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ABBREVIATIONS

 

AC  abdominal circumference

AGA  appropriate for gestational age

AI  adequate intake

AIC  akaike information criteria

BMI  body mass index

BW  birth weight

CCC  concordance correlation coefficient

CI  confidence interval

CPR  cerebroplacental ratio

CV  coefficient of variation

DRI  dietary reference intake

EAR  estimated average requirement

EFW  estimated fetal weight

ESCAPE  European Study of Cohorts for Air Pollution Effects

EUROCAT NNL European Registration of Congenital Anomalies and Twins Northern 

  Netherlands

FD  fetal deaths

FFQ  food frequency questionnaire

FGR  fetal growth restriction

FU  follow-up

GA  gestational age

GDM  gestational diabetes mellitus

GP  general practitioner

GV  growth velocity

HC  head circumference

LA  limits of agreement

LASSO  least absolute shrinkage and selection operation

LB  live births

LGA  large for gestational age

LLDS  lifelines diet score

LUR  land use regression

MRI  Magnetic Resonance Imaging

NO2  nitrogen dioxide

NOx  nitrogen oxide



ABBREVIATIONS | 227

A

PAPP-A  pregnancy-associated plasma protein A

PI  pulsatility index

PIGF  placenta growth factor

POP  Pregnancy Outcome Prediction

PM  particulate matter

PQ  placenta quotient (=PV/gestational age)

PT  placental thickness

PV  placental volume

PW  placental weight

RDA  recommended dietary allowance

SD  standard deviation

sFLIT1  soluble fms-like tyrosine kinase 1

SGA  small for gestational age

TOPFA  termination of pregnancy after prenatal diagnosis of a fetal anomaly

UL  upper intake level

UmA  umbilical artery

UtA  uterine artery

WHO  World Health Organisation
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SUMMARY

The studies presented in this thesis were aimed to gain more insight in both the 

relation between preconception environmental factors (including air pollution, and 

maternal dietary intake) and that of postnatal placental morphometry with pregnancy 

outcome. 

Part 1. Preconception factors and pregnancy outcome
In the first part of this thesis, the aim was to gain insight in the association between 

preconception environmental factors and pregnancy outcome. In chapter 2 we 

conducted an exploratory case-control study of 7,426 subjects registered in the 

European Registration of Congenital Anomalies and Twins Northern Netherlands 

(EUROCAT NNL) to extend the knowledge on possible associations between maternal 

exposure to air pollution during the periconception period and congenital anomalies 

in the offspring. Concentrations of various air pollutants (PM10, PM2.5, PM10-2.5, NO2, NOX, 

absorbance) were obtained using land use regression models from the European 

Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE). We found that air pollution 

exposure was positively associated with the risk of genital anomalies, mainly driven 

by hypospadias.

It has been quite well established that maternal dietary intake during pregnancy 

is associated with pregnancy outcome. However, during the past few years, there 

is increased recognition that maternal dietary intake already from preconception 

onwards may affect pregnancy outcome. Literature investigating this association is 

still scarce. Therefore, we created the ‘Perined-Lifelines birth cohort’ by linking the 

Dutch national birth registry (Perined) with a large population-based cohort study 

(The Lifelines Cohort study) through a ‘trusted third party’ with the aim to provide 

insights on the associations between maternal dietary intake before conception and 

pregnancy outcome. In total, 2,368 pregnancies from female Lifelines participants 

were linked with their data in Perined. The methodology of the establishment and 

characteristics of this cohort has been described in chapter 3. Comparison of 

dietary intake of our cohort with the Dutch dietary guidelines and the complete 

Lifelines Cohort, showed that our cohort representative in terms of dietary intake 

and demographical information. 

Within the Perined-Lifelines birth cohort we examined the association between 

maternal macronutrient intake in the preconception period with birth weight in 1,698 

women who had a term birth (chapter 4). We observed that intake of polysaccharides 

during preconception was associated with an increased birth weight, independent of 
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energy intake and maternal characteristics (e.g. maternal BMI). In addition, our results 

suggested that within the group of women with the lowest 20% BMI in our cohort, 

higher macronutrient intake (total protein, animal protein, fat, total carbohydrates, 

mono- and disaccharides, polysaccharides) was associated with increased birth 

weight. In future, we recommend that any dietary assessment and advise during 

preconception should be customized to preconception weight status of the women. 

