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Bij vrouwen die nog niet bekend waren met een HVZ kunnen de genoemde 
veranderingen tijdens de zwangerschap leiden tot het ontstaan van een HVZ. 
Zo kan de verhoogde stollingsneiging tijdens de zwangerschap bijvoorbeeld 
leiden tot een hartinfarct veroorzaak door een bloedstolsel. Herkenning van deze 
ziektebeelden kan moeilijk zijn, omdat de symptomen lijken op de ongemakken 
die normaal ook tijdens de zwangerschap voorkomen. Zo kan bijvoorbeeld pijn 
op de borst tijdens de zwangerschap worden veroorzaakt door zuurbranden, 
maar ook door een hartinfarct. Daarnaast is het zo dat dokters bij deze jonge 
vrouwen niet snel aan een HVZ zullen denken, omdat dit relatief zo zeldzaam is 
in deze leeftijdscategorie. 

Niet alleen het herkennen, maar ook het stellen van de diagnose wordt tijdens de 
zwangerschap bemoeilijkt. Verschillende testen kunnen tijdens de zwangerschap 
niet gebruikt worden, omdat ze sowieso afwijkend zijn tijdens de zwangerschap 
(bepaalde bloedtesten), of omdat ze risico geven voor het ongeboren kind 
(bijvoorbeeld een CT-scan). Zelfs het hartfilmpje is tijdens de zwangerschap 
anders dan daarbuiten en is daardoor moeilijker te interpreteren. 19 20 21

Het doel van dit proefschrift
Het doel van dit proefschrift is ten eerste het evalueren van specifieke oorzaken 
van moedersterfte door HVZ in Nederland, en het zoeken naar manieren om 
moedersterfte in de toekomst te voorkomen. Daarna hebben we dit proefschrift 
meer toegespitst op bepaalde ernstige HVZ met een hoog risico op moedersterfte. 
We hebben ons hierin gericht op de diagnose en het risico van de zwangerschap, 
en de behandeling (onder andere door gebruik van antistollingsmedicatie).

In het kort zochten we naar mogelijkheden en aanbevelingen voor verbetering 
van de zorg rondom de zwangerschap van vrouwen met HVZ, in een poging 
een bijdrage te leveren aan een afname van moedersterfte en complicaties 
veroorzaakt door HVZ. 

Wat heeft dit proefschrift bijgedragen
In hoofdstuk 2 hebben we onderzoek gedaan naar de 96 vrouwen die gedurende 
21 jaar in Nederland zijn overleden aan HVZ. De conclusie van dit onderzoek 
was dat de kans op moedersterfte aan een HVZ in Nederland laag is, met een 
risico op sterfte van 2.4 vrouwen per 100.000 levend geboren kinderen. De 
belangrijkste doodsoorzaken zijn het scheuren van de aorta (aortadissectie, 
21%), een hartinfarct (21%) of een cardiomyopathie (21%). Een groot gedeelte 
van de sterfgevallen bleef echter onverklaard (28%). In een klein gedeelte van 
de gevallen was sterfte mogelijk te voorkomen geweest. Zo werd een aantal 
vrouwen zwanger tegen medisch advies in, of herkenden dokters de ziekte niet 
op tijd. Dit laatste onderstreept nog eens het nut van dit proefschrift. 
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In dit hoofdstuk maakten we een aantal aanbevelingen om de zorg voor vrouwen 
met een HVZ tijdens de zwangerschap te verbeteren. Een eerste aanbeveling 
is dat vrouwen met een (eerstegraads-) familielid met een cardiomyopathie of 
acute onbegrepen dood, moeten worden gescreend op een cardiomyopathie 
voordat ze zwanger worden. Daarnaast zagen we hoe belangrijk het is om pijn 
op de borst tijdens de zwangerschap serieus te nemen. Dit kan namelijk duiden 
op een hartinfarct of een aortadissectie; een belangrijke boodschap voor de 
medische wereld. We zagen dat het risico op een HVZ of een complicatie hiervan, 
niet voorbij is wanneer de zwangerschap afgerond is. Het risico blijkt gedurende 
de gehele kraamperiode verhoogd. Daarnaast zagen we dat vrouwen met een 
hartziekte goed moeten worden begeleid tijdens de zwangerschap, met name 
vrouwen met een kunst hartklep (hartklepprothese). Deze specifieke groep 
onderzochten we verder in hoofdstuk 7.

