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SUMMARY

Preeclampsia is a pregnancy complication characterized by hypertension along with 
de novo proteinuria or other signs of maternal organ dysfunction in previously normo-
tensive women, or superimposed upon chronic hypertension. It is a leading cause of 
maternal and neonatal morbidity and mortality in the Western world. Delivery of foetus 
and placenta is currently the only definite treatment of preeclampsia, with associated 
neonatal risks as a consequence of iatrogenic preterm delivery. The effect of deferred 
delivery in preeclamptic pregnancies on postpartum maternal cardiovascular recovery 
and health is yet underexplored. A lot of effort is put on researches on interventions 
to prevent and adequately treat gestational hypertensive complications. The main 
focus of this thesis is on hemodynamic adjustments to pregnancy, the association with 
gestational hypertensive complications and following related opportunities to prevent 
(recurrent) preeclampsia.

Healthy pregnancy is accompanied by major hemodynamic changes that preserve and 
benefit the uteroplacental circulation. A first-trimester drop in systemic vascular resis-
tance triggers several compensatory mechanisms, such as an increase in blood volume 
and cardiac output, to meet the metabolic demands of the growing foetus and to main-
tain blood pressure. Women destined to develop gestational hypertensive complications 
including preeclampsia often exhibit non-physiological hemodynamic adjustments long 
before overt clinical disease. The more commonly occurring gestational hypertension 
and late-onset preeclampsia are mostly preluded by exaggerated early rise in cardiac 
output, whereas a shallow rise and absent drop in peripheral vascular resistance in the 
first half of pregnancy predisposes to the much less prevalent early-onset preeclampsia 
along with impaired foetal growth. Enhanced insight in timing and magnitude of physi-
ological hemodynamic adjustment patterns in normotensive pregnancies might help to 
recognize deviant adjustments preceding preeclampsia. The following step is to explore 
the possibilities to modify deviant adjustment patterns to prevent preeclampsia.

Chapter 1 is a general introduction about preeclampsia, the basics of blood pressure 
and blood pressure regulation and hemodynamic adaptation patterns during preg-
nancy. The aims and outlines of this thesis are described in this chapter.

Delivery of foetus and placenta is currently the only definite treatment of preeclampsia 
and scheduled birth is clinically dependent on severity of maternal disease, foetal 
condition and gestational age at diagnosis. Before 34 weeks of pregnancy, this deci-
sion often presents a management dilemma because premature birth increases the 
risk of neonatal morbidity and mortality, whereas deferred delivery puts the mother 
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at jeopardy from deterioration of the preeclamptic condition and associated adverse 
foetal complications, including stillbirth. The effect of expectant management of severe, 
early-onset preeclampsia on postpartum maternal cardiovascular recovery and health 
are yet underexplored. Chapter 2 describes an observational study which evaluated 
the association between duration of gestational disease exposure from diagnosis to 
delivery on offspring outcome on the one hand, and maternal cardiovascular, renal and 
metabolic health in the postpartum period on the other hand. Pregnancy prolongation 
after diagnosis resulted in a higher absolute neonatal birthweight, and a decrease in 
infant mortality by 5% per day extension. Pregnancy prolongation was associated with 
a 2% per day elevated risk of moderately increased albuminuria, but not with aberrant 
cardiac geometry, cardiac systolic or diastolic dysfunction, persistent hypertension 
or metabolic syndrome. These results emphasize the importance of monitoring renal 
barrier function, especially in women whose pregnancy is prolonged by several days 
to weeks. Moreover, the outcomes substantiate the answer to a very practical question 
from formerly preeclamptic women wondering whether a prolonged temporizing man-
agement plan affected their remote cardiovascular health.

Chapter 3 presents an observational study on the recurrence rates of preeclampsia 
and related complications in the past decades. Increased recognition of cardiovascular 
and metabolic risk factors contributing to the development of preeclampsia offers the 
possibility to counsel on lifestyle changes before pregnancy. In addition, diverse other 
measures to prevent recurrent preeclampsia have been evaluated and implemented in 
clinical practice including daily low-dose aspirin and calcium supplementation during 
the subsequent pregnancy. In an observational cohort study of women who had an ex-
tensive non-pregnant cardiovascular risk factor assessment after their first preeclamptic 
pregnancy, recurrence rates of preeclampsia did not decline over the past two decades. 
However, in the same era, foetal and neonatal outcomes improved substantially. This 
study underpins the need to extend, improve and implement strategies to reduce the 
incidence of (recurrent) preeclampsia in high-risk women.