In chapter 5 we examined the association between preconception food group 

intake and birth weight of the offspring. Intake of ‘artificial sweetened products’ 

and ‘vegetables’ was associated with increased birth weight. Intake of ‘eggs’ was 

associated with decreased birth weight. Based on the results from both chapter 4 and 

5 no direct translations to clinical practice can be made as our findings need to be 

confirmed in other cohort studies. In those studies also adverse pregnancy outcomes 

need to be taken into account to be able to draw any conclusion on beneficial versus 

adverse effects of the environmental factors during preconception on pregnancy 

outcome.

Part 2. Placental morphometry and pregnancy outcome
In the second part of the thesis we investigated the association of ultrasonic fetal 

biometry and Doppler flow velocimetry, placental morphometry after birth and 

pregnancy outcome. 

Ultrasonic fetal biometry and Doppler flow velocimetry are widely used to assess the 

risk of pregnancy complications. There is an extensive literature on the relationship 

between pregnancy outcome and the size and shape of the placenta. However, 

ultrasonic fetal biometry and Doppler flow velocimetry have not previously been 

studied in relation to placental morphometry after birth. In chapter 6 we studied 

a group of 2,120 women recruited to a prospective cohort study (The Pregnancy 

Outcome Prediction study) who delivered a live born infant at term and who had 

complete data on uterine and umbilical artery Doppler flow velocimetry, fetal 

biometry, digital images of the placenta available. We showed that small placental 

surface area was associated with higher uterine artery pulsatility index (PI) 20 weeks’ 

gestation and low placental weight was associated with higher umbilical artery PI 

at 36 weeks’ gestation. Both low placental area and weight were associated with 

a slower growth of the fetal abdomen (abdominal circumference growth velocity 

between 20 and 36 weeks). 

Birth weight to placenta weight (BWPW)-ratio is an indicator of the ability of the 

placenta to maintain adequate nutrient supply to the fetus. In chapter 7 we 
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investigated the relationship between BWPW-ratio with utero-placental Doppler 

and neonatal and maternal morbidity. In total 3,311 women from the ‘Pregnancy 

Outcome Prediction Study’ (POPS), who delivered a live born infant at term and whose 

placental weight and birth weight were known, were studied. We observed two key 

patterns. First, low BWPW-ratio was associated with both neonatal and maternal 

morbidity, including maternal obesity (BMI>30kg/m2), diabetes (pre-gestational and 

gestational) and preeclampsia. Second, high BWPW-ratio was associated with both 

higher umbilical artery PI (36 weeks of gestation) and higher uterine artery PI (20 

weeks of gestation). This ratio may be an indicative marker of immediate and longer 

term health risks for an individual.  

In chapter 8, we presented a literature review in which the possible use of placental 

morphometry in detection of fetal growth restriction has been investigated. 

Parameters such as placental surface are, placental volume and placental weight in 

relation to birth weight can help to identify newborns who might have encountered 

fetal growth restriction and need accurate monitoring after birth.

Finally, in chapter 9 we discussed how the main findings of this thesis fit with the 

existing literature. Challenges and opportunities of the preconception period as a 

window of interest for studies and potential interventions, linkage of health care 

databases, and the use of placental morphometry in detection of adverse pregnancy 

outcomes have been described. In future, it would be interesting to examine whether 

in other large cohort studies, with other distributions in terms of demographic 

representation, the associations found between preconception dietary intake and 

birth weight can be confirmed. In addition, the association between environmental 

factors during preconception and placental development needs to be investigated 

to determine the biological pathways that can be linked to placental dysfunction and 

corresponding development. In conclusion, ideally for every fetus or infant all relevant 

factors associated with (adverse) health outcome are assessed, as this information 

can be of important value in any prediction of growth, development and future health 

of both mother and child. 
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DUTCH SUMMARY (NEDERLANDSE SAMENVATTING)

De studies weergegeven in dit proefschrift hebben als doel om meer inzicht te krijgen 

in de relatie tussen preconceptionele (omgevings-)factoren (zoals blootstelling 

aan luchtverontreiniging en maternale voedingsinname) alsook de relatie tussen 

postnatale placenta morfometrie en zwangerschapsuitkomsten.