In hoofdstuk 3-6 hebben we de nadruk gelegd op de derde oorzaak van 
moedersterfte zoals gevonden in hoofdstuk 1: het hartinfarct (ischemische 
hartziekten). 

In hoofdstuk 3 en 4 hebben we onderzoek verricht naar hartinfarcten die voor 
het eerst ontstaan tijdens de zwangerschap of in het kraambed. Dit hebben we 
gedaan door het verrichten van uitgebreid systematisch literatuur onderzoek 
(1975-2013) en het beschrijven van casuïstiek uit Nederland. We concludeerden 
dat een hartinfarct tijdens de zwangerschap, of in het kraambed, begint met pijn 
op de borst (95%) en met name ontstaat laat in de zwangerschap (3e trimester) 
of in het kraambed (71%). We vonden dat de belangrijkste oorzaken zowel het 
scheuren van een bloedvat van het hart (coronair dissectie, 35%, buiten de 
zwangerschap zeldzaam), als het vormen van stolselpropjes in die bloedvaten 
zijn (trombus/embolie, 35%). We zagen dat het risico op moedersterfte hoog was 
(8%), evenals het risico op complicaties bij het ongeboren kind (onder andere 4% 
sterfte en 56% vroeggeboorte). 

In hoofdstuk 5 en 6 hebben we onderzoek gedaan naar vrouwen die al een 
hartinfarct hadden doorgemaakt en daarna zwanger werden. Dit hebben 
we gedaan door zowel een groep van 50 vrouwen te onderzoeken, als door 
systematisch literatuuronderzoek te verrichten waarbij we gegevens uit eerdere 
onderzoeken hebben opgevraagd (124 zwangerschappen). Hiermee was dit 
onderzoek het grootste onderzoek in deze groep vrouwen tot nu toe. 

We stelden vast dat deze vrouwen een hoog risico liepen tijdens de zwangerschap, 
met een risico van 1 op 4 op ernstige complicaties, inclusief moedersterfte bij 
2%. Slechts 21% van de vrouwen hadden een zwangerschap zonder complicaties 
betreffende het hart, de zwangerschap en bevalling zelf, of betreffende het kind. 
We registreerden dat vrouwen met atherosclerose als oorzaak voor hun eerdere 
hartinfarct het grootste risico liepen. 
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In hoofdstuk 7 onderzochten we zwangerschappen van vrouwen met een 
hartklepprothese. Dat deden we door de 102 zwangerschappen van 52 vrouwen, 
met een hartklepprothese vanwege aangeboren hartafwijkingen, te evalueren. 
We concludeerden dat deze vrouwen een hoog risico hebben op complicaties 
betreffende hart- en vaten, zwangerschap en kraambed en complicaties voor 
het ongeboren kind (17% had complicaties). Vrouwen met een mechanische 
hartklepprothese hadden meer complicaties dan vrouwen met een biologische 
hartklepprothese, maar dit was met name gerelateerd aan de complicaties 
gerelateerd aan de antistollingsmedicatie die deze vrouwen moesten gebruiken. 
We zijn daarom in dit onderzoek dieper ingegaan op deze antistollingsmedicatie. 
Naast het feit dat dit onderzoek een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de 
kennis rondom het antistollingsbeleid bij zwangere vrouwen, concludeerden 
we ook dat deze vrouwen en hun medicatie nauwgezet in de gaten en zo nodig 
aangepast moet worden tijdens de zwangerschap. 