Chapter 4 is a systematic review and meta-analysis to delineate adjustments in cardiac 
output, its determinants stroke volume and heart rate, and total peripheral vascular 
resistance during singleton normotensive and hypertensive pregnancies. In-depth 
insight in timing and magnitude of hemodynamic adjustments during normotensive 
pregnancy may aid in identifying women at risk for gestational hypertensive complica-
tions. In normotensive pregnancies, cardiac output increased from the first weeks on, 
reaching its highest level in the early third trimester (mean difference compared to non-
pregnant reference values: 1.47 L·min-1, 95% CI 1.24–1.70 L·min-1). Both stroke volume 
and heart rate contribute to this increase. Stroke volume reduced slightly from the early 
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third trimester until term, and heart rate reached a steady state, resulting in a slightly 
decreasing cardiac output towards the end of pregnancy. In parallel to cardiac output, 
total peripheral vascular resistance decreased from the first trimester progressively 
until its early third trimester nadir (mean difference of -316 dyne·sec·cm-5, 95% CI −368 
to −265 dyne·sec·cm-5) after which it increased slightly at term. Pregnancies ending in 
hypertension or preeclampsia show an altered hemodynamic response to conception. 
In addition to a higher baseline cardiac output, the initial increase in cardiac output 
is more pronounced, although this is not sustained as in normotensive pregnancies. 
Moreover, the rise in cardiac output predominantly originates from an increased heart 
rate rather than in combination with stroke volume. Total peripheral vascular resistance 
values did not change throughout hypertensive gestation. Monitoring hemodynamic 
adaptation patterns next to blood pressure measurements in early pregnancy might aid 
in identifying women with high risk at gestational hypertensive complications. This may 
enhance possibilities to initiate general preventive measures, or intervention by tailored 
modulation of hemodynamic parameters.

Recognition of underlying circulatory profile in mild to moderate gestational hyperten-
sion might result in a more substantiated choice of antihypertensive drugs. Chapter 
5 describes a study protocol delineating a randomized controlled trial on the effect 
of personalized treatment in mild to moderate gestational hypertension to prevent 
severe hypertension and/or preeclampsia. For its well-established maternal benefits, 
international and national guidelines recommend to treat blood pressure when it 
reaches the threshold of severe hypertension (systolic or diastolic blood pressure ≥160 
or ≥110 mmHg respectively). Effectiveness of antihypertensive medication in mild to 
moderate hypertension (systolic blood pressure between 140 and 160 mmHg or diastolic 
blood pressure between 90 and 110 mmHg) is subject of debate and medication is not 
uniformly initiated because of inconsistent effects on maternal outcomes and alleged 
adverse foetal consequences. However, disappointing outcomes of previous studies 
might be explained by a stepwise medication selection without consideration of the 
underlying circulatory profile and mechanism of action of the first-line antihypertensive 
agent. Blood pressure is regulated within narrow boundaries by neural and humoral 
mediated alteration of cardiac output and vascular resistance, and is only changing 
when these determinants are unable to compensate deteriorations. As such, elevated 
blood pressure can be lowered by reducing cardiac output, vascular resistance or by a 
combination. Hypertensive women with a high-cardiac-output, low-vascular-resistance 
circulatory profile might profit most from beta-blockage, while reducing cardiac output 
may be detrimental in low-cardiac-output, high-vascular-resistance women. The latter 
women may instead benefit from vasodilation by calcium channel blockers or reduction 
in peripheral resistance by central-acting alpha agonists as first-line therapy. In this cur-
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rently ongoing randomized controlled trial, personalized antihypertensive treatment 
based on maternal circulatory profile is compared with generally practiced expectant 
management in women with mild to moderate hypertension during pregnancy. Per-
sonalized treatment in the medication arm is guided on hemodynamic profile using a 
simple treatment algorithm using mean arterial pressure and heart rate to allow easy 
implementation in daily clinical practice. The primary outcome is the incidence of severe 
hypertension and/or preeclampsia; secondary outcomes are maternal and offspring 
outcomes and complications.