Deel 1. Preconceptionele (omgevings-)factoren en zwanger-
schapsuitkomsten.
Het eerste deel van dit proefschrift heeft als doel om meer inzicht te 

krijgen in de associatie tussen preconceptionele omgevingsfactoren en 

zwangerschapsuitkomsten. In hoofdstuk 2 hebben we een exploratieve case-

control studie uitgevoerd met 7.426 kinderen die geregistreerd staan in de ‘European 

Registration of Congenital Anomalies and Twins Northern Netherlands’ (EUROCAT 

NNL) database, met als doel de kennis over de mogelijke associatie tussen 

maternale blootstelling aan luchtverontreiniging gedurende de preconceptionele 

periode en congenitale afwijkingen van de kinderen te vergroten. Concentraties van 

verschillende luchtvervuilende stoffen (PM10, PM2.5, PM10-2.5, NO2, NOX, ‘absorbance’) zijn 

verkregen via ‘land use regression’ modellen van de ‘European Study of Cohorts for 

Air Pollution Effects’ (ESCAPE) waarmee de luchtkwaliteit op verschillende plekken 

kan worden voorspeld. Onze resultaten lieten een positieve associatie zien tussen 

blootstelling aan luchtverontreiniging en het risico op genitale afwijkingen, met name 

gedreven door de associatie met hypospadie.

Het is inmiddels algemeen bekend dat maternaal dieet gedurende zwangerschap 

geassocieerd is met zwangerschapsuitkomsten. Echter, is er gedurende de afgelopen 

jaren toenemend aandacht voor het idee dat maternaal dieet al preconceptioneel 

een effect kan hebben op zwangerschapsuitkomsten. We hebben het ‘Perined-

Lifelines geboorte cohort’ gecreëerd door de Nederlandse perinatale registratie 

(Perined) te koppelen aan een grote prospectieve cohortstudie in het noorden van 

Nederland (Het Lifelines cohort) middels een ‘trusted third party’. Dit om meer inzicht 

te krijgen in de associatie tussen voedingsinname gedurende de preconceptionele 

periode en zwangerschapsuitkomsten. In totaal zijn er 2.368 zwangerschappen van 

vrouwelijke Lifelines deelneemsters gekoppeld met de data van de desbetreffende 

zwangerschap in Perined. De methodologie van het tot stand brengen van dit cohort 

is beschreven in hoofdstuk 3. Vergelijking van voedingsinname van ons cohort met 

de Nederlandse ‘Richtlijnen gezonde voeding 2015’ van de Gezondheidsraad en 
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met de voedingsinname van het volledige Lifelines cohort, liet zien dat ons cohort 

representatief is ten aanzien van voedingsinname en demografische variabelen.

Binnen het Perined-Lifelines geboorte cohort hebben we de associatie tussen 

maternale macronutrient inname in de preconceptionele periode en geboortegewicht 

onderzocht in een groep van 1.698 vrouwen met een a term geboren kind (hoofdstuk 

4). Wij vonden dat inname van polysaccharides gedurende de preconceptionele 

periode geassocieerd was met toename in geboortegewicht, onafhankelijk van 

energie-inname en maternale karakteristieken (e.g. maternaal BMI). Daarnaast 

vonden wij dat in de groep vrouwen met de 20% laagste BMI, hogere macronutrient-

inname (totaal eiwit, dierlijk eiwit, totaal koolhydraten, mono- en disaccharides, 

polysaccharides) geassocieerd was met toename in geboortegewicht. In de 

toekomst zou het verstandig zijn dat iedere beoordeling en advies met betrekking tot 

voedingsinname van de vrouw gedurende de preconceptionele periode aangepast 

wordt op haar gewicht status. In hoofdstuk 5 onderzochten we de associatie 

tussen de preconceptionele voedingsgroep inname en geboortegewicht van de 

pasgeborenen. Inname van zowel voedingsgroep ‘kunstmatig gezoete producten’, 

als ‘groente’ was geassocieerd met een toename in geboortegewicht. Inname van 

‘eieren’ was geassocieerd met een afname in geboortegewicht. Op basis van de 

resultaten van hoofdstuk 4 en 5 kunnen nog geen directe vertalingen naar de klinische 

praktijk gemaakt worden, aangezien deze resultaten eerst verder onderzocht en 

bevestigd moeten worden in andere, grote, cohort studies. Hierbij is van belang dat 

dan ook slechte zwangerschapsuitkomsten meegenomen worden als uitkomstmaat. 

Zodoende kunnen hopelijk conclusies getrokken worden over eventuele gunstige 

danwel nadelige effecten van omgevingsfactoren gedurende de preconceptionele 

periode op zwangerschapsuitkomsten.

Deel 2. Placenta morfometrie en zwangerschapsuitkomsten.
In het tweede deel van dit proefschrift hebben wij de associatie tussen echoscopische 

foetale biometrie, Doppler-metingen gedurende zwangerschap en placenta 

morfometrie na de geboorte en zwangerschapsuitkomsten onderzocht.

