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SUMMARY
Adequate calcium intake during pregnancy is of major importance for the health of both 
mother and fetus. Fetal risks of insufficient calcium intake during pregnancy include restricted 
intrauterine growth, low birth weight, poor bone mineralization and preterm birth, whereas 
maternal risks include hypertension and pre-eclampsia (PE).

In the Netherlands, the recommended dietary allowance (RDA) for calcium is 1000 mg/day 
for all adults, irrespective of pregnancy status. Even though diet is the main contributor to 
total calcium intake, an adequate intake is not easily achieved via diet alone since 100g of 
milk contains only 108 to 200mg calcium. Surveys show high levels of sub-RDA calcium intake 
in low-income countries. Evidence on the prevalence of inadequate calcium intake among 
pregnant women from Western countries is sparse.

In Chapter 2, we report on a study of calcium intake among Dutch pregnant women. The study 
was part of a prospective population-based cohort study among pregnant women living in 
the south-eastern art of the Netherlands (Expect Study I; 2013-2015). We estimated calcium 
intake from both diet and supplement use during early pregnancy on the basis of questionnaire 
data. Data of 2477 pregnant women were available for analysis. Results indicate that almost 
two third of women did not meet the recommended adequate calcium intake of 1000 mg/day. 
Median calcium intake was 886 (interquartile range 611-1213) mg/day. Although supplements 
were frequently used, the calcium content of most used supplements, prenatal vitamins, was 
insufficient for complementing dietary calcium intake to reach the recommended adequate 
intake.

In Chapter 3, we performed a decision analysis aimed at providing insight whether advising 
calcium supplementation would be a (cost-)effective intervention in Dutch antenatal care. Re-
sults indicated that advising calcium supplementation of 1000 mg/day to all pregnant women, 
pregnant women at high risk for PE, or pregnant women with low dietary calcium intake can be 
expected to reduce the incidence of PE by 25%, 8% or 13% respectively. Expected net financial 
benefits are €4,621,465, €2,059,165, or €2,822,115 per 100,000 pregnant women, respectively. 
Advising supplements to all women is likely to be the most cost-efficient strategy. Although 
advising calcium supplementation to subgroups may be a more targeted approach, is it less 
attainable to estimate actual calcium intake and risk of PE for each woman, while supplemen-
tation with 1000 mg calcium for the duration of pregnancy is not expected to be harmful even 
among women with adequate ingestion on the basis of diet alone.

In Chapter 4, we describe the strategy used to implement and evaluate the impact of risk-
based care in a study setting (Expect Study II). Risk-based care consisted of model-based 
prediction of risks of untoward pregnancy and birth outcomes combined with risk-based 
care paths. Recruitment and data collection were similar to those of the Expect I study. Just 
before the implementation of risk based care, obstetric caregivers had started counseling 

pregnant women on calcium in line with the outcome of the decision model. Therefore, the 
data collected on calcium in the Expect II study gave the opportunity to study the effects of 
advising calcium during early pregnancy.

In Chapter 5, we report on this before-after study, comparing regular care (RC, Expect Study 
I, 2013-2015, n=2477) with calcium advice care (CAC, Expect Study II, 2017-2018, n=774). Our 
results indicated that, in CAC versus RC, calcium intake improved, with an absolute decrease of 
11% in the probability of having an inadequate intake after the introduction of counselling on 
calcium. The intake of specific calcium supplements increased from 2 to 29%, while the use of 
other multivitamin supplements remained comparable to use in the pre-intervention period. 
We identified age, nulliparity, and the non-Caucasian ethnicity as risk factors of inadequate 
calcium intake, while medium-low level of education predicted a decreased risk of an inade-
quate calcium intake. In CAC, risk of inadequate intake decreased with increasing predicted 
risk of pre-eclampsia, which was a trend reversal in comparison to RC.

In order to expand the evidence base for further optimization the uptake of the calcium advice, 
a mixed methods study with a sequential design (QUAN-QUAL) was performed (chapter 6). 
This study consisted of a self-reported survey among participants of Expect Study II (n=823) 
and interviews among a random selection of 16 typical cases . Incorporation of the advice 
on adequate calcium intake in the basic pregnancy care pathway resulted in awareness in 
the majority of women, but still an inadequate intake in half of them. The number of women 
discontinuing supplements was negligibly small (less than 2%), indicating that the main focus 
should be on initiation: the actual start of uptake of the calcium advice. Results further im-
plied that further improvement can be made by stressing the importance and lack of harm 
of calcium and the need for concrete and repeated information on how to improve intake. 
Enlarging (practical) how-to and (theoretical) principles knowledge by concretization can result 
in positive attitudes and increased adherence of the calcium advice

