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Een kwart van de eerste zwangerschappen wordt gecompliceerd door spontane prematuriteit, foetale 
groeivertraging en dysmaturiteit, diabetes gravidarum of hypertensieve aandoeningen van de zwangerschap. 
Deze aandoeningen kunnen serieuze korte- en lange termijn gevolgen hebben voor de moeder en neonaat, 
terwijl de pathofysiologie van deze obstetrische aandoeningen nog niet volledig zijn begrepen. Wereldwijd 
neemt de incidentie van deze aandoeningen toe en vormen een aanzienlijke belasting voor zorgstelsels. Het 
doel van de studies in dit proefschrift was om obstetrische complicaties in Zuid Australië te beschrijven in 
populatie- en cohort studies, met specifieke aandacht voor het opvullen van kennishiaten over een selectie 
aan, tot nu toe onvoldoende bestudeerde, voorspelende en geassocieerde factoren.

Prematuriteit
Prematuriteit, ofwel vroeggeboorte, wordt gedefinieerd als geboorte voor de 37e zwangerschapsweek en kan 
verder worden onderverdeeld in vroege (geboorte voor de 34e zwangerschapsweek) en late prematuriteit 
(geboorte vanaf de 34e en tot 37e zwangerschapsweek). Prematuriteit kan spontaan of iatrogeen ontstaan, waar 
in het laatste geval de geboorte door medisch handelen wordt opgewekt. De indicaties voor vroege iatrogene 
geboorte kunnen een maternale oorsprong hebben [bijvoorbeeld pre-eclampsie, eclampsie, placenta loslating 
en placenta praevia (wanneer de placenta te laag innestelt, over de ingang van de baarmoedermond)] of een 
foetale [bijvoorbeeld foetale groeivertraging of foetale nood]. De incidentie van prematuriteit en de verdeling 
tussen spontane en iatrogene vroeggeboorte varieert per regio en land. Wereldwijd is de incidentie geschat op 
11% en hierin is een toenemende trend zichtbaar. Onderrapportage, met name in onderontwikkelde landen, 
maakt het aannemelijk dat de daadwerkelijke incidentie veel hoger ligt en dat prematuriteit mogelijk een 
zwaardere belasting vormt op de gezondheidszorg. Spontane prematuriteit is een heterogeen syndroom, waarin 
verscheidene pathofysiologische mechanismen leiden tot vroeggeboorte. Er zijn dan ook veel risicofactoren 
geïdentificeerd, zoals etniciteit, zwangerschappen in de adolescentie, gevorderde maternale leeftijd, stress, 
drugsgebruik, opstijgende infecties, laag maternaal opleidingsniveau, meeroken, cervicale chirurgie en 
vroeggeboorte in een vorige zwangerschap. Momenteel zijn onderzoekers op zoek naar een eenvoudige, 
kosten-efficiënte manier om prematuriteit te voorspellen, maar er is tot nu toe nog geen goede sensitieve 
test beschikbaar. Prematuriteit heeft een grote impact op de neonaat. Neonatale mortaliteit en morbiditeit is 
verhoogd bij te vroeg geboren neonaten vergeleken met a-term geboren neonaten. Korte termijn gevolgen van 
prematuriteit zijn toegenomen risico op neonatale respiratoire condities, necrotiserende enterocolitis, sepsis, 
neurologische condities, voedingsproblemen en visuele- en auditieve problemen. Prematuriteit wordt in de 
kinderleeftijd in verband gebracht met slechtere neurologische uitkomsten, toegenomen ziekenhuisopnames, 
en gedrags-, sociaal-emotionele en leerproblematiek. Op latere leeftijd hebben ex-prematuur geboren 
neonaten een hoger risico op hart- en vaatziekten, metabole en psychiatrische stoornissen.

Foetale groeivertraging en dysmaturiteit
Foetale groeivertraging, ook wel intra-uteriene groeivertraging genoemd, verwijst naar een insufficiënte 
groeisnelheid van de foetus in relatie tot het etnische en geslachtspecifieke groeipotentieel van de baby. Dit 
wordt in 3-7% van de zwangerschappen gezien. Er is sprake van dysmaturiteit wanneer een pasgeborene een 
geboortegewicht heeft die minder is dan het tiende geslacht specifieke populatie geboortegewichtpercentiel 
voor de zwangerschapsduur. Ondanks de verschillen tussen deze definities worden foetale groeivertraging en 
dysmaturiteit in de literatuur vaak door elkaar gebruikt. Onderliggende mechanismen die leiden tot foetale 
groeivertraging zijn divers en worden niet volledig begrepen, maar als gevolg van maternale-, placentaire- 
of foetale pathologie kan de foetus zijn groeipotentieel niet volledig bereiken. Foetale groeivertraging en 
dysmaturiteit zijn daarom zeer heterogene aandoeningen. Groeivertraagde neonaten hebben een verhoogd 
risico op acute problemen, waaronder perinatale asfyxie (zuurstofgebrek rondom de geboorte), hypothermie, 
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hypoglycemie en polycythaemia (toegenomen volume percentage rode bloedcellen). Op latere leeftijd hebben 
dysmature kinderen een hoger risico op nier-, cardiovasculaire- en metabole aandoeningen.

Diabetes gravidarum
Diabetes gravidarum is koolhydraatintolerantie die ofwel begint ofwel voor het eerst herkend wordt tijdens 
de zwangerschap. Diabetes gravidarum heeft een belangrijke invloed op foetale en neonatale morbiditeit en 
mortaliteit. Vrouwen die diabetes gravidarum ontwikkelen, hebben ook een verhoogd risico op hypertensieve 
aandoeningen van de zwangerschap en bevallen vaker met keizersnede. Bij een hyperglycemische vrouw dwingt 
het overmatig transport van glucose door de placenta de foetus om zijn eigen insulineproductie te verhogen. 
Hierdoor heeft de foetus een verhoogd risico op perinatale metabole stoornissen, mogelijk resulterend in 
intra-uteriene vruchtdood, macrosomie of complicaties gedurende de geboorte. Zowel de moeder als de 
neonaat hebben op de lange termijn een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en 
metabool syndroom. De pathofysiologie van diabetes gravidarum is niet volledig ontrafeld, maar de meeste 
studies wijzen erop dat de extra insulineresistentie die wordt veroorzaakt door enkele van de belangrijkste 
placentaire hormonen, waaronder humaan placenta-lactine (hPL) en oestrogeen, wordt gesuperponeerd op 
reeds bestaande insulineresistentie. Hyperglycemie treedt op wanneer de combinatie van bestaande en door 
de zwangerschap geïnduceerde insulineresistentie groter is dan de pancreascapaciteit. De risicofactoren voor 
diabetes gravidarum omvatten daarom de typische risicofactoren voor diabetes mellitus type 2, waaronder 
maternaal overgewicht en obesitas, laag geboortegewicht van de moeder, etniciteit (met name Indiase of 
Australische inheemse afkomst), gevorderde maternale leeftijd, familiegeschiedenis van diabetes mellitus type 
2, intra-uteriene vruchtdood of een macrosome zuigeling in een vorige zwangerschap. Er is een voortdurende 
controverse met betrekking tot het geassocieerd risico, diagnostische criteria, screening en behandeling van 
diabetes gravidarum en tot op heden is er nog geen wereldwijde klinische consensus. Ongeacht de gebruikte 
criteria van diabetes gravidarum neemt de incidentie wereldwijd toe. Wereldwijd is diabetes gravidarum 
aanwezig in ongeveer 7% van alle zwangerschappen, maar de incidentie is populatie-specifiek, variërend van 
1-10%. Diabetes gravidarum en de gevolgen op lange termijn drukken aanzienlijk op de kosten en gebruik van 
de gezondheidszorg.

Hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap
Pre-eclampsie is een systemisch syndroom dat optreedt tijdens de zwangerschap of kort na de bevalling. 
Per definitie wordt het gediagnosticeerd door de gecombineerde presentatie van hypertensie (≥140 mmHg 
systolische en ≥90 mmHg diastolische bloeddruk) en proteïnurie (spoturine-eiwit / creatinine ≥30 mg / mmol 
[0,3 mg / mg] of ≥300 mg / dag of bij ≥1 g / L [‘2+’] op dipsticktesten) in de tweede helft van de zwangerschap 
in voorheen normotensieve vrouwen. De definitie van de International Society for the Study in Hypertension 
in Pregnancy (ISSHP) voor pre-eclampsie omvat ook maternale orgaanstoornissen, zoals nierinsufficiëntie, 
leverfunctiestoornissen, neurologische of hematologische complicaties of utero-placentaire dysfunctie, 
waaronder foetale groeirestrictie en dysmaturiteit. Pre-eclampsie is aanwezig in 3-5% van de zwangerschappen 
en is één van de hoofdoorzaken van maternale-, foetale- en neonatale morbiditeit en mortaliteit. Maternale 
complicaties omvatten placentaloslating, longoedeem, eclampsie, leverfalen of leverbloeding, beroerte of 
overlijden (beide zeldzaam) en langdurige cardiovasculaire morbiditeit. Mogelijke neonatale complicaties zijn 
iatrogene prematuriteit, foetale groeivertraging en dysmaturiteit en langdurige cardiovasculaire morbiditeit 
geassocieerd met dysmaturiteit. Talrijke risicofactoren voor pre-eclampsie zijn geïdentificeerd, zoals genetische 
aanleg, primipariteit (eerste bevalling), primipaterniteit (eerste bevalling van een neonaat van een nieuwe 
partner), beperkte blootstelling aan sperma, gevorderde maternale leeftijd, etniciteit, metabole risicofactoren 
en infecties, maar de exacte pathofysiologie van pre-eclampsie blijft onduidelijk. Aangezien pre-eclampsie 
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alleen in zwangerschappen aanwezig is, is de hypothese dat het wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van 
een placenta of door de maternale respons op de placenta. Momenteel is de enige remedie voor pre-eclampsie 
om de placenta geboren te laten worden.

Naast pre-eclampsie, is zwangerschapsgeïnduceerde hypertensie een andere veel voorkomende hypertensieve 
aandoening tijdens de zwangerschap. Zwangerschapsgeïnduceerde hypertensie wordt gedefinieerd als de novo 
hypertensie in de tweede helft van de zwangerschap, in de afwezigheid van proteïnurie of andere maternale 
orgaanstoornissen zoals hierboven beschreven. Zwangerschapsgeïnduceerde hypertensie beïnvloedt 5-8% van 
de zwangerschappen en vertoont belangrijke overeenkomsten en verschillen in risicofactoren en pathofysiologie 
met pre-eclampsie. Het is aannemelijk dat een deel van de vrouwen met zwangerschapsgeïnduceerde 
hypertensie eigenlijk chronische hypertensie hebben, die voor het eerst werd gediagnosticeerd tijdens de 
zwangerschap. In een kwart van de gevallen met zwangerschapsgeïnduceerde hypertensie gaat de aandoening 
over in pre-eclampsie. Zowel zwangerschapsgeïnduceerde hypertensie als pre-eclampsie zijn geassocieerd 
met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Het risico is het hoogst voor vrouwen met hypertensie in 
combinatie met foetale groeivertraging en/of vroeggeboorte.

Deel 1 – Trends, sekse verschillen en seizoensvariatie van obstetrische aandoeningen

In het eerste deel van dit proefschrift worden een viertal populatie studies in Zuid-Australië beschreven. Elk van 
de studies heeft data gebruikt van de South Australian Perinatal Statistics Collection (SAPSC), een registratie 
van alle karakteristieken en klinische uitkomsten van alle bevallingen in Zuid-Australië.

Trends in obstetrische aandoeningen
Samenvattend: Obstetrische aandoeningen, zoals spontane prematuriteit, foetale groeivertraging en 
dysmaturiteit, diabetes gravidarum en hypertensieve aandoeningen van de zwangerschap zijn veel voorkomende 
heterogene aandoeningen waarvan de pathofysiologie niet volledig wordt begrepen. Deze vier obstetrische 
complicaties gecombineerd komen in 25-40% van de zwangerschappen voor. Ze hebben aanzienlijke potentiële 
gevolgen op korte- en lange termijn voor zowel moeder, foetus als neonaat en vormen daarom een zware 
belasting voor de gezondheidszorg. 

In hoofdstuk 1 hebben we in een populatie studie in Zuid-Australië de lange-termijn trend in de prevalentie 
bestudeerd van prematuriteit en het voorkomen van prematuriteit bij eenlingzwangerschappen, gecompliceerd 
door hypertensieve aandoeningen van de zwangerschap, dysmaturiteit of prematuur gebroken vliezen. Van 
1986 tot 2014 steeg de incidentie van prematuriteit in Zuid-Australië met 40%, waarbij iatrogene prematuriteit 
verantwoordelijk was voor 80% van deze toename. De incidentie van hypertensieve aandoeningen van de 
zwangerschap en dysmaturiteit, twee veel voorkomende obstetrische complicaties die kunnen leiden tot 
iatrogene prematuriteit, daalden in dezelfde periode. Echter, bij zwangerschappen gecompliceerd door 
hypertensieve aandoeningen van de zwangerschap en dysmaturiteit, nam het aandeel prematuriteit toe, wat 
wijst op eerdere interventies bij deze vrouwen. De incidentie van prematuur gebroken vliezen, een andere 
algemene indicatie voor vroege (iatrogene) geboorte, nam toe van 1% tot 2%. Na 1990 was meer dan 80% van 
prematuur gebroken vliezen geassocieerd met prematuriteit. Het totale aantal intra-uteriene vruchtdood daalde 
en de premature sterftecijfers halveerden in dezelfde tijdsperiode. Verscheidene maternale- en zwangerschap-
geassocieerde risicofactoren kunnen bijdragen aan populatieverschillen in prematuriteit. Toegenomen 
iatrogene geboortes kunnen gedeeltelijk te wijten zijn aan veranderingen in het maternale fenotype en in 
gedrag van de clinicus. Verbeteringen in obstetrische richtlijnen, foetale bewaking en geavanceerde neonatale 
zorg kunnen de basis vormen voor klinische perinatale besluitvorming.
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Geslachtsverschillen in obstetrische aandoeningen
De hypothese van de ‘developmental origins of health and disease’ (DOHaD, vrij vertaald: ‘de oorsprong van 
de ontwikkeling van gezondheid en ziekte’) suggereert dat het fundament van een levenslange gezondheid 
in zowel vrouwen als mannen in utero wordt bepaald. Een inferieure intra-uteriene omgeving kan daarom 
gezondheidsproblemen op de lange termijn voor het nageslacht opleveren. De National Institutes of Health 
(Nationaal instituut van gezondheid, de Amerikaanse medisch onderzoek organisatie) heeft het belang 
benadrukt van het evalueren van geslachtsverschillen in gezondheid en ziekte. 