An observation study of an innovative antenatal care program is outlined in Chapter 
6. As women destined to develop gestational hypertensive complications often exhibit 
different hemodynamic adjustment patterns to pregnancy, tailored pharmacological 
circulatory modulation might result in improved pregnancy outcomes. This treatment 
strategy was evaluated in an observational study. Primiparous women with a history 
of preeclampsia admitted to a non-pregnant cardiovascular and metabolic risk factor 
assessment were invited to participate in a longitudinal program during their second 
pregnancy, additive to regular antenatal care. In this program, tailored antihyperten-
sive medication was advised to women with non-physiological adjustments. In short, 
women with an exaggerated cardiac output rise effectuated by a high heart rate were 
advised a dual-acting betablocker. Women with a persistent high peripheral vascular 
resistance were advised a dihydropyridine calcium channel blocker, and a centrally act-
ing sympatholytic agent was primarily indicated when heart rate and vascular resistance 
were equally high. We showed that physiologic normogram-guided care and tailored 
pharmacological intervention directed to correct underlying hemodynamic imbalance 
halved the risk of recurrent preeclampsia, without unfavourable effects on offspring 
outcome. This clinically relevant decrease in recurrent preeclampsia along with the 
reassuring offspring effects may facilitate implementation of this simple diagnose and 
treatment paradigm into large multicentre clinical trials and clinical practice.

Insight in hemodynamic parameters is essential for the understanding of the preclinical 
and clinical stages of gestational hypertensive complications. Currently, assessment 
of hemodynamic parameters beyond arterial pressure is not standardly available and 
performed in all obstetric departments. Chapter 7 describes the comparison between 
two different non-invasive methods to measure cardiac output and its determinants. 
Transthoracic echocardiography is widely used in pregnancy, but this method is labour-
intensive, expertise-dependent, and results are not readily available. The Ultrasonic 
Cardiac Output Monitor (USCOM) might be a suitable alternative, as this ‘point-of-care’ 
device determines cardiac output quick and easy, and it requires little training to use 
competently. The results of this study show that absolute cardiac output values of 
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echocardiography and USCOM should not be used interchangeably. All determinants of 
cardiac output (i.e. stroke volume calculated by the product of velocity time integral and 
outflow tract diameter, and heart rate) had some degree of disagreement between the 
two methods. Optimizing USCOM measurements by, amongst other strategies, selecting 
only high-quality images resulted only in limited improvement in agreement. Applica-
tion of USCOM measurements in daily obstetric practice necessitates method-specific 
reference values. Future research could focus on the clinical consequences of, and 
decision-making following the measured cardiac output for the separate techniques.

Chapter 8 elaborates on the findings of this manuscript, and contains a discussion 
wherein wider implications and suggestions for future research are given.
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Preeclampsie is een complicatie in de zwangerschap die ernstige gevolgen voor de 
gezondheid van moeder en het (ongeboren) kind kan hebben. Kenmerkend voor 
preeclampsie zijn hypertensie in combinatie met eiwitverlies via de urine of andere 
tekenen van maternale orgaanschade. Daarnaast wordt het geassocieerd met foetale 
groeibeperking.

De enige behandeling voor preeclampsie is het inleiden van de bevalling, met bijbe-
horende risico’s en gevolgen van een mogelijke iatrogene vroeggeboorte van dien. Er 
is nog weinig bekend over de effecten van uitstel van de bevalling op de maternale 
cardiovasculaire gezondheid na de bevalling. Het lijkt geassocieerd te zijn met ernstige 
cardiovasculaire aandoeningen in de eerste tien jaar na de bevalling. Mede hierom is 
er op wetenschappelijk gebied veel aandacht voor het voorkomen van preeclampsie 
door specifieke risicofactoren aan te pakken. Dit proefschrift richt zich voornamelijk 
op de hemodynamische aanpassingen van het hart- en vaatstelsel van de vrouw in de 
zwangerschap in relatie tot preeclampsie.

