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Zwangerschap kan de spannendste, maar ook de zwaarste tijd in het leven van 
een vrouw zijn. Tijdens de zwangerschap zijn vrouwen ook het meest vatbaar 
voor diverse gezondheidsproblemen en emotionele problemen. Er kunnen 
zich complicaties voordoen voor, tijdens of na de zwangerschap. Sommige 
complicaties zijn slechts mild, maar andere kunnen het leven van zowel de 
moeder als het kind in gevaar brengen. Als de moeder echter op de hoogte 
is van de risicofactoren, en van de tekenen en symptomen van mogelijke 
complicaties, dan kan zij voorzorgsmaatregelen nemen of medische hulp 
inroepen en ernstige gezondheidsrisico’s vermijden. Dit proefschrift is bedoeld 
om de epidemiologische en economische impact van screeningproblemen 
tijdens de zwangerschap te beoordelen en de kosteneffectiviteit van 
strategieën te evalueren om zo de zwangerschapsgezondheid te verbeteren. 
De inhoud van dit proefschrift bestaat uit twee hoofdgedeelten: het eerste 
deel gaat over screeningproblemen tijdens de zwangerschap en het tweede 
deel over voedingsproblemen tijdens de zwangerschap. Het deel met 
de screeningproblemen bevat een beschrijving van de types verhoogde 
bloedsuikerwaarden bij zwangere vrouwen, de belasting door verhoogde 
bloedsuikerwaarden, en kosteneffectieve manieren om de aandoening 
onder controle te houden. In het gedeelte over voedingsproblemen worden 
de voedingsbehoeften tijdens de zwangerschap beschreven. Hier hebben we 
het gebruik besproken van meervoudige micronutriënten (MMN) om het 
risico op moedersterfte en kindersterfte terug te dringen en de economische 
gezondheidsgevolgen te verminderen. In dit gedeelte is ook gesproken 
over het gebruik van dadiah (een yoghurt-achtig product) als aanvullende 
voeding voor zwangere vrouwen. In Hoofdstuk 2 wordt het probleem van 
hyperglycemie bij Indonesische vrouwen besproken. Hierbij is gekeken naar 
de gegevens van zwangere vrouwen zonder diabetesdiagnose die voor het 
eerst werden onderzocht op hyperglycemie (Hyperglycemia First Detected 
in Pregnancy) in 2014 en 2015 in twee ziekenhuizen op West-Sumatra. 
Deze patiëntenregistratiesystemen worden in Indonesië nog steeds weinig 
gebruikt en met dit onderzoek kan het verder verzamelen en gebruiken van 
dergelijke informatie worden verbeterd. Zwangere vrouwen met normale 
nuchtere bloedsuikerwaarden kunnen nog steeds risico lopen, omdat er 
bij zwangerschapscomplicaties veel factoren meespelen. Wat betreft het 
andere hoofdgedeelte dat in deel 1 werd genoemd: in Hoofdstuk 3 wordt 
in dit proefschrift het bewijsmateriaal besproken voor de kosteneffectiviteit 
van het onder controle houden van zwangerschapsdiabetes. Tijdige 
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screening voor hyperglycemie tijdens de zwangerschap met een eenvoudige 
glucosetest zorgt voor een betere vroegtijdige opsporing en beheersing van 
zwangerschapsdiabetes. Prenatale zorg en richtlijnen voor de screening en 
behandeling van zwangerschapsdiabetes zijn al goed vastgelegd in landen en 
settings waar de economische evaluaties werden uitgevoerd. De beoordeelde 
studies lijken uit te wijzen dat noch de screening, noch de behandeling van 
zwangerschapsdiabetes overtuigend kosteneffectief zijn. Alle studies werden 
uitgevoerd in hoge-inkomenslanden met gezondheidszorgsystemen die sterk 
verschilden van die in lage-/middeninkomenslanden.