Chapter 7 provides a general discussion of the results presented in this thesis together with 
their implications and limitations. In conclusion, this thesis described, calcium intake during 
pregnancy. We showed that calcium intake in a Western country, with good availability and 
affordability of calcium-rich products, was inadequate in 60% of pregnant women during 
regular care. We calculated that calcium supplementation during pregnancy, an efficacious 
intervention in the prevention of PE, can result in important health effects on population level 
and a substantial reduction in health care costs. Next, we demonstrated that incorporating 
calcium advice into early pregnancy counseling leads to a decrease in the risk of inadequate 
calcium intake during pregnancy, most pronounced among women with increased risk of PE, 
who may benefit most from improved calcium intake. Further improvement could be attained 
by applying knowledge gained from our qualitative study; additional evidence is however 
necessary from interviewing obstetric caregivers and quantification of the importance of 
each identified factor in a survey. Incorporation of calcium advice to pregnant women in pro-
fessional guidelines could raise awareness among obstetric caregivers. The Dutch committee 
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for Obstetrics and Gynaecology (NVOG) recently agreed to incorporate the calcium recom-
mendation during pregnancy in their guidelines. Although the guideline currently stresses 
adequate intake of calcium via diet or supplements, we suggest that narrowing down the 
advice to taking calcium supplements may improve simplicity, adherence, and, consequently, 
maternal and child outcomes.

NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING
Een adequate calcium inname is zowel voor een zwangere vrouw als voor de ongeboren baby 
erg belangrijk. Foetale risico’s van een inadequate calcium inname tijdens de zwangerschap 
zijn een beperkte intra-uteriene groei, een laag geboortegewicht en een slechte botminerali-
satie. Maternale risico’s betreffen zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie (PE).

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid calcium is 1000 mg/d voor volwassenen, ongeacht 
zwangerschap. Voeding levert de belangrijkste bijdrage aan de totale calcium inname, maar 
een adequate inname bereiken via slechts voeding is niet makkelijk. Honderd gram melk 
bevat namelijk slechts 108 tot 200 mg calcium. Gepubliceerde studies uit ontwikkelingslanden 
laten veelal calcium innames onder de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid zien. Bewijs voor 
de prevalentie van een inadequate calcium inname onder zwangere vrouwen in Westerse 
landen was spaarzaam.

In hoofdstuk 2 beschrijven we een studie over de calcium inname onder Nederlandse zwangere 
vrouwen. De studie was onderdeel van een multicenter prospectief cohortonderzoek onder 
zwangere vrouwen in het zuidoosten van Nederland (Expect Studie I; 2013-2015). Wij hebben 
calcium inname uit zowel voeding als supplement gebruik in de vroege zwangerschap bep-
aald op basis van vragenlijsten bij 2477 vrouwen. De resultaten van dit onderzoek laten zien 
dat bijna twee derde van de zwangere vrouwen niet de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 
calcium van 1000 mg/d binnen krijgen. De mediane calcium inname was 886 (interkwartielaf-
stand 611-1213) mg/d. Hoewel supplementen vaak werden gebruikt, was de calciuminhoud 
van de meest gebruikte supplementen, zwangerschapsmultivitaminen, onvoldoende om de 
calciuminname uit de voeding te compenseren tot aan de aanbevolen adequate hoeveelheid.

In hoofdstuk 3 hebben we een theoretische impactanalyse uitgevoerd om inzicht te verschaf-
fen of het adviseren van calciumsuppletie door middel van specifieke calciumsupplementen 
tijdens de zwangerschap een potentieel (kosten-)effectieve interventie is voor implementatie 
in de Nederlandse prenatale zorg. De resultaten toonden aan dat het adviseren van het gebruik 
van calciumsupplementen van 1000 mg/d aan alle zwangere vrouwen, zwangere vrouwen 
met een hoog risico op PE of zwangere vrouwen met een lage calciuminname de incidentie 
van PE met respectievelijk 25%, 8% or 13% kan reduceren. De te verwachten netto financiële 
voordelen zijn respectievelijk €4,621,465, €2,059,165, en €2,822,115 per 100,000 zwangere 
vrouwen. Het adviseren van calciumsupplementen aan alle zwangere vrouwen blijkt de meest 
kosteneffectieve strategie te zijn. Hoewel het adviseren van calciumsupplementen aan spec-
ifieke subgroepen een gerichtere aanpak is, is het minder haalbaar om de daadwerkelijke 
calciuminname en het PE risico per vrouw te bepalen. Bovendien wordt niet verwacht dat 
suppletie met 1000 mg calcium gedurende de zwangerschap schadelijk kan zijn, zelfs niet bij 
vrouwen die al een adequate calcium inname hebben op basis van enkel voeding.
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In hoofdstuk 4 beschrijven we de strategie die toegepast is om risico-gebaseerde zorg te 
implementeren en de impact hiervan in een studie-setting te evalueren (Expect Studie II). 
Risico-gebaseerde zorg bestaat uit een model met voorspellingen van risico’s op zwanger-
schaps- en geboorte-uitkomsten gecombineerd met risico-gebaseerde zorgpaden. Werving en 
datacollectie waren vergelijkbaar met de Expect Studie I. Vlak voor de implementatie van de 
risicogebaseerde zorg zijn obstetrische zorgverleners gestart met het counselen van zwangere 
vrouwen over calcium, overeenkomstig met de uitkomsten van het beslissingsmodel. Op deze 
manier gaven de verzamelde data uit de Expect Studie II de mogelijkheid om de effecten van 
het adviseren van calcium tijdens de vroege zwangerschap te bestuderen.