Het is gesuggereerd dat foetaal geslacht een onafhankelijke risicofactor is voor obstetrische aandoeningen, 
echter met tegenstrijdige resultaten. Hoofdstuk 2 beschrijft de aanwezigheid van geslachtsverschillen 
voor prematuriteit, geboortegewicht, hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap en diabetes 
gravidarum in een retrospectieve populatiestudie in Zuid-Australië van 1981 tot 2011. Het presenteert een 
coherent kaderwerk gebaseerd op twee analytische benaderingen voor het beoordelen en interpreteren van 
de geslachtsverschillen voor deze belangrijke obstetrische aandoeningen. Volgens beide benaderingen hadden 
vrouwen die zwanger waren van een mannelijke foetus een verhoogd risico op het totaal aan prematuriteit 
(spontaan en iatrogeen), spontane prematuriteit, alle hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap 
en diabetes gravidarum. Vrouwen die zwanger waren van een vrouwelijke foetus hadden een verhoogd risico 
op hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap die geleid hadden tot premature geboorte. Foetaal 
geslacht zal in de toekomst moeten worden meegenomen in onderzoek naar obstetrische complicaties en 
hun pathofysiologie. Het is nodig om geslachtsverschillen in de placenta functie en de maternale aanpassing 
daarop te onderzoeken, om moleculaire mechanismen in de geslachts-specifieke obstetrische aandoeningen 
te definiëren.

Seizoenvariatie van obstetrische aandoeningen
De meerderheid van de geïdentificeerde risicofactoren voor obstetrische complicaties zijn niet zeer specifiek 
voor de aandoening. De aanwezigheid van gevorderde maternale leeftijd, maternale obesitas, gecompliceerde 
medische (obstetrische) voorgeschiedenis, etniciteit en mannelijk foetaal geslacht verhogen het risico 
van alle eerder beschreven obstetrische aandoeningen. Naast deze traditionele risicofactoren, zijn er ook 
meerdere omgevings- en leefstijlfactoren in verband gebracht met obstetrische complicaties. Toegenomen 
omgevingstemperatuur, gebrek aan lichaamsbeweging in de periode vóór de zwangerschap en in het begin 
van de zwangerschap, toegenomen inname van vet ten tijde van de diagnose en vitamine D-deficiëntie gaan 
gepaard met een verhoogde risico op diabetes gravidarum. Vitamine D-deficiëntie, verminderde inname van 
calcium, foliumzuur en zink en gebrek aan lichaamsbeweging zijn eveneens geassocieerd met een verhoogd 
risico op hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap. Deze risicofactoren voor diabetes gravidarum 
en hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap hebben een mate van periodiciteit in het jaar gemeen. 
Om de kennis van de ontstaansmechanismen van diabetes gravidarum en hypertensieve aandoeningen tijdens 
de zwangerschap te vergroten, is de seizoenvariatie van deze twee aandoeningen beoordeeld. In hoofdstuk 3 
werd helder aangetoond dat de incidentie van diabetes gravidarum in Zuid-Australië steeg van 4,9% in 2007 tot 
7,2% in 2011. Gedurende 2007-2014 was er een duidelijke seizoenvariatie van diabetes gravidarum op basis van 
de geschatte conceptiedatum. Na correctie voor maternale leeftijd, body mass index, pariteit, etniciteit, sociaal-
economische status en chronische hypertensie bleef de seizoenvariatie van diabetes gravidarum significant. 
De piekincidentie van diabetes gravidarum werd waargenomen voor zwangerschappen met geschatte 
conceptiedatum in de winter en de laagste incidentie van diabetes gravidarum voor zwangerschappen met 
geschatte conceptiedatum tijdens de zomer. 

Vervolgens werd in hoofdstuk 4 beschreven dat de incidentie van hypertensieve aandoeningen tijdens 
de zwangerschap in Zuid-Australië van 2007-2014 stabiel bleef op 7,1%. Gedurende deze jaren was er een 
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sterke relatie tussen het seizoen en hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap. Na correctie voor 
maternale leeftijd, body mass index, etniciteit, pariteit, type gezondheidszorg, tabaksgebruik in de tweede helft 
van de zwangerschap en diabetes gravidarum, bleef de seizoenvariatie van hypertensieve aandoeningen tijdens 
de zwangerschap significant. De piekincidentie van hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap was 
geassocieerd met zwangerschappen met een geschatte conceptiedatum tijdens de late lente en de geboorte 
in de winter, terwijl de laagste incidentie van hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap was 
geassocieerd met zwangerschappen met een geschatte conceptiedatum tijdens de late herfst en vroege winter 
en de geboorte in de zomer. 

De aangetoonde seizoenvariatie van diabetes gravidarum en hypertensieve aandoeningen tijdens de 
zwangerschap helpt bij het verbeteren van de kennis van mechanismen die leiden tot de ontwikkeling van 
deze aandoeningen. Naast de seizoenale periode waarin de zwangerschap ontstaat kan worden geïdentificeerd 
wanneer in de zwangerschap een gebrek aan lichaamsbeweging, voeding en vitamine D-tekort, de incidentie 
van diabetes gravidarum en hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap het sterkst verhogen.

Deel 2 – Maternale hemodynamiek gedurende de zwangerschap

Het tweede deel van dit proefschrift beschrijft de eerste resultaten van de Screening Tests to predict poor 
Outcomes of Pregnancy (STOP) studie, een prospectieve observationele cohort studie met als doel om 
sensitieve predictie modellen te ontwikkelen en valideren voor spontane vroeggeboorte, foetale groeivertraging 
en dysmaturiteit, diabetes gravidarum en hypertensieve aandoeningen van de zwangerschap. Dr. Verburg 
coördineerde de STOP studie en was verantwoordelijk voor data verzameling en data management.

