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4.4 Hypertensieve aandoeningen in een voorgaande zwangerschap  
 
Inleiding 
Hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, met name de complicaties van pre-eclampsie, 
eclampsie en HELLP (Hemolyse, Elevated Liver enzymes Low Platelets (afbraak van de rode bloedcellen, 
verhoogde leverenzymen en een laag aantal bloedplaatjes)), vormen een belangrijke oorzaak van 
moedersterfte (Schutte, 2008). Hypertensie in de zwangerschap kan onderscheiden worden in 
hypertensie die reeds voorafgaand aan de zwangerschap bekend is (pre-existente hypertensie) (zie 
hoofdstuk 2.4) en zwangerschapshypertensie. Dit hoofdstuk gaat alleen over hypertensieve 
aandoeningen die zich hebben ontwikkeld tijdens een (voorgaande) zwangerschap. 
 
Onder zwangerschapshypertensie wordt verstaan een systolische bloeddruk ≥140 mmHg en/of 
diastolische bloeddruk ≥90 mmHg na 20 weken zwangerschapsduur, tweemaal gemeten met een 
tussenpoos van minimaal 4 uur, bij een vrouw die voordien een normale bloeddruk had (conform de 
ISSHP-definitie) (KNOV, 2012; NVOG, 2011; Tranquilli, 2014). Bij een systolische bloeddruk ≥160 mmHg 
en/of een diastolische bloeddruk ≥110 mmHg wordt er gesproken van een ernstige 
zwangerschapshypertensie. 
 
Er is sprake van pre-eclampsie in geval van zwangerschapshypertensie in combinatie met proteïnurie 
(≥ 300 mg/24 uur) (KNOV, 2012; NVOG 2011). Internationale richtlijnen laten deze definitie los en 
spreken van een pre-eclampsie wanneer er sprake is van hypertensie en ten minste een van de 
volgende drie kernmerken: proteïnurie, nieuwe neurologische klachten of foetale groeivertraging 
(ISSHP, 2014). Ongeveer een op de tien zwangeren ontwikkelt een hypertensieve aandoening in de 
zwangerschap (KNOV, 2012).  
 
Vrouwen met ernstige hypertensie of vrouwen die pre-eclampsie ontwikkelen, hebben een grotere 
kans op foetale groeirestrictie, vroeggeboorte, neonatale morbiditeit en perinatale sterfte dan 
vrouwen die geen pre-eclampsie krijgen. Hoe vroeger in de zwangerschap de manifestatie van de 
hypertensie, hoe groter de gevolgen voor de moeder en het kind zijn (KNOV, 2012). 
Omdat een doorgemaakte pre-eclampsie en HELLP gepaard gaan met een herhalingskans op een 
hypertensieve aandoening tijdens een volgende zwangerschap, moet er ten tijde van een 
preconceptioneel consult aandacht worden besteed aan het bestaan van hypertensie in een 
voorgaande zwangerschap (KNOV, 2012; NHG, 2011).  
 
Methodiek 
Voor de inhoud en organisatie van zorg zijn de volgende kwaliteitsdocumenten geraadpleegd: 
- Guideline Hypertension in pregnancy: diagnosis and management (NICE, 2010); 
- Richtlijn Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (NVOG, 2011); 
- Richtlijn Cardiovasculair risicomanagement en reproductieve aandoeningen (NVOG, 2014); 
- Richtlijn Hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode 

(KNOV, 2012);  
- Standaard ‘Preconceptiezorg’ (NHG, 2011); 
- Standaard ‘Zwangerschap en Kraamperiode’ (NHG, 2012a); 
- Standaard ‘Cardiovasculair risicomanagement’ (CVRM) (NHG, 2012b) 
- Verloskundige Vademecum – Verloskundige Indicatie Lijst (VIL, 2003). 
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Kernpunten uit de richtlijnen en rapporten  
 
Inhoud van de zorg 
• Hypertensieve aandoeningen in voorafgaande zwangerschap 

Een doorgemaakte pre-eclampsie en/of HELLP gaan gepaard met een herhalingskans op een 
hypertensieve aandoening tijdens een volgende zwangerschap (KNOV, 2012; NHG, 2011). De 
herhalingskans van zwangerschapshypertensie varieert tussen de 16 en 47% en in geval van pre-
eclampsie 0-16% (KNOV, 2012).  
 
Andere risicofactoren voor een hypertensieve aandoening tijdens de zwangerschap zijn: BMI hoger 
dan 35 kg/m2 voor de zwangerschap en het ontbreken van de ‘midpregnancy drop’ of bloeddrukstijging 
voor de 30e week (NHG, 2012a). Mogelijke risicofactoren waar het verband minder duidelijk is, zijn: 
nullipariteit, pre-eclampsie in de familie, een van de aanstaande ouders is zelf geboren uit een 
zwangerschap met pre-eclampsie, leeftijd >40 jaar, peridontale infecties, fysiek zwaar werk met veel 
tillen en opstaan (zie hoofdstuk 6 Arbeidsomstandigheden), een partner van een andere etnische 
afkomst dan de zwangere (KNOV, 2012, NHG, 2012a). Het tijdsinterval tussen zwangerschappen 
beïnvloedt ook het risico op pre-eclampsie. Een periode van minder dan twee jaar tussen de 
zwangerschappen vermindert het risico op pre-eclampsie met bijna de helft. Een lange periode tussen 
twee zwangerschappen (vijf jaar of meer) lijkt het risico op pre-eclampsie te verhogen (KNOV, 2012a). 
Bedraagt de periode meer dan tien jaar, dan is het risico weer gelijk aan dat van een nullipara (KNOV, 
2012). 
 
