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In hoofdstuk 1 van dit proefschrift worden de zwangerschapsaandoeningen pre-
eclampsie en het HELLP syndroom, het vóórkomen, het herhalingsrisico in een volgen-
de zwangerschap en de mogelijkheid om een herhaling te voorspellen kort geïntrodu-
ceerd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de specifieke doelstellingen en inhoud van 
het proefschrift.  
 Bij preëclampsie is er naast hoge bloeddruk in de zwangerschap ook sprake van 
eiwitverlies in de urine. Het HELLP-syndroom staat voor “Hemolysis, Elevated Liver 
enzymes en Low Platelets”. Dit betekent dat er sprake is van een verhoogde afbraak 
van rode bloedcellen en een gestoorde leverfunctie. Daarnaast is er een tekort aan 
bloedplaatjes, waardoor de bloedstolling ontregeld raakt. Sommige vrouwen hebben 
lange tijd weinig of geen klachten, anderen worden in korte tijd ernstig ziek. Pre-
eclampsie en het HELLP-syndroom kunnen ook ernstige gevolgen hebben voor het 
kind, zoals groeivertraging en vroeggeboorte. Hoewel bekend is dat preëclampsie en 
het HELLP-syndroom ontstaan door onvoldoende werking van de placenta (moeder-
koek), is de exacte oorzaak nog niet duidelijk. Vrouwen die eenmaal preëclampsie of 
het HELLP-syndroom hebben doorgemaakt, hebben een verhoogde kans op herhaling 
in de volgende zwangerschap. Er zijn in Nederland geen klinische praktijk-richtlijnen 
voor de begeleiding van zwangere vrouwen met een dergelijke complicatie in de voor-
geschiedenis. Veelal krijgen deze vrouwen zeer intensieve en kostbare zorg, terwijl dat 
in de meeste gevallen misschien niet nodig is. Vrouwen met een laag herhalingsrisico 
zouden misschien reguliere zorg kunnen krijgen, terwijl voor vrouwen met een hoog 
herhalingsrisico een dergelijke intensieve zorg wel te rechtvaardigen is. Om onder-
scheid te maken tussen vrouwen met een laag herhalingsrisico en vrouwen met een 
hoog herhalingsrisico, werd een predictiemodel ontwikkeld. In de PreCare studie wer-
den de effecten van dit predictiemodel verder onderzocht op het gebied van uitkom-
sten bij moeder en kind, patiënttevredenheid en maatschappelijke en zorgkosten (re-
cidiefkans-geleide zorg, of RGC). Op basis van dit predictiemodel werden vrouwen 
ingedeeld in Medium Care (MC) of High Care (HC), afhankelijk van het voorspelde indi-
viduele risico om een recidief te ontwikkelen. Naderhand werd recidiefkans-geleide 
zorg vergeleken met de gebruikelijke zorg (CAU) met betrekking tot zwangerschapsge-
relateerde zorgkosten en maatschappelijke kosten (zoals ziekteverzuim, informele 
zorg) en gezondheidsuitkomsten bij moeder en kind en werd de patiënttevredenheid 
met recidiefkans-geleide zorg onderzocht. 
 
Hoofdstuk 2 geeft een gedetailleerde beschrijving van de opzet en uitvoering van de 
studie. De PreCare-studie hanteert een zogenaamd before-after design, waarin zwan-
gerschapsuitkomsten en kosten worden vergeleken tussen de gebruikelijke zorg en 
recidiefkans-geleide zorg. In het kader van de gebruikelijke zorg wordt gynaecologen 
gevraagd om de patiënten te behandelen zoals gebruikelijk. Recidiefkans-geleide zorg 
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bestaat uit twee zorgvarianten passend bij het risico op herhaling van preëclampsie of 
HELLP, namelijk MC bestaande uit 9-11 polibezoeken, en HC bestaande uit 14-16 poli-
bezoeken plus eventuele additionele diagnostiek. Voor de economische evaluatie met 
een tijdshorizon van een jaar (begin van de zwangerschap tot 3 maanden na de beval-
ling) worden twee incrementele kosteneffectiviteitsratio’s berekend, waarin de kosten 
per QALY (voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren) en de kosten per voorkomen na-
delige neonatale uitkomst (NICU-opname en/of dood) worden vergeleken. 
 
In hoofdstuk 3 wordt het zorggebruik in termen van diagnostische testen, polibezoe-
ken, opnames, bevallingen en daaraan gerelateerde kosten beschreven binnen een 
cohort zwangere vrouwen. Deze vrouwen hadden een vorige zwangerschap gehad die 
gecompliceerd werd door preëclampsie of HELLP-syndroom en werden in het verleden 
behandeld volgens de gebruikelijke zorg. Dit hoofdstuk laat ook zien hoe dit zorgge-
bruik samenhangt met zwangerschapsuitkomsten. De analyse was gericht op de uit-
komsten en kosten van de moeder vanaf het begin van de zwangerschap tot en met de 
bevalling, omdat de zorg voor het kind geen deel uit maakt van de zorg door de gynae-
coloog. De gemiddelde ziekenhuiskosten per patiënt bedroegen €8.047, met als be-
langrijkste kostencomponent opnames en polikliniekbezoeken (samen verantwoorde-
lijk voor meer dan 80% van de totale kosten). Kosten waren vooral hoog in geval van 
vroeggeboorte en/of een recidief preëclampsie of HELLP-syndroom. De praktijkvariatie 
binnen de gebruikelijke zorg bleek aanzienlijk. Het aantal polibezoeken varieerde van 5 
tot 37. Hoewel meervoudige regressieanalyses aantoonden dat er een verband is tus-
sen sommige zwangerschapsuitkomsten en ziekenhuiskosten, blijft het merendeel van 
de spreiding onverklaard. Een deel van de spreiding wordt mogelijk verklaard door 
variabelen die niet gemeten zijn in de PreCare studie, zoals patiëntvoorkeuren, voor-
keuren en routine van de dokter of lokaal ziekenhuisbeleid. Dit kan er op wijzen dat de 
zorg voor deze patiëntengroep kan worden verbeterd door het ontwikkelen van een 
klinische praktijk-richtlijn. 
 