Onderdeel van preeclampsie zijn afwijkende aanpassingen van de bloedsomloop vroeg 
in de zwangerschap. Normaliter ondergaat het maternale hart- en vaatstelsel substan-
tiële veranderingen in de zwangerschap, die onder meer nodig zijn om het ongeboren 
kind via de placenta van zuurstof en voedingsstoffen te voorzien. Een initiële verlaging 
van de vaatweerstand wordt gecompenseerd door een toename van het plasmavolume 
en het hartminuutvolume om de bloeddruk op peil te houden. Een bovenmatige toe-
name van het hartminuutvolume is gerelateerd aan preeclampsie die zich laat in de 
zwangerschap manifesteert, terwijl een geringe toename van het hartminuutvolume in 
combinatie met het uitblijven van een daling in vasculaire weerstand juist geassocieerd 
is met preeclampsie vroeg in de zwangerschap, vaak in combinatie met foetale groei-
vertraging.

Met gedetailleerde kennis over de fysiologische zwangerschapsaanpassingen van het 
hart- en vaatstelsel is het mogelijk om afwijkende hemodynamische profielen die mo-
gelijk preeclampsie voorspellen, te herkennen. Daarop aansluitend onderzochten we de 
mogelijkheden om via gepersonaliseerde medicatie afwijkende zwangerschapsaanpas-
singen bij te sturen om zo preeclampsie te voorkomen.

Hoofdstuk 1 is een algemene introductie over zwangerschapsvergiftiging, de basisprin-
cipes van bloeddruk en bloeddrukregulatie, en hemodynamische aanpassingen in de 
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loop van de zwangerschap. Het hoofdstuk beschrijft de opzet en doelstellingen van dit 
proefschrift.

De enige definitieve behandeling van preeclampsie is bevalling van het kind en de 
placenta. Het moment van bevalling is afhankelijk van de ernst van preeclampsie, de 
foetale conditie en de zwangerschapstermijn. Bij een zwangerschapsduur korter dan 
34 weken geeft dit een klinisch dilemma voor artsen: enerzijds kan bij uitstel van de 
bevalling het ongeboren kind verder ontwikkelen en groeien, waarbij er minder kans 
is op neonatale mortaliteit en morbiditeit. Anderzijds kan de preeclampsie bij uitstel 
van de bevalling verergeren, en kunnen er acute complicaties optreden met negatieve 
gevolgen voor moeder en het ongeboren kind, waaronder doodgeboorte. De gevolgen 
van uitstel van bevalling op de cardiovasculaire gezondheid en herstel van de moeder in 
de postpartum periode zijn in bestaand onderzoek nog onderbelicht.

In hoofdstuk 2 staan de gevolgen van (langdurige) zwangerschapsvoortzetting op 
foetale en neonatale uitkomsten, en de maternale cardiovasculaire, renale en meta-
bole functie in de postpartum-periode beschreven. Zwangerschapsverlenging geeft 
een hoger geboortegewicht en een lagere kans op neonatale sterfte. Verlenging van 
zwangerschap bleek niet gerelateerd aan een afname in de relatieve groei, waardoor de 
gedachte dat de baarmoeder van vrouwen met zwangerschapsvergiftiging suboptimaal 
is voor de foetale groei niet onderschreven kon worden. Er werd geen verschil gevonden 
in de prevalentie van hypertensie, afwijkende cardiale geometrie of abnormale meta-
bole functies tussen vrouwen die vlak na de diagnose zijn bevallen en vrouwen waarbij 
de bevalling dagen tot weken is uitgesteld. Wel is er per dag zwangerschapsverlening 
een 2% hogere kans op een matig verhoogde albuminurie in de postpartum-periode, 
zonder dat dit effect heeft op andere parameters die de nierfunctie beschrijven.