Maternale haemodynamiek in hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap.
De volledige etiologie van hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap is nog steeds niet ontrafeld, 
maar sommige van de pathologische mechanismen zullen hun oorsprong vroeg in de zwangerschap hebben. 
De etiologie van hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap omvat mechanismen die optreden 
voordat het klinisch herkend wordt. Men neemt aan dat hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap 
veroorzaakt worden door zowel vasculaire als immuun-maladaptatie, twee processen die nauw met elkaar 
verbonden zijn en die tot inflammatie kunnen leiden. Zwangerschap is een fysiologische stresstest. Om een 
zwangerschap te kunnen voldragen, ondergaan de meeste maternale orgaansystemen complexe aanpassingen 
en verhogen ze hun functionaliteit. Hemodynamische adaptaties vinden plaats om adequate perfusie van 
de placenta te verzekeren, evenals nutriënt en gasvormig transport, om foetale groei en ontwikkeling te 
ondersteunen. 

Maternale hemodynamische maladaptatie is aangetoond bij vrouwen die zwangerschapscomplicaties 
ontwikkelen, met name bij pre-eclampsie. In hoofdstuk 5 zijn deze maternale hemodynamische adaptaties 
gedurende de zwangerschap in ongecompliceerde zwangerschappen versus zwangerschappen gecompliceerd 
met hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap. Vrouwen met pre-eclampsie met ernstige symptomen 
en pre-eclampsie zonder ernstige symptomen vertoonden haemodynamische maladaptatie vergeleken met 
vrouwen met ongecompliceerde zwangerschappen. Vrouwen met zwangerschapsgeïnduceerde hypertensie 
en intermitterende hypertensie hadden verhoogde bloeddrukken bij de 11e en 34e zwangerschapsweek in 
vergelijking met vrouwen met ongecompliceerde zwangerschappen. De hemodynamische adaptatie gedurende 
de zwangerschap bij vrouwen die zwangerschapsgeïnduceerde hypertensie en intermitterende hypertensie 
ontwikkelden was vergelijkbaar met vrouwen met ongecompliceerde zwangerschappen. Pre-eclampsie en 
zwangerschapsgeïnduceerde hypertensie hebben een andere pathofysiologie en zijn twee verschillende 
ziektebeelden. Vrouwen die intermitterende hypertensie ontwikkelden, hadden een toegenomen prevalentie 
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van dysmaturiteit, wat suggereert dat deze aandoening niet onschuldig is. Daarnaast is aangetoond dat het 
monitoren van de centrale bloeddruk en de augmentatie-index tijdens de zwangerschap van toegevoegde 
waarde is. Het gebruik hiervan in de kliniek zou moeten worden overwogen voor de monitoring van vrouwen 
met een verhoogd risico en voor vroege opsporing van hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap.
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Een kwart van de eerste zwangerschappen wordt beïnvloed door obstetrische aandoeningen, waaronder 
spontane prematuriteit, foetale groeivertraging en dysmaturiteit, diabetes gravidarum en hypertensieve 
aandoeningen tijdens de zwangerschap. De pathofysiologie van deze vaak voorkomende obstetrische 
complicaties wordt nog niet volledig begrepen. De incidentie neemt wereldwijd toe en ze vormen daardoor een 
aanzienlijke belasting voor de gezondheidszorg. Toenemende incidentie van obstetrische complicaties hebben 
de noodzaak om (nieuwe) risicofactoren te identificeren verhoogd. 

De in dit proefschrift gepresenteerde onderzoeken waren gericht op het beschrijven van deze obstetrische 
aandoeningen in Zuid-Australië in populatie- en cohortonderzoeken met als doel de kennis te verbeteren 
van mechanismen met betrekking tot blootstellingen tijdens de zwangerschap die de ontwikkeling van een 
obstetrische complicaties kunnen beïnvloeden.

Deel 1 – Trends, sekse verschillen en seizoensvariatie van obstetrische aandoeningen

In het eerste deel van dit proefschrift worden een viertal populatie studies in Zuid-Australië beschreven. Elk van 
de studies heeft data gebruikt van de South Australian Perinatal Statistics Collection (SAPSC), een registratie 
van alle karakteristieken en klinische uitkomsten van alle bevallingen in Zuid-Australië.

Trends in ongunstige zwangerschapsuitkomsten
Zoals beschreven in hoofdstuk 1 was in eenlingzwangerschappen in Zuid-Australië van 1986 tot 2014 sprake 
van een duidelijke afname van de gemiddelde zwangerschapsduur, met een 40% toename van prematuriteit. 
Het grootste deel van de toename was ten gevolge van late prematuriteit en iatrogene geboortes. Men zou 
verwachten dat de toename van prematuriteit een parallel vertoonde met algemene indicaties voor vroege 
iatrogene geboorte, zoals foetale groeivertraging en dysmaturiteit, hypertensieve aandoeningen tijdens 
de zwangerschap en prematuur gebroken vliezen. Echter, de incidentie van dysmaturiteit en hypertensieve 
aandoeningen tijdens de zwangerschap in dezelfde periode daalde, terwijl die van prematuur gebroken 
vliezen toenam. Ook daalde het totale cijfer voor intra-uteriene vruchtdood aanzienlijk, waarbij het premature 
sterftecijfer bijna halveerde. 

Maternale- en zwangerschapsgerelateerde risicofactoren die hebben kunnen bijdragen aan populatieverschillen 
in prematuriteit, zijn veranderd sinds 1986. In 1980 werd 5% maternale obesitas gezien, momenteel is meer 
dan een kwart van de Zuidaustralische zwangere populatie zwaarlijvig of morbide obees. Bovendien is meer 
dan de helft 30 jaar of ouder en bijna een kwart niet-Kaukasische. Al deze factoren zijn gerelateerd met een 
hoger risico op prematuriteit, diabetes gravidarum en hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap. 
In tegenstelling, de percentages van maternale tabaksgebruik tijdens de zwangerschap in Zuid-Australië zijn 
sinds 1998 meer dan gehalveerd en dit is beschermend voor prematuriteit.