In hoofdstuk 8 onderzochten we het gebruik en de veiligheid van nieuwe 
antistollingsmedicijnen, de DOACs, tijdens de zwangerschap. Dit deden we door 
middel van een systematisch literatuuronderzoek van 236 vrouwen die DOACs 
gebruiken tijdens de zwangerschap. We concluderen hier dat de veiligheid (met 
betrekking tot afwijkingen bij het kind) en effectiviteit van DOACs tijdens de 
zwangerschap, niet ondersteund wordt door de huidige literatuur. Het gebruik 
hiervan tijdens de zwangerschap dient daarom vooralsnog afgeraden te worden. 

In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 9, onderzochten we de HVZ pulmonale 
hypertensie tijdens de zwangerschap door middel van een systematisch 
literatuuronderzoek, gericht op de nieuwe behandelingen voor deze ziekte 
tijdens de zwangerschap. We zagen dat deze ziekte nog steeds een hoge kans 
geeft op moedersterfte (16%), ondanks verbetering van de prognose en nieuwe 
behandelopties. Daarom adviseren we om vrouwen met pulmonale hypertensie 
nog steeds te stimuleren om niet zwanger te worden. 

Hoe nu verder
Hoewel dit proefschrift een significante bijdrage heeft geleverd aan de huidige 
medische wetenschap, is het slechts een begin. We hebben uitgezocht aan welke 
HVZ de moeders in Nederland overlijden en hoe we daar mogelijk verbetering 
in kunnen brengen. Verder zijn we dieper ingegaan op enkele belangrijke 
ernstige HVZ (hartinfarcten, het hebben van een hartklepprothese vanwege 
een aangeboren hartafwijking en pulmonale hypertensie) en een belangrijke 
behandelingsmodaliteit voor veel HVZ: de antistollingsmedicatie. We hebben 
gezien dat zwangerschap de ontwikkeling van HVZ kan beïnvloeden, met name 
bij het ontstaan van hartinfarcten. Omgekeerd zagen we dat HVZ complicaties 
kunnen geven en de uitkomsten van zwangerschap kunnen beïnvloeden. 
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Terwijl in hoofdstuk 2-6 bekend wordt dat het scheuren van een bloedvat van het 
hart bij een groot deel van de vrouwen de oorzaak is voor een hartinfarct tijdens 
de zwangerschap of in de kraamperiode, weten we in de medische wereld 
nog steeds niet goed hoe dit het beste behandeld kan worden.24 27 Toekomstig 
onderzoek zou zich hier op moeten focussen. 

In dit proefschrift hebben we gesproken over antistollingsmedicatie van vrouwen 
met een hartklepprothese. Tevens hebben we de nieuwe antistollingsmedicijnen 
besproken. Hoewel dit proefschrift veel heeft toegevoegd aan huidige kennis 
omtrent dit onderwerp, is meer onderzoek, met tevens nadruk op de juiste 
doseringen tijdens de zwangerschap, nodig. 9 16 28 29-31 

De kennis die we door dit proefschrift vergaard hebben, dient verspreid te worden 
onder artsen en verloskundigen. Zowel binnen de (geneeskundige) opleiding als 
daarbuiten (bijvoorbeeld tijdens nascholing en door publicaties in medische 
tijdschriften). Dat alle hoofdstukken in dit proefschrift zijn gepubliceerd, of 
aangeboden voor publicatie, is slechts een begin. Er is momenteel veel interesse 
in de genderspecifieke geneeskunde en de invloed van het vrouwelijke geslacht 
op ziekten (HVZ) en medicijnen. Waar er weinig gender-specifieker is dan 
zwangerschap, hoop ik dat deze ontwikkelingen bijdragen aan de verspreiding 
van de kennis rondom zwangerschap en HVZ. Momenteel is er in mijn eigen 
specialistische vakgebied, de spoedeisende geneeskunde, gelukkig steeds meer 
oog voor de invloed van zwangerschap op ernstige medische aandoeningen 
inclusief HVZ.22-24 De huidige literatuur legt echter de nadruk op het vóórkomen 
van en de behandeling van HVZ tijdens de zwangerschap, terwijl mijns inziens 
er eerst oog dient te zijn voor de herkenning. Want binnen de spoedeisende 
geneeskunde, valt of staat alles met (h)erkenning.25 26 
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