Echoscopische foetale biometrie en transabdominale Doppler-metingen worden 

wijdverbreid gebruikt voor het vaststellen van zwangerschapscomplicaties. Er 

bestaat uitgebreide literatuur over de relatie tussen de grootte en vorm van de 

placenta en zwangerschapsuitkomst. Echter, echoscopische foetale biometrie en 

Doppler-metingen zijn niet eerder onderzocht in relatie tot placenta morfometrie 

na de geboorte. In hoofdstuk 6 beschrijven wij een studie met daarin 2.120 vrouwen 
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afkomstig van een prospectieve cohortstudie (‘The Pregnancy Outcome Prediction 

Study’ (POPS)), die waren bevallen van een levend a term kind met Doppler metingen 

van de arteria uterina en arteria umbilicalis, foetale biometrie en digitale foto’s van de 

placenta na de geboorte beschikbaar. Resultaten lieten zien dat een kleiner placenta 

oppervlakte geassocieerd was met een hogere arteria uterina pulsatility index (PI) 

bij 20 weken zwangerschapsduur en een lager placenta gewicht met een hogere 

arteria umbilicalis PI bij 36 weken zwangerschapsduur. Zowel een kleiner placenta 

oppervlakte als een lager placenta gewicht was geassocieerd met een vertraagde 

groei van het foetale abdomen (groeisnelheid van de abdominale omtrek tussen 20 

en 36 weken zwangerschapsduur). 

De ratio tussen geboortegewicht en placentagewicht (BWPW-ratio) kan gezien worden 

als een indicator voor het vermogen van de placenta om adequate voedingstoevoer 

naar de foetus in stand te houden. In hoofdstuk 7 hebben wij de relatie tussen 

de BWPW-ratio, Doppler-metingen gedurende zwangerschap en neonatale en 

maternale morbiditeit onderzocht. In totaal waren er 3.311 vrouwen geïncludeerd voor 

onderzoek vanuit de ‘POPS study’ die waren bevallen van een a-term, levendgeboren, 

kind waarbij zowel het geboortegewicht als het placenta gewicht bekend was. Hierbij 

vonden wij twee belangrijke uitkomsten. Ten eerste was een laag BWPW-ratio 

geassocieerd met zowel neonatale als maternale morbiditeit, inclusief maternale 

obesitas (BMI>30kg/m2), diabetes (pre-zwangerschap of diabetes gravidarum) en 

pre-eclampsie. Ten tweede was een hoge BWPW-ratio geassocieerd met zowel 

een hogere arteria umbilicalis PI (36 weken zwangerschapsduur) als met arteria 

uterina PI (20 weken zwangerschapsduur). Deze ratio is mogelijk een richtinggevende 

marker voor zowel korte als lange termijn gezondheidsrisico’s voor een individu.  

Hoofdstuk 8 bestaat uit een literatuur review waarin wij het mogelijke gebruik van 

placenta morfometrie in de detectie van foetale groeirestrictie hebben onderzocht. 

Parameters zoals oppervlakte van de placenta, placenta volume en placenta gewicht 

in relatie tot geboortegewicht kunnen ondersteunend zijn in het identificeren van 

pasgeborenen die mogelijk blootgesteld zijn geweest aan groeirestrictie ten tijde 

van de zwangerschao.

Tot slot, in hoofdstuk 9 beschrijven wij hoe de belangrijkste bevindingen van dit 

proefschrift passen binnen de bestaande literatuur. Uitdagingen en mogelijkheden 

van de preconceptionele periode als een tijdsframe voor studies en mogelijke 

interventies, het linken van gezondheidszorg databases, en het gebruik van 

placenta morfometrie in de detectie van slechte zwangerschapsuitkomsten worden 

in dit hoofdstuk beschreven. Het zal interessant zijn om in de toekomst in andere 
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grote cohort-studies, met andere verdelingen op het gebied van demografische 

gegevens, te onderzoeken of de associaties die we hebben gevonden tussen 

preconceptionele voedingsinname en geboortegewicht kan worden bevestigd. 

Daarnaast moeten omgevingsfactoren gedurende de preconceptionele periode in 

relatie tot placenta ontwikkeling worden onderzocht om de biologische ‘pathways’ 

te kunnen vaststellen, die kunnen worden gelinkt aan placenta dysfunctie en 

corresponderende ontwikkeling van de placenta. Concluderend, idealiter worden 

voor alle foetussen of pasgeborenen alle relevante factoren die geassocieerd 

zijn met (slechte) gezondheidsuitkomsten geëvalueerd. Dit vanwege het feit dat 

deze informatie van belangrijke waarde kan zijn in iedere voorspelling van groei, 

ontwikkeling en toekomstige gezondheid van zowel moeder als kind. 
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