Sinds 1986 zijn technologieën verbeterd om zwangerschap te monitoren en om vrouwen met een risico op 
obstetrische complicaties te behandelen. Het is waarschijnlijk dat de veranderende trends van obstetrische 
aandoeningen en intra-uteriene sterftecijfers het gevolg zijn van innovaties in obstetrische zorg, zoals 
biochemisch onderzoek en profylactisch gebruik van antibiotica in het geval van prematuur gebroken 
vliezen, lage dosis aspirine voor vrouwen met een verhoogd risico op hypertensieve aandoeningen tijdens de 
zwangerschap en toenemende, hoewel niet-routinematig, gebruik van seriële echografie bij groei vertraagde 
foetussen. Tocolytische (weeën remmende) behandeling, om spontane prematuriteit te voorkomen, kan 
gemiddeld de tijd tot een bevalling met 2-3 dagen rekken. Hoewel het waarschijnlijk is dat dit de algehele 
prematuriteit cijfers niet beïnvloed, staat het wel een adequate longrijpingstherapie met corticosteroïden toe, 
die vervolgens de neonatale uitkomst verbetert.
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Verbeteringen in het identificeren van de ernst van de aandoening en groei van de foetus stelt clinici in staat 
om in een eerder stadium beslissingen te nemen over wanneer de geboorte het beste kan plaatsvinden. Dit 
kan voor een deel de toename van iatrogene prematuriteit bij gecompliceerde zwangerschappen verklaren. 
Optimale timing van geboorte bij zwangerschappen gecompliceerd door foetale groeivertraging, hypertensieve 
aandoeningen tijdens de zwangerschap en prematuur gebroken vliezen tussen 34-36 weken zwangerschap 
zijn vastgesteld door gerespecteerde studies gepubliceerd na 2010. Trends in obstetrische complicaties na 
2014, met name iatrogene prematuriteit, zouden veranderd kunnen zijn, omdat deze grote gerandomiseerde 
gecontroleerde onderzoeken de zwangerschapsrichtlijnen hebben verbeterd. Het is nuttig om de trends in de 
incidentie van obstetrische aandoeningen voortdurend te beoordelen om de implementatie van invloedrijke 
gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken in de dagelijkse klinische praktijk te onderzoeken. In plaats van 
eenvoudige lineaire regressiemodellering te gebruiken om trends te beoordelen, moet puntregressiemodellering 
worden overwogen. Puntregressiemodellering - een statistische methode die niet vaak wordt gebruikt in 
de obstetrie - is zeer nuttig bij het identificeren van tijdpunten waar veranderingen in trend(s) zich hebben 
voorgedaan, waardoor dit direct kan worden gekoppeld aan invloedrijke gerandomiseerde gecontroleerde 
onderzoeken en wijzigingen in het gezondheidszorgbeleid. Kortom: Het kan ons een beter inzicht geven in 
wanneer en waarom trends zijn veranderd, waarbij wijzigingen in het gezondheidszorgbeleid kunnen worden 
overwogen.

Geslachtsverschillen in obstetrische aandoeningen
De hypothese van de ‘developmental origins of health and disease’ (DOHaD, vrij vertaald: ‘de oorsprong van 
de ontwikkeling van gezondheid en ziekte’) suggereert dat het fundament van een leven lang gezondheid 
in zowel vrouwen als mannen in utero wordt bepaald. Een inferieure intra-uteriene omgeving kan daarom 
gezondheidsproblemen opleveren op de lange termijn voor het nageslacht. Deze theorie werd ondersteund 
door studies die aantoonden dat nakomelingen van ondervoede vrouwen tijdens de Nederlandse hongersnood, 
die werden geboren met een laag geboortegewicht, op latere leeftijd een verhoogd risico hadden op hart- en 
vaatziekten, metabool syndroom en kanker. Chinese hongersnoodstudies ondersteunen deze bevindingen en 
hebben vastgesteld dat blootstelling aan hongersnood tijdens het vroege leven het risico op hyperglycemie bij 
vrouwelijke volwassenen verhoogt, maar het risico op diabetes mellitus type 2 bij mannen kan verlagen. Andere 
ziekten op volwassen leeftijd, met name hart- en vaatziekten, laten in hun voorkomen ook geslachtsverschillen 
zien. In epigenetische studies wordt het foetale / neonatale geslacht vaak ten onrechte niet meegenomen als 
een risicofactor voor complicaties. Daarom heeft het National Institute of Health (NIH) het belang benadrukt 
van het evalueren van geslachtsverschillen in gezondheid en ziekte. Foetaal geslacht is geïdentificeerd als een 
onafhankelijke risicofactor voor ongunstige zwangerschapsuitkomsten.

Hoofdstuk 2 onderbouwd de aanwezigheid van geslachtsverschillen voor prematuriteit, geboortegewicht, 
diabetes gravidarum en hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap. Vrouwen die een mannelijke 
foetus dragen, hebben een verhoogd risico op alle prematuriteit, spontane prematuriteit, diabetes gravidarum 
en de algehele hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap. Mannelijke foetussen vertoonden 
een met 27% toegenomen kans op extreem vroege prematuriteit (20-24 zwangerschapsweken). Vrouwen 
die een vrouwelijke foetus dragen, hebben een verhoogd risico op hypertensieve aandoeningen tijdens de 
zwangerschap gecompliceerd met prematuriteit. Vrouwelijke foetussen vertoonden een met 22% toegenomen 
kans op hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap gecompliceerd door prematuriteit (25-
29 zwangerschapsweken). We presenteerden ook een coherent raamwerk op basis van twee analytische 
benaderingen voor het beoordelen en interpreteren van de geslachtsverschillen voor prematuriteit, 
geboortegewicht, diabetes gravidarum en hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap. In de 
obstetrische epidemiologie is een beschrijvende ‘traditionele benadering’ geschikt om een prognose tijdens 
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de vroege zwangerschap te stellen en de populatie prevalentie te bepalen, terwijl de ‘Fetus At Risk’ (FAR) 
benadering een causaal kader biedt en de basis vormt voor obstetrische interventie. In een klinische setting 
wordt foetaal geslacht vaak niet herkend als een risicofactor voor een obstetrische complicatie. De gegevens 
gepresenteerd in hoofdstuk 2 en verscheidene andere grote populatiestudies benadrukken hoe belangrijk het 
is om foetaal geslacht te erkennen als een risico-verhogende, danwel -verlagende factor voor obstetrische 
aandoeningen. In vervolgstudies naar obstetrische complicaties en hun ontstaansmechanismen moet daarom 
rekening gehouden worden met foetaal / neonataal geslacht als risicofactor voor ziekte. Er zijn verschillende 
geslacht-specifiek strategieën geïdentificeerd hoe de foetus omgaat met een inferieure uteriene omgeving. 
Stressfactoren en geslachtshormonen hebben een grote invloed op de ontwikkeling en progressie van 
langdurige ziekten. Geslachtverschillen omvatten een andere expressie van genen, eiwitten en steroïde routes 
in reactie op een inferieure intra-uterien milieu, waaronder maternale astma en pre-eclampsie.

Seizoenvariatie van obstetrische aandoeningen

Prematuriteit
In 2008 toonde Bodnar et al. aan dat in Pittsburgh (Verenigde Staten) prematuriteit geassocieerd was met 
het seizoen wanneer de conceptie plaatsvond, terwijl anderen seizoenvariatie in timing van geboorte hadden 
getoond. Ze observeerden een piekincidentie van prematuriteit in concepties in de winter / lente, terwijl de 
laagste incidentie van prematuriteit werd getoond in concepties in de late zomer en vroege herfst. De fluctuatie 
van de seizoenvariatie van prematuriteit was relatief klein, 11,3% versus 10,3% voor alle prematuriteit en 6,9% 
versus 6,0% voor spontane prematuriteit. Periodiciteit van factoren die geassocieerd zijn met prematuriteit, 
waaronder virale infecties, allergieën, zonlicht en levensstijlvariabelen, werden voorgesteld als verklarende 
factoren voor seizoenvariatie van prematuriteit. In Sydney (Australië) werd een vergelijkbaar patroon 
waargenomen voor seizoenvariatie in prematuriteit op basis van de conceptiedatum en werden zowel 
negatieve- als positieve associaties met luchtverontreiniging waargenomen.

