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Dutch summary | Nederlandse samenvatting
Dit proefschrift richtte zich op het verbeteren van risicostratificatie bij zwangere 

vrouwen met een aangeboren hartafwijking (AHA). Dit werd gedaan op basis van 

het vergroten van de kennis over de mogelijke onderliggende pathofysiologische 

mechanismen tussen het hart en de placenta (deel I) en op klinische factoren die 

verband houden met een verhoogd risico op zwangerschapscomplicaties (deel II).

In hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben we laten zien dat niet alleen in een populatie 

met rechtszijdige AHA (gecorrigeerde Tetralogie van Fallot, ToF) maar ook in een 

populatie met linkszijdige AHA (gecorrigeerde coarctatie van de aorta), verminderde 

maternale rechter ventrikel (RV) functie geassocieerd is met een hogere weerstand 

in de uteroplacentaire vaten (oftewel de vaten in de baarmoeder en navelstreng) in 

het tweede en derde trimester. Deze verhoogde vaatweerstand bleek geassocieerd 

te zijn met een ongunstige zwangerschapsuitkomst. In hoofdstuk 4 hebben we 

bij zwangere vrouwen met gecorrigeerde ToF aangetoond dat een verminderde 

RV functie vóór de zwangerschap geassocieerd is met een hogere weerstand in de 

uteroplacentaire vaten al in het eerste trimester van de zwangerschap. Daardoor 

kan vroege controle van de weerstand in de uteroplacentaire vaten van toegevoegde 

waarde zijn bij vrouwen met AHA met (sub)klinische verminderde RV functie, om op 

deze manier patiënten te identificeren die baat kunnen hebben bij meer frequente 

obstetrische controles.

In hoofdstuk 5 zijn we dieper in gegaan op de onderliggende relatie tussen een 

verminderde RV functie en hogere weerstand in de uteroplacentaire vaten bij 

zwangere vrouwen met een gecorrigeerde ToF,  door nu de hartfunctie met MRI te 

meten in plaats van met echocardiografie. Opnieuw vonden we dat een verminderde 

RV functie, en niet de linker ventrikel functie, geassocieerd was met een hogere 

weerstand in de uteroplacentaire vaten. Hierdoor is er toenemend bewijs dat een 

verminderde RV functie een predisponerende factor is voor een verminderde 

placenta functie, mogelijk als gevolg van veneuze congestie. Om deze hypothese te 

onderbouwen, onderzochten we in hoofdstuk 6 de veneuze bloeddoorstroming in 

de lever en de nieren bij zwangere vrouwen met een gecorrigeerde ToF. We hebben 

in deze pilot studie geobserveerd dat zwangere vrouwen met gecorrigeerde ToF een 

abnormale veneuze bloeddoorstroming in zowel de lever als de nieren hebben. Deze 

bevindingen ondersteunen de hypothese dat er sprake is van veneuze congestie 

bij zwangere vrouwen met (sub)klinische verminderde RV functie. In hoofdstuk 7 
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hebben we de literatuur onderzocht om cardiovasculaire determinanten van een 

verminderde placentafunctie bij vrouwen met een hartaandoening te beschrijven. 

De relatie tussen een verminderde hartfunctie en de ontwikkeling en functie 

van de placenta is tot op heden nog niet duidelijk, maar lijkt multifactorieel met 

enkele synergetische effecten. Verminderde bloedtoevoer  door de afgenomen 

hartfunctie, een verhoogde centraal veneuze druk, een hoge bloeddruk en chronisch 

zuurstofgebrek bij de moeder leiden allemaal tot een verminderde functie van de 

placenta en interacties hiertussen kunnen deze negatieve vicieuze cirkel versterken.

In deel II onderzochten we mogelijke klinische factoren die verband houden met een 

verhoogd risico op zwangerschapscomplicaties. In hoofdstuk 8 hebben we laten 

zien dat een verhoogde waarde van de hartfalen biomarker ‘NT-proBNP’ (> 235 pg/

ml) in het eerste trimester geassocieerd is met het optreden van cardiovasculaire 

complicaties en met een afname van de RV functie later in de zwangerschap bij 

vrouwen met AHA. Bepaling van het NT-proBNP vroeg in de zwangerschap lijkt 

daarom van toegevoegde waarde voor het inschatten van de benodigde controles 

tijdens de verdere duur van de zwangerschap. In hoofdstuk 9 hebben we het 

beloop van echocardiografische parameters beschreven die worden gebruikt voor 

de evaluatie van hartklepaandoeningen tijdens de zwangerschap, wat eveneens van 

toegevoegde waarde lijkt om onderscheid te maken tussen normale en risicovolle 

zwangerschappen. Als gevolg van verschillende fysiologische veranderingen, nam 

de Doppler gradiënt van de aortaklep bij vrouwen met een aortaklepaandoening 

tijdens de zwangerschap toe. Bij vrouwen met een pulmonalisklepaandoening werd 

deze toename van Doppler gradiënt niet geobserveerd, welke mogelijk verklaard kan 

worden door de verminderde RV functie in deze patiëntengroep. Om een inschatting 

te kunnen maken van een mogelijke risicovolle zwangerschap, kan het daarom van 

belang zijn de RV functie tijdens de zwangerschap te controleren, zodat de mate van 

pulmonalisklepstenose minder snel zal worden onderschat. 

Concluderend heeft dit proefschrift waardevolle nieuwe inzichten geleverd over de 

onderliggende pathofysiologische mechanismen tussen het hart en de placenta 

bij vrouwen met AHA. Veneuze congestie, gerelateerd aan een (sub)klinische 

verminderde RV functie, lijkt hierin een belangrijke rol te spelen. Vroegtijdige evaluatie 

van RV functie, NT-proBNP en het meten van de weerstand in de uteroplacentaire 

vaten is van toegevoegde waarde voor de identificatie van zwangere vrouwen met 

AHA die een verhoogd risico hebben op complicaties. Deze metingen dragen eraan 

bij om zorg te leveren voor elke patiënt specifiek, waarbij er beter gekeken wordt naar 

de individu en niet naar de populatie van zwangere vrouwen met AHA als één geheel. 
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