Hoofstuk 3 bespreekt een observationele studie naar de herhaling van preeclampsie 
en gerelateerde complicaties in een volgende zwangerschap in de afgelopen decennia. 
Omdat er steeds meer bekend wordt over (subklinische) preconceptionele cardiovascu-
laire en metabole risicofactoren kunnen zorgverleners vrouwen beter informeren over 
mogelijkheden om deze risicofactoren aan te pakken, bijvoorbeeld met leefstijlaanpas-
singen. Daarnaast is er in de afgelopen jaren steeds meer duidelijkheid gekomen over 
de werkzaamheid van preventieve maatregelen om preeclampsie te voorkomen, zoals 
dagelijks laag-gedoseerde aspirine en calciumsuppletie in de zwangerschap. In een 
groep vrouwen met een uitgebreide evaluatie van hun risicofactoren en bijpassende 
persoonlijke adviezen nam de incidentie van recidiverende preeclampsie in de afgelo-
pen 20 jaar niet af. In dezelfde periode traden er wel minder vaak foetale en neonatale 
complicaties op. Deze studie benadrukt hiermee de noodzaak om op zoek te blijven 
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naar manieren om preeclampsie te voorkomen en om effectieve maatregelen sneller te 
implementeren in de klinische praktijk.

Hoofdstuk 4 is een systematische review en meta-analyse om de aanpassingen van 
de hartfunctie en de perifere vaatweerstand gedetailleerd in kaart te brengen in zowel 
ongecompliceerde als hypertensief-gecompliceerde zwangerschappen. Nog niet eerder 
was er een overkoepelende studie naar het hartminuutvolume, bestaande uit hartslag 
en slagvolume, en de totaal perifere vaatweerstand in zowel timing als omvang in de 
zwangerschap ten opzichte van waardes buiten de zwangerschap. Het hartminuutvo-
lume in normotensieve zwangerschappen neemt al vroeg toe en stijgt tot het einde van 
het tweede trimester. Zowel een stijging in de hartslag als in het slagvolume dragen 
bij aan deze toename. Parallel daaraan neemt de vaatweerstand af tot aan het derde 
trimester. Dan neemt het slagvolume lichtelijk af en stabiliseert de hartslag, wat zorgt 
voor een dalend hartminuutvolume tegen het einde van de zwangerschap. Het hemo-
dynamische aanpassingspatroon in hypertensief gecompliceerde zwangerschappen 
verloopt substantieel anders. Er is een grotere toename in hartminuutvolume, bovenop 
een hoger hartminuutvolume voor de zwangerschap. Echter, in dit geval daalt het hart-
minuutvolume na het eerste trimester sterk. Tegelijkertijd is er gedurende de gehele 
zwangerschap geen daling van de vaatweerstand. Het herkennen van een afwijkend 
aanpassingspatroon in de vroege zwangerschap kan vrouwen met een verhoogd risico 
op hypertensie identificeren. Dit kan de mogelijkheden voor preventie- en interventie-
maatregelen verbeteren.

Hoofdstuk 5 beschrijft een studieprotocol voor gepersonaliseerde behandeling van 
zwangerschapshypertensie. Internationale en nationale richtlijnen voor de behandeling 
van zwangerschapshypertensie zijn conservatief en pas bij ernstige zwangerschapshy-
pertensie, dat wil zeggen een systolisch bloeddruk ≥160 mmHg en/of een diastolische 
bloeddruk ≥110 mmHg, wordt medicamenteuze behandeling strikt geadviseerd. De 
voordelen van antihypertensiva bij milde tot matige hypertensie zijn minder evident, 
en daardoor wordt medicatie niet standaard geadviseerd. De tegenvallende resultaten 
van onderzoek naar behandeling van milde tot matige zwangerschapshypertensie 
zouden verklaard kunnen worden door het gebruik van een stapsgewijs medicatieplan. 
Hierbij wordt er geen rekening gehouden met het onderliggend hemodynamisch profiel 
en het primaire werkingsmechanisme van de verschillende soorten antihypertensiva. 
Bloeddruk is de resultante van het hartminuutvolume en de perifere vaatweerstand, en 
hypertensie kan gepaard gaan met een hoog hartminuutvolume/lage vaatweerstand 
hemodynamisch profiel, of juist een laag hartminuutvolume/hoge vaatweerstand 
hemodynamisch profiel. De antihypertensiva die geadviseerd worden in de zwanger-
schap kunnen onderscheden worden door hun werking op het hartminuutvolume of de 
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vaatweerstand. Theoretisch gezien zou een hoge bloeddruk met een hoog hartminuut-
volume het best behandeld worden met een antihypertensiva die het hoge hartminuut 
volume tempert, zoals een bètablokker. Anderzijds zou een vaatverwijder beter passen 
bij hypertensie in combinatie met een verhoogde vaatweerstand. De hypothese van 
deze studie luidt dat het gepersonaliseerd voorschrijven van antihypertensiva resulteert 
in minder progressie naar ernstige hypertensie en/of preeclampsie in vergelijking met 
vrouwen zonder medicamenteuze behandeling, zoals nu vaak gedaan wordt.