Er zal moeten worden beoordeeld of in Zuid-Australië ook sprake is van seizoenvariatie in de incidentie van 
prematuriteit op basis van de geschatte conceptie- en geboortedatum. Prematuriteit is een zeer heterogene 
stoornis en de pathofysiologie van iatrogeen en spontane prematuriteit zijn niet vergelijkbaar. De seizoenvariatie 
van deze twee subgroepen van prematuriteit zouden afzonderlijk beoordeeld moeten worden, rekening 
houdend met het effect van onder andere foetaal geslacht, lichaamsbeweging, inname van macronutriënten 
en vaccinaties van de moeder (influenza).

Diabetes gravidarum 
Hoofdstuk 3 illustreert dat de incidentie van diabetes gravidarum in Zuid-Australië steeg van 4,9% in 2007 tot 
7,2% in 2011. Deze toename is parallel aan de stijging van de prevalentie van diabetes mellitus type 2 en obesitas. 
In de periode 2007-2014 was er een duidelijke seizoenvariatie van diabetes gravidarum op basis van geschatte 
conceptiedatum. De piekincidentie van diabetes gravidarum werd waargenomen bij zwangerschappen met 
een geschatte conceptiedatum in de winter en de laagste incidentie voor zwangerschappen met geschatte 
conceptiedatum tijdens de zomer. Na correctie voor maternale leeftijd, body mass index, pariteit, etniciteit, 
sociaal-economische status en chronische hypertensie bleef de seizoenvariatie van diabetes gravidarum 
significant. Deze risicofactoren variëren echter nauwelijks met de seizoenen en impliceren dat andere 
factoren kunnen bijdragen aan de seizoenvariatie van diabetes gravidarum. Meteorologische factoren, met 
name verhoogde omgevingstemperatuur, gebrek aan lichaamsbeweging in de periode vóór de zwangerschap 
en vroeg in de zwangerschap, een hoge inname van vet ten tijde van de diagnose en vitamine D-deficiëntie 
zijn factoren die geassocieerd zijn met een verhoogd risico op diabetes gravidarum, maar ook periodiciteit 
gemeen hebben. De associatie tussen vitamine D-deficiëntie en diabetes gravidarum is in vele onderzoeken 
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met tegenstrijdige resultaten aangetoond, maar de meerderheid toonde aan dat een lage vitamine D-status 
geassocieerd is met een verhoogd risico op diabetes gravidarum. Het is waarschijnlijk dat vitamine D de 
insulinesecretie kan verbeteren, maar de specifieke rol in de pathofysiologie van diabetes gravidarum is 
omstreden. Suppletie van vrouwen met alleen vitamine D om diabetes gravidarum te voorkomen, lijkt niet 
effectief. Co-suppletie met magnesium, zink, calcium en vitamine D heeft aangetoond dat het de glycemische 
controle en zelfs sommige cardio-metabolische factoren bij vrouwen met diabetes gravidarum verbetert. De rol 
van vitamine D, magnesium, zink en calcium, evenals de andere genoemde risicofactoren die geassocieerd zijn 
met periodiciteit, in de pathofysiologie van diabetes gravidarum, verdient nader onderzoek.

Hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap 
In hoofdstuk 4 is aangetoond dat de incidentie van hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap in 
Zuid-Australië van 2007-2014 stabiel bleef op 7,1%. Gedurende deze jaren was er een sterke relatie tussen 
het seizoen en hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap. De piekincidentie van hypertensieve 
aandoeningen tijdens de zwangerschap werd waargenomen voor zwangerschappen met een geschatte 
conceptiedatum tijdens de late lente en geboorte in de winter. Dit terwijl de laagste incidentie van hypertensieve 
aandoeningen tijdens de zwangerschap werd gezien in zwangerschappen met een geschatte conceptiedatum 
tijdens de late herfst en vroege winter en geboorte in de zomer. Na correctie voor maternale leeftijd, body 
mass index, etniciteit, pariteit, type gezondheidszorg, tabaksgebruik in de tweede helft van de zwangerschap 
en diabetes gravidarum, bleef de seizoenvariatie van hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap 
significant. Van deze risicofactoren vertonen alleen tabaksgebruik en diabetes gravidarum ook duidelijke 
seizoensgebonden variatie, wat suggereert dat extra factoren kunnen bijdragen aan de seizoenvariatie van 
hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap. Vitamine D-deficiëntie, verminderde inname van 
calcium, foliumzuur en zink en gebrek aan lichaamsbeweging zijn geassocieerd met een verhoogd risico op 
hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap en deze risicofactoren hebben ook periodiciteit.

Adequate niveaus van bepaalde voedingsstoffen zijn essentieel voor de aanpassing van de moeder aan 
de zwangerschap. Dit is nodig om de zwangerschap te kunnen voldragen en obstetrische complicaties te 
voorkomen. Vitamine D is, naast de betrokkenheid bij insulinesecretie, ook betrokken bij veel fysiologische 
processen die de bloeddruk, immuunmodulatie en placentatie reguleren. Vitamine D verbetert de opname 
van calcium in de voeding. Calcium heeft op zijn beurt een bloeddrukverlagend effect door de proliferatie 
van vasculaire gladde spiercellen. Hypocalciemie is geassocieerd met hypertensieve aandoeningen tijdens 
de zwangerschap. Inadequate inname van andere voedingsstoffen dan vitamine D en calcium, waaronder 
foliumzuur en zink, is ook in verband gebracht met hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap.

De resultaten van de werkzaamheid van vitamine D supplementen ter preventie van pre-eclampsie  van 
gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken zijn twijfelachtig. Suppletie met vitamine D alleen of met 
vitamine D in combinatie met calcium lijkt het risico op pre-eclampsie te verlagen. Calcium suppletie in een hoge-
dosering, met name voor vrouwen met een lage inname of een verhoogd risico op pre-eclampsie, reduceert 
het risico op hypertensie, pre-eclampsie, prematuriteit en maternale sterfte of ernstige morbiditeit. Er is weinig 
bewijs dat calcium in combinatie met antioxidanten in de tweede helft van de zwangerschap de incidentie 
van pre-eclampsie kan verminderen. Goed uitgevoerde en voldoende onderbouwde gerandomiseerde 
gecontroleerde onderzoeken die de meest effectieve en veilige dosering, tijdstip van starten en een optimale 
dosering van suppletie met vitamine D en calcium beoordelen, al dan niet in combinatie met andere vitamines 
en/of mineralen, zijn noodzakelijk om beleidsvorming te ondersteunen.
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Deel 2 – Maternale hemodynamiek gedurende de zwangerschap

Het tweede deel van dit proefschrift beschrijft de eerste resultaten van de Screening Tests to predict poor 
Outcomes of Pregnancy (STOP) studie, een prospectieve observationele cohort studie met als doel om 
sensitieve predictie modellen te ontwikkelen en valideren voor spontane vroeggeboorte, foetale groeivertraging 
en dysmaturiteit, diabetes gravidarum en hypertensieve aandoeningen van de zwangerschap. Dr. Verburg 
coördineerde de STOP studie en was verantwoordelijk voor data verzameling en data management.