In hoofdstuk 5 hebben we een voor-na studie beschreven, waarin normale zorg (Expect Studie 
I, 2013-2015, n=2477) vergeleken wordt met de zorg nadat obstetrische zorgverleners afgespro-
ken hebben om alle zwangere vrouwen te adviseren over calcium (Expect Studie II, 2017-2018, 
n=774). Onze resultaten laten zien dat de calciuminname verbeterd is sinds de start van het 
advies over calcium. Zo is er sindsdien een absolute daling van 11% op de kans op het hebben 
van een inadequate calcium inname. Het percentage zwangeren dat specifieke calcium sup-
plementen gebruikt is daarbij ook gestegen, van 2% naar 29% en het gebruik van multivita-
mine supplementen is gelijk gebleven. Als risicofactoren voor een inadequate calciuminname 
hebben we een jonge leeftijd, nullipariteit en de niet-Caucasische etniciteit geidentificeerd. Het 
MBO-opleidingsniveau was een voorspeller voor een lagere kans op een inadequate calcium 
inname. In de periode waarin calcium geadviseerd werd door zorgverleners zagen we ook 
een daling van inadequate calcium inname bij de vrouwen die het hoogst voorspelde risico 
op PE hadden. Deze trend was tegenovergesteld aan de hoeveelheid inadequate innames 
tijdens de normale zorg.

Om het opvolgen van het calcium advies nog verder te optimaliseren hebben we een studie met 
gemixte methoden met een sequentieel design (QUAN-QUAL) uitgevoerd. De studie bestond 
uit een zelf-gerapporteerde enquête onder deelnemers van de Expect Studie II (n=823) en 
interviews met een willekeurige selectie van 16 vrouwen. De meeste vrouwen zijn zich bewust 
van het belang van calcium tijdens de zwangerschap sinds de opname van het calcium advies 
in de basis obstetrische zorg. Echter, de helft van hen heeft nog een inadequate calciumin-
name. Het aantal vrouwen dat stopte met calcium supplement gebruik was verwaarloosbaar 
klein (kleiner dan 2%), wat aangeeft dat de focus zou moeten liggen op het daadwerkelijke 
starten van calcium en de opvolging van het calcium advies. Resultaten lieten verder zien dat 
overige verbetering bereikt kan worden door het belang van calcium te benadrukken en te 
benoemen dat schadelijke bijwerkingen ontbreken. Informatie moet vooral concreet zijn en 
herhaald worden. Het vergroten van specifieke praktische ‘how-to’ en theoretische ‘principles’ 
kennis door te concretizeren kan zo resulteren in positieve attitudes en kan de naleving van 
het calcium advies vergroten.

Hoofdstuk 7 bestaat uit een algemene bespreking van de resultaten die in dit proefschrift 
worden gepresenteerd, met hun bijbehorende implicaties en beperkingen. Concluderend 

beschrijft dit proefschrift de calcium inname tijdens de zwangerschap. We hebben laten 
zien dat de calcium inname voor 60% van de zwangere vrouwen in een Westers land, waar 
calcium-rijke producten goed beschikbaar en betaalbaar zijn, inadequaat was ten tijde van 
normale zorgverlening. We hebben berekend dat het adviseren van het gebruik van calcium 
supplementen, een effectieve interventie in de preventie van PE, kan resulteren in belangrijke 
gezondheidseffecten op populatieniveau en een aanzienlijke verlaging van de kosten van de 
gezondheidszorg kan opleveren. Vervolgens hebben we aangetoond dat het opnemen van cal-
cium als advies in counseling tijdens de vroege zwangerschap leidt tot een daling in het risico 
op een inadequate calcium inname tijdens de zwangerschap. Dit effect was meer uitgespro-
ken onder vrouwen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van PE, die het meeste baat 
kunnen hebben van het verbeteren van hun calcium inname. Verdere verbetering kan bereikt 
worden door het toepassen van de kennis die blijkt uit onze kwalitatieve studie; aanvullend 
bewijs is echter nodig door ook obstetrische zorgverleners te interviewen en het belang van 
elke geïdentificeerde factor in een studie te kwantificeren. Door het calcium advies voor zwan-
gere vrouwen in professionele richtlijnen op te nemen kan bewustwording onder obstetrische 
zorgverleners bereikt worden. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie 
(NVOG) heeft recent afgesproken om de calcium aanbeveling tijdens de zwangerschap op te 
nemen in hun richtlijnen. Ook al beschrijft deze richtlijn adequate calciuminname momenteel 
via voeding of supplementen, wij stellen voor om dit advies te versmallen naar het nemen 
van calciumsupplementen om versimpeling, naleving en dientengevolge, de uitkomsten voor 
moeder en kind te verbeteren.