In dit proefschrift werden naast screeningproblemen ook ondervoeding in 
de zwangerschap als factor meegewogen en geanalyseerd als bijdragend aan 
de sterftecijfers van moeder en kind. Met name ondervoeding bij zwangere 
vrouwen is nog steeds een volksgezondheidsprobleem dat speciale aandacht 
nodig heeft. Gebrek aan voedingsstoffen kan bij deze vrouwen bloedarmoede 
veroorzaken, wat het risico op bloedingen en de kans op een laag geboortegewicht 
van de baby zal vergroten. In Hoofdstuk 4 is de kosteneffectiviteit van 
MMN ten opzichte van ijzerfoliumzuur vergeleken met behulp van een 
economisch gezondheidsmodel (beslissingsboom). Deze studie bouwt voort 
op interventieproeven met aanvullende meervoudige micronutriënten op 
Lombok, Indonesië. De kosteneffectiviteit van zwangerschapssupplementen 
werd onderzocht. De prijs voor MMN is ongeveer I$ 105 per jaar, in 
vergelijking met ijzerfoliumzuur dat ongeveer I$ 24 kost. De totale kosten van 
de MMN-strategie bleken hoger te zijn dan de kosten van de ijzerfoliumzuur-
strategie, maar de incrementele kosteneffectiviteitsratio was I$ 274,73 per 
voorkomen DALY (maat voor last onstaan door ziektes), wat erop duidt dat 
MMN een kosteneffectieve interventie is.  De meeste zwangere vrouwen in 
Indonesië gebruikten al MMN. Het wordt echter nog steeds niet vergoed door 
de nationale ziektekostenverzekering. Deze studie suggereert dat dekking 
gerechtvaardigd is vanuit een gezondheids-economisch perspectief, hoewel er 
nog enige onzekerheid bestaat. Vooral de potentiële extra gunstige effecten 
van MMN op kindersterfte, in vergelijking met ijzerfoliumzuur, vereisen meer 
onderzoek om definitieve conclusies te trekken over de kosteneffectiviteit van 
MMN. 

Een van de recent ontwikkelde voedingsoplossingen voor de aanpak van 
zwangerschapscomplicaties is probiotica. In Hoofdstuk 5 worden de specifieke 
probiotische effecten onderzocht van Indonesische gefermenteerde melk, 
dadiah dat wordt gegeten door de Minang-bevolking op West-Sumatera. Dit 
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supplement zou ook de dagelijkse behoefte aan proteïne kunnen vervullen 
aangezien het van melk wordt gemaakt. Indonesië, en met name de Minang-
gemeenschap, kan trots zijn op de beschikbaarheid van dadiah. In dit proefschrift 
is de veiligheid van dadiah als traditioneel voedsel beoordeeld, en is het als 
inheems gezond voedingsproduct ter aanvulling van het voedingspatroon van 
zwangere vrouwen geïdentificeerd.

Er is echter nog geen evaluatie van de voedingseffecten en de kosten-
batenanalyse van op voedsel gebaseerde aanpakwijzen bij de bestrijding van 
micronutriënttekorten uitgevoerd. Deze resultaten over MMN en dadiah 
kunnen anderen inspireren tot het toepassen van de gunstige resultaten van 
voedingsinterventies bij economische evaluaties, en besluitvormers helpen 
prioriteit te geven aan de financiering van voedingsinterventies voor zwangere 
vrouwen. 

In een tijdperk waarin de economische aspecten van gezondheidszorg nog in 
ontwikkeling zijn, heeft dit proefschrift bijgedragen aan het aan de orde stellen 
van essentiële kwesties die spelen bij verschillende zwangerschapsproblemen. 
Algemeen gezien kan de analyse uit dit proefschrift als input dienen 
voor besluitvormers op elk niveau ter ondersteuning van evidence-based 
ontwikkeling van strategieën en het prioriteit geven aan de gezondheidszorg 
voor moeders in Indonesië. Alle zwangere vrouwen hebben recht op kwalitatief 
hoogwaardige prenatale zorg. Geïntegreerde prenatale zorg maakt daar deel van 
uit. Deze dienstverlening bestaat uit gezondheidsverbeterende, preventieve, 
genezende en revaliderende zorg voor zwangere vrouwen. Dit proefschrift 
draagt bij aan het aan de orde stellen van essentiële zaken met betrekking 
tot verschillende zwangerschapsproblemen. Het benadrukt de noodzaak van 
verder uitgebreid research op het gebied van zwangerschapsscreening en 
voeding.
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