Hoofdstuk 6 beschrijft een observationele studie van een innovatief zorgtraject, 
waarbij de hemodynamische zwangerschapsaanpassingen vanaf het eerste trimester 
gemonitord en bijgesteld werden. Vrouwen die al eerder een zwangerschapsvergifti-
ging doormaakten, werden na een uitgebreide cardiovasculaire risicofactor-analyse in 
de postpartum-periode uitgenodigd om tijdens hun volgende zwangerschap deel te 
nemen aan dit zorgtraject in aanvulling op normale zwangerschapscontroles. Op vier 
vastgestelde momenten, bij 12, 16, 20 en 30 weken zwangerschapsduur, ondergingen 
deze vrouwen diverse onderzoeken om hun hemodynamische aanpassingen aan de 
zwangerschap in kaart te brengen. Bij een afwijkend aanpassingspatroon kregen vrou-
wen een gepersonaliseerd medicatieadvies gericht op het corrigeren van de disbalans 
in hartminuutvolume en vaatweerstand. De uitkomsten van de tweede zwangerschap 
werden vergeleken met vrouwen die na de uitgebreide evaluatie niet deelnamen aan dit 
aanvullende zorgtraject. De kans op herhaling van preeclampsie halveerde, zonder dat 
er verschillen tussen de groepen waren in maternale of foetale complicaties, of geboor-
tegewicht en -percentiel van de neonaat. Een gerandomiseerde, placebogecontroleerde 
studie is de logische volgende stap om de resultaten van deze studie te bevestigen.

Voor implementatie van gedetailleerde hemodynamische zwangerschapsaanpas-
singen-monitoring en -bijsturing is het noodzakelijk dat het hartminuutvolume in de 
praktijk makkelijk gemeten kan worden. In de afgelopen jaren zijn hiervoor nieuwe 
niet-invasieve apparaten ontwikkeld. In hoofdstuk 7 worden twee verschillende me-
thodes vergeleken. Hartechografie is een veelgebruikte, niet-invasieve methode om 
het hartminuutvolume te meten. Echter is deze methode arbeidsintensief, moet het 
door een deskundige uitgevoerd worden en de resultaten zijn met deze methode niet 
direct beschikbaar. Een alternatief is de Ultrasonic Cardiac Output Monitor (USCOM) 
methode, een ‘point-of-care’ apparaat waarmee het hartminuutvolume snel en gemak-
kelijk te meten is door een sensor vanuit de suprasternal notch op het uitstroomgebied 
van het hart te richten. De bevindingen van dit onderzoek laten zien dat de absolute 
hartminuutvolumewaardes die verkregen zijn met een hartecho, niet een-op-een te 
vergelijken zijn met de waardes gemeten met de USCOM. Alle parameters waaruit het 
hartminuutvolume bestaat, zoals slagvolume en hartslag, dragen bij aan het verschil in 



235

Samenvatting

10

waardes tussen de twee methodes. Hierdoor wordt de vergelijking tussen de methodes 
niet beter door relatief constante parameters te combineren. Ook met het toepassen 
van verschillende maatregelen om de optimale USCOM-meting te verkrijgen leidde niet 
tot een betere overeenkomst tussen de twee methodes. Methode-specifieke referentie-
curves zijn daarom noodzakelijk voor klinisch gebruik.

In hoofdstuk 8 worden de bevindingen van dit proefschrift bediscussieerd, en worden 
suggesties voor toekomstig onderzoek aangedragen. De behandeling van verhoogde 
bloeddruk in de zwangerschap wordt vergeleken met de behandeling van hypertensie 
buiten de zwangerschap, waarbij de afkapwaarde voor behandeling lager ligt en het 
soort antihypertensivum dat voorgeschreven wordt, wel afhangt van kenmerken van de 
patiënt. Door het hemodynamisch profiel in de zwangerschap te monitoren en geperso-
naliseerde behandeling in te zetten, kan preeclampsie voorkomen worden.