Maternale haemodynamiek in hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap.
Vrouwen die obstetrische complicaties doormaken, hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten op 
latere leeftijd. Het hoogste zwangerschapsgeassocieerde risico voor hart- en vaatziekten op latere leeftijd 
is in geval van hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap (pre-eclampsie of zwangerschap-
geïnduceerde hypertensie) in combinatie met foetale groeivertraging en/of prematuriteit. Deze lange termijn 
implicaties geassocieerd met ongunstige zwangerschapsuitkomsten doen vermoeden dat dit mogelijk te 
wijten is aan maternale hemodynamische maladaptatie, aanwezig voorafgaand aan de zwangerschap, of de 
intrinsieke nadelige effecten van hemodynamische maladaptatie tijdens de zwangerschap. De International 
Working Group on Maternal Haemodynamics (internationale werkgroep voor maternale hemodynamica) heeft 
vastgesteld dat functioneel hemodynamisch onderzoek tijdens de zwangerschap momenteel onvoldoende is 
onderzocht.

Men vermoedt dat hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap veroorzaakt worden door zowel 
vasculaire als immuun-maladaptatie; twee processen die nauw verbonden zijn met inflammatie. Zwangerschap 
is een fysiologische stresstest. Om een zwangerschap te kunnen voldragen, moeten de meeste maternale 
orgaansystemen complexe aanpassingen ondergaan en hun functionaliteit vergroten. Hemodynamische 
adaptaties vinden plaats om adequate perfusie van de placenta te verzekeren, evenals nutriënt en gasvormig 
transport, om foetale groei en ontwikkeling te ondersteunen. Dit resulteert in systemische vaatverwijding 
met een gelijktijdige toename van het bloedvolume en hartminuutvolume. Maternale hemodynamische 
maladaptatie is geïdentificeerd bij vrouwen die zwangerschapscomplicaties ontwikkelen, met name bij 
diegenen die pre-eclampsie ontwikkelen. Geavanceerde niet-invasieve apparatuur is beschikbaar gekomen 
om de maternale haemodynamische staat te beoordelen. Dit maakt het mogelijk om de hemodynamische 
staat gedurende de zwangerschap op veilige manier te monitoren. Uscom BP+ is een hemodynamica monitor, 
die gebruik maakt van brachiale oscillometrische pulsgolfanalyse, en dit is een gevalideerde methode voor 
het meten van perifere bloeddruk, centrale bloeddruk, augmentatie-index en hartfrequentie. In hoofdstuk 5 
is de maternale hemodynamische adaptatie beschreven die Uscom BP+ tijdens de zwangerschap vaststelde 
in ongecompliceerde zwangerschappen versus zwangerschappen die later gecompliceerd werden door 
hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap. De hemodynamische adaptatie van vrouwen met pre-
eclampsie was significant anders in vergelijking met die met ongecompliceerde zwangerschappen, al na 11 
weken zwangerschap. De bloeddruk na 11 en 34 weken zwangerschap en de verandering in de augmentatie-
index gedurende de zwangerschap bij vrouwen met pre-eclampsie was verhoogd, wat wijst op een onvoldoende 
vasculaire aanpassing. Ook hadden vrouwen met zwangerschapsgeïnduceerde hypertensie een verhoogde 
bloeddruk bij 11 en 34 weken zwangerschap, vergeleken met vrouwen met ongecompliceerde zwangerschappen. 
Hun hemodynamische adaptatie was van dezelfde orde van grootte als die van vrouwen met ongecompliceerde 
zwangerschappen. Vrouwen met intermitterende hypertensie hadden tevens een verhoogde bloeddruk bij 11 
en 34 weken zwangerschap vergeleken met vrouwen met ongecompliceerde zwangerschappen, maar hun 
hemodynamische adaptatie was van dezelfde orde grootte. Vrouwen met intermitterende hypertensie hadden 
ook een verhoogd risico op dysmaturiteit, wat suggereert dat intermitterende hypertensie niet noodzakelijk 
een onschuldige aandoening is, een risico dat vaak niet wordt herkend. Ondanks duidelijke overeenkomsten 
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met betrekking tot bloeddruk, hebben zwangerschapsgeïnduceerde hypertensie en pre-eclampsie een andere 
vasculaire pathofysiologie en zouden ze als twee verschillende ziektebeelden moeten worden beschouwd.

Om volledig te begrijpen hoe veranderde maternale hemodynamica zich verhoudt tot obstetrische 
aandoeningen, is het van cruciaal belang om de fysiologische maternale hemodynamische adaptatie bij gezonde, 
ongecompliceerde, zwangerschappen te begrijpen. In hoofdstuk 5 is ook aangetoond dat centrale bloeddruk 
en augmentatie-index metingen aanvullende informatie over de hemodynamische toestand verschaffen. 
Dit pleit ervoor om in de kliniek te overwegen om vrouwen met een verhoogd risico op hypertensieve 
aandoeningen tijdens de zwangerschap hierop aanvullend te monitoren. Grootschalige studies van gezonde 
zwangere vrouwen zullen het mogelijk maken om de normaalwaarden per zwangerschapsweek vast te stellen. 
De eenvoudige en tijdbesparende, geavanceerde niet-invasieve apparatuur om de haemodynamische staat van 
de moeder te bepalen, zoals USCOM BP+, maakt een veilige bewaking van de hemodynamische aanpassing 
tijdens de zwangerschap mogelijk. De metingen met apparaten zoals deze zijn eenvoudig uit te voeren en 
net zo tijdsefficiënt als handmatige of andere geautomatiseerde bloeddrukmetingen. Het verdient daarom 
aanbeveling om deze hemodynamische metingen regelmatig uit te voeren bij zwangerschapscontroles bij 
vrouwen met een verhoogd risico op hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap. 

