaakt met welke 
onderzoeken we ons momenteel bezighouden, welke uitkomsten daaruit komen en welke 
klinische consequenties deze kunnen hebben. Daarnaast zorgt het ook weer voor een 
reactivatie in het bewustzijn van zowel patiënt als hulpverlener en maatschappij. Door 
scherper intermediaire ziekte-maten te bestuderen hopen we veel beter de zorg te verleg-
gen naar zij die het nodig hebben en de anderen juist in een vroeger stadium te kunnen 
geruststellen.

Verder geven de bevindingen van dit proefschrift aan, dat in de eerste decade na 
zwangerschap vrouwen niet eenmalig onderzocht moeten worden, maar in een ge-
structureerde follow-up terecht zouden moeten komen, waarbij om de paar jaar een 
uitgebreide cardiovasculaire screening verricht wordt. Vanuit deze structuur kunnen we 
in de zorg doelmatigheidsvragen beantwoorden, om zo de zorg voor deze groep veilig te 
personaliseren.

Tot slot is er op basis van de bevindingen een logische interventie trial in ontwikkeling, 
ter behandeling van subklinisch hartfalen.
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