Hoofdstuk 4 presenteert de economische evaluatie waarin recidiefkans-geleide zorg 
vergeleken werd met de gebruikelijke zorg op het gebied van kosten, effecten en kos-
teneffectiviteit. Uikomsten werden uitgedrukt in kosten per QALY (vanuit een maat-
schappelijk perspectief) en kosten per voorkomen nadelige neonatale uitkomst (vanuit 
ziekenhuis perspectief). Vanuit het maatschappelijk perspectief lieten resultaten zien 
dat RGC niet kosteneffectief was in vergelijking met de gebruikelijke zorg door hogere 
kosten en lagere QALY’s in de recidiefkans-geleide zorg-groep. Bootstrapanalyses 
toonden aan dat de effectiviteit consistent lager was in de recidiefkans-geleide zorg-
groep (99% van de replicaties) met hogere maatschappelijke kosten voor recidiefkans-
geleide zorg in ongeveer 80% van de replicaties. Vanuit het ziekenhuis perspectief 
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bleek dat recidiefkans-geleide zorg juist kosteneffectief was in vergelijking met de 
gebruikelijke zorg, voornamelijk door lagere ziekenhuiskosten. Sensitiviteits- en sub-
groepanalyses lieten zien dat de resultaten robuust waren. 
 
Hoofdstuk 5 beschrijft de mate van tevredenheid van patiënten in de recidiefkans-
geleide zorg-groep, welke factoren hebben bijgedragen aan tevredenheid en of tevre-
denheid van invloed was op de naleving van de HC en MC protocollen in de PreCare 
studie. Tevredenheidsscores werden verzameld bij inclusie en 10 dagen na de bevalling 
met de Nederlandse versie van Ware’s Patiënt Tevredenheidsvragenlijst, de PSQ III. 
Scores waren hoog voor alle subschalen van de PSQ III, wat op een hoge tevredenheid 
duidt. Er werden geen betekenisvolle verschillen gevonden tussen HC- en MC-
patiënten. Echter, na correctie voor mogelijke verstorende factoren, bleken HC-
patiënten significant meer tevreden over “tijd besteed met de dokter” dan MC-
patiënten. De verwachtingen, eerdere ervaringen, psychische gezondheidstoestand bij 
inclusie en ingedeeld worden in HC of MC hadden een significante invloed op tevre-
denheid. Alleen ”tevredenheid met communicatie” bleek een voorspeller te zijn voor 
de naleving van de protocollen. 
 
Hoofdstuk 6 biedt een literatuuroverzicht van de relatie tussen preëclampsie of HELLP-
syndroom en posttraumatische stress, angst- en depressieve klachten. Een systema-
tisch literatuuronderzoek werd uitgevoerd in PubMed en PsycInfo. Uit 267 resultaten 
werden uiteindelijk slechts 6 studies geschikt geacht om te includeren in de review. 
Een checklist werd gebruikt om de data-extractie te vergemakkelijken en de geschikt-
heid van de artikelen in het licht van onze onderzoeksvragen te evalueren. Studies 
over depressie (n=6) lieten positieve relaties zien tussen preëclampsie en HELLP syn-
droom en het vóórkomen van depressie of de ernst van de depressieve symptomen, 
maar in de helft van de studies waren de associaties niet statistisch significant. Studies 
over angst (n=2) toonden hogere scores met betrekking tot de ernst, maar alle associa-
ties waren statistisch niet significant. Studies over posttraumatische stress beschreven 
in het algemeen een hoger vóórkomen en ernstigere symptomen, maar weer waren 
deze resultaten vaak niet statistisch significant. Concluderend, hoewel de gerappor-
teerde relaties niet steeds statistisch significant waren, waren de meeste wel positief. 
Dit ondersteunt het beeld dat een doorgemaakte preëclampsie of HELLP-syndroom 
mogelijk effect heeft op het ontstaan van diverse vormen van psychopathologie. 
 
Hoofdstuk 7 levert ten slotte een samenvatting en een algemene discussie over het 
onderzoek dat in dit proefschrift is beschreven.  
 Een belangrijk aandachtsgebied voor toekomstig onderzoek is het ontwikkelen 
van een verbeterd predictiemodel om vervolgens te onderzoeken of een aangepaste 
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vorm van recidiefkans-geleide zorg kosteneffectief is ten opzichte van de gebruikelijke 
zorg. Aandacht voor mogelijke psychopathologie mag hierbij zeker niet ontbreken. 
Vanwege hoge kosten buiten het ziekenhuis in de huidige vorm van recidiefkans-
geleide zorg, zouden toekomstige protocollen ook betrekking moeten hebben op de 
zorg buiten het ziekenhuis. 
 Idealiter zouden procesevaluaties voortaan moeten worden uitgevoerd binnen 
studies, om na te gaan wat de ervaringen zijn van alle betrokkenen (zowel artsen als 
patiënten) en wat de succesfactoren en knelpunten zijn. Dit zou aan de nieuwe vorm 
van recidiefkans-geleide zorg gekoppeld kunnen worden. 
 Voor de clinicus is het belangrijk om alert te zijn op de eventuele ontwikkeling van 
psychopathologie, omdat preventie en tijdige herkenning kosten kunnen besparen en 
kwaliteit van leven en patiënttevredenheid kunnen verhogen. 
 
 
  