Sterktes en beperkingen

Een enorme kracht van de populatiestudies die in de hoofstukken 1-4 gepresenteerd zijn, ligt in het grote aantal 
geanalyseerde geboortes. De gegevens van deze studies waren afkomstig van de South Australian Perinatal 
Statistics Collection (SAPSC). Sinds 1981 verzamelt de SAPSC informatie over de kenmerken en klinische uitkomsten 
van alle geboortes in Zuid-Australië die zijn gemeld door verloskundigen en neonatale verpleegkundigen 
over ziekenhuis- en thuisbevallingen met behulp van een gestandaardiseerd geboortedocument. De 
gestandaardiseerd geboortedocumenten worden handmatig op volledigheid en gegevensdiscrepanties 
gecontroleerd en doorlopen tijdens het invoeren van gegevens een reeks geautomatiseerde validatieprocedures. 
De gegevens van de SAPSC worden bijgehouden door arts-onderzoekers, verloskundigen en statistici van 
de Pregnancy Outcome Unit. Validatiestudies door de SAPSC hebben aangetoond dat meldingen van alle 
geboortes in Zuid-Australië met betrekking tot het gestandaardiseerd geboorte document robuust waren 
voor de parameters die bestudeerd werden in de studies die in dit proefschrift worden gepresenteerd. De 
SAPSC registreert gegevens over alle geboortes in Zuid-Australië. De zwangerschappen die in de hoofdstukken 
1-4 zijn geanalyseerd, moeten worden beschouwd als een reële representatie van de Zuidaustralische en 
Australische bevolking. Vanwege het retrospectieve karakter van de onderzoeken die worden gepresenteerd 
in de hoofdstukken 1-4, zijn de gegevens beperkt door de gegevens die beschikbaar zijn in de SAPSC. Sommige 
van de relevante variabelen werden niet verzameld tijdens de beoordeelde onderzoeksperioden. Er waren 
beperkte gegevens beschikbaar over tabakgebruik bij moeders, echografisch onderzoek (beide verzameld sinds 
1998) en, belangrijker nog, maternale body mass index (verzameld sinds 2007). Ook ontbrak het aan voldoende 
gegevens over de vitamine D-status van de moeder, de inname van bepaalde voedingsstoffen (bijv. calcium, zink, 
foliumzuur), lichaamsbeweging, depressie- en angstcijfers, evenals druggebruik. Hierdoor konden de trends en 
geslachtsverschillen in obstetrische aandoeningen en seizoengebonden variatie van diabetes gravidarum en 
hypertensieve aandoeningen van de zwangerschap niet worden verklaard met behulp van deze risicofactoren. 
Zoals eerder vermeld, moet de seizoenvariatie van spontane prematuriteit en dysmaturiteit in Zuid-Australië 
ook nader worden onderzocht om de kennis te vergroten van mechanismen met betrekking tot perinatale 
factoren die mogelijk van invloed zijn op spontane prematuriteit en dysmaturiteit. Continue beoordeling 
van de trends in de incidentie van ongunstige zwangerschapsuitkomsten, met statistische methodes, zoals 
puntregressie modellering, kunnen tijdspunten identificeren wanneer trends zijn veranderd, wat het mogelijk 
maakt om direct te linken met invloedrijke gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken en veranderingen 
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in het gezondheidsbeleid. Alleen grote epidemiologische studies hebben voldoende power om trends op 
lange termijn als de impact van seizoenvariaties helder te identificeren en hiermee een bijdrage te leveren aan 
toekomstige gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken en zwangerschapsrichtlijnen.

De data van hoofdstuk 5 was afkomstig van de Screening Tests to predict poor Outcomes of Pregnancy (STOP) 
studie. De kracht van deze studie ligt in het prospectieve karakter van deze observationele multi-centrum 
cohortstudie en de hoeveelheid en diversiteit van de gegevens die verzameld werden van een populatie met, 
a priori, een laag risico op obstetrische complicaties. De STOP-studie was groot genoeg om verschillen in 
maternale hemodynamica tijdens de zwangerschap bij vrouwen met hypertensieve aandoeningen tijdens de 
zwangerschap te identificeren in vergelijking met met ongecompliceerde zwangerschappen. Om verschillen 
tussen de afzonderlijke subgroepen binnen hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap te 
identificeren, bijvoorbeeld pre-eclampsie met ernstige symptomen vergeleken met zwangerschapsgeïnduceerde 
hypertensie of vergeleken met intermitterende hypertensie, zijn grotere groepen noodzakelijk. Grootschalige 
studies die de hemodynamica bij elke zwangerschapsweek bij gezonde zwangere vrouwen controleren, zullen 
het mogelijk maken om normaalwaarden per zwangerschapsweek vast te stellen. Daarnaast werd aangetoond 
dat vrouwen met intermitterende hypertensie een verhoogd risico op dysmaturiteit hadden, wat aangeeft dat 
intermitterende hypertensie geen onschuldige aandoening is, een risico dat vaak niet wordt erkend. Daarom 
verdient intermitterende hypertensie meer gestructureerd onderzoek om het ware risico en de implicaties 
ervan voor de gezondheid van moeders, foetussen en neonaten te identificeren. 

De STOP-studie, waarvan een deel van de resultaten werd gepresenteerd in hoofdstuk 5, is een doorlopend 
onderzoek. In totaal werden 1.373 vrouwen, partners en baby’s gerekruteerd. De eindresultaten van dit 
onderzoek zullen naar verwachting eind 2018 beschikbaar zijn. Aangezien het risico op hart- en vaatziekten 
verhoogd is bij vrouwen die diabetes gravidarum ontwikkelden of een prematuur of dysmatuur kind hadden, zou 
men kunnen speculeren of deze vrouwen tijdens de zwangerschap een veranderde hemodynamische aanpassing 
vertonen, vergelijkbaar met vrouwen met hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap. De reeds 
verzamelde dataset samen met toekomstige data die in het kader van de STOP-studie wordt verzameld maakt 
het mogelijk om deze potentiële relaties nader te bestuderen. Het overkoepelende doel van de STOP-studie is 
het bepalen of de maternale hemodynamische toestand in het eerste trimester, samen met andere antenatale 
factoren, waaronder demografie, medische familie- en obstetrische voorgeschiedenis (inclusief depressie 
en angst), medicatie en gebruik van voedingssupplementen, voeding, lichaamsbeweging, antropometrische 
metingen, biomarkers en echografische metingen kunnen helpen bij het vaststellen en valideren van gevoelige 
voorspellingsmodellen voor spontane prematuriteit, dysmaturiteit, diabetes gravidarum en hypertensieve 
aandoeningen tijdens de zwangerschap. De overvloed aan gegevens van de STOP-studie zal ons ook in staat 
stellen om vast te stellen of maternale vitamine D-tekort en verlaagde calciumgehalten, samen met een 
reeks andere nutriëntenniveaus in bloed en urine, in het eerste of derde trimester het meest geassocieerd 
zijn met spontane prematuriteit, dysmaturiteit, diabetes gravidarum en hypertensieve aandoeningen tijdens 
de zwangerschap. We zullen ook beoordelen welke van de eerder antenatale risicofactoren geassocieerd zijn 
met veranderde hemodynamische aanpassing aan de zwangerschap. De uitgebreide hoeveelheid gegevens 
verzameld in de STOP-studie stelt ons in staat om deze relaties en associaties in toekomstige studies verder te 
beoordelen.
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Conclusie

De studies gepresenteerd in dit proefschrift beschrijven obstetrische aandoeningen in Zuid-Australië in 
populatie- en cohortstudies. Ons doel was lacunes in de kennis van tot nu toe niet-onderbouwde voorspellende 
of geassocieerde factoren in te vullen om betere strategieën voor preventie en monitoring van ongunstige 
zwangerschapsuitkomsten te plannen.

Populatie- en cohortgegevens, zoals in dit proefschrift gepresenteerd, zijn nodig om ware trends en associaties 
te identificeren. Ze kunnen risicofactoren voor obstetrische complicaties ontmaskeren en toekomstige 
gerandomiseerde studies en richtlijnen informeren ter verbetering van de perinatale, en mogelijk langdurige, 
gezondheidsuitkomsten voor zowel moeder als neonaat.
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