Van de vrouwen die pre-eclampsie hebben gehad is er bij respectievelijk 39% en 14% drie maanden na 
de bevalling nog sprake van hypertensie en proteïnurie. Na twee jaar zijn deze percentages gedaald 
tot respectievelijk 18% en 2% (KNOV, 2012). Na een zwangerschap met pre-eclampsie hebben 
vrouwen een ruim twee keer zo hoge kans op hart- en vaatziekten en een bijna drie keer zo hoge kans 
op hypertensie vergeleken met vrouwen die een ongecompliceerde zwangerschap hebben 
doorgemaakt (KNOV, 2012; NVOG, 2014). Vrouwen die tijdens een vorige zwangerschap 
zwangerschapshypertensie hadden, hebben een 1,5 keer verhoogd risico op hart- en vaatziekten en 
een vier keer zo hoge kans op hypertensie (NVOG, 2014). Het toegenomen relatieve risico op hart- en 
vaatziekten bij vrouwen met een pre-eclampsie in de voorgeschiedenis zijn een reden voor verdere 
diagnostiek en behandeling met betrekking tot cardiovasculair risicomanagement (NVOG, 2014). Voor 
vrouwen met zwangerschapshypertensie in de voorgeschiedenis geven de beperkte toegenomen 
relatieve risico’s geen reden om verdere diagnostiek en behandeling in te zetten (NVOG, 2014). 
Volgens de NHG-standaard is er bij vrouwen die zwangerschapscomplicaties (zoals hypertensie en pre-
eclampsie) hebben doorgemaakt aanleiding om een risicoprofiel voor hart- en vaatziekten op te stellen 
(NHG, 2012b). 
 
• Interventies en preconceptieconsult 

De NVOG-richtlijn gaat niet in op risicoselectie en andere preventieve maatregelen anders dan 
behandeling van hypertensie (NVOG, 2011). De KNOV-richtlijn beveelt aan om tijdens een 
preconceptieconsult aandacht te besteden aan het identificeren van risicofactoren voor een 
hypertensieve aandoening tijdens de zwangerschap. Deze risicofactoren kunnen dan aanleiding geven 
tot een advies dat kan leiden tot preventie of een afgenomen kans op een hypertensieve aandoening 
(KNOV, 2012). De richtlijn geeft de volgende punten voor preconceptiezorg (KNOV, 2012):  
- vaststellen van eventuele chronische hypertensie door het meten van de bloeddruk; 
- bij een SBD ≥140 en/ of DBD ≥90: geven van voorlichting over de mogelijke risico’s voor een 

eventuele zwangerschap en doorverwijzen naar de huisarts voor verdere evaluatie en eventuele 
behandeling;  
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- geven van voorlichting over het belang van een gezond gewicht het vermijden van fysiek zwaar 
werk; 

- geven van het advies om voorafgaande aan een zwangerschap te zorgen voor goede 
mondhygiëne en eventuele peridontale infecties te laten behandelen; 

- nagaan of herhalingsrisico’s al besproken zijn na een gecompliceerde vorige zwangerschap. Bij 
ernstige pre-eclampsie of HELLP in de obstetrische anamnese dient een gynaecoloog 
geconsulteerd te worden (NHG, 2011).  

 
Het profylactisch gebruik van een lage dosering aspirine (acetylsalicylzuur) kan de kans op pre-
eclampsie verlagen. Aspirine kan worden overwogen bij alle vrouwen met een hoog risico op pre-
eclampsie (NICE, 2010; ISSHP, 2014). Ook aan vrouwen met meer dan één matige risicofactor (eerste 
zwangerschap, ≥40 jaar, zwangerschapsinterval ≥10 jaar, BMI ≥35 kg/m2, een eerstegraads familielid 
met pre-eclampsie, meerlingenzwangerschap) voor pre-eclampsie kan een dagelijkse dosis aspirine 
worden geadviseerd. Het gebruik van aspirine dient in elk geval voor de 12e – 16e zwangerschapsweek 
gestart te worden en tot 36 weken doorgegeven te worden (NICE, 2010; ISSHP, 2014). 
 
Organisatie van zorg 
Bij ernstige pre-eclampsie of HELLP in de obstetrische anamnese dient een gynaecoloog geconsulteerd 
te worden (NHG, 2011). De huisarts speelt een rol in het cardiovasculair risicomanagement (het 
adviseren om hart- en vaatziekten te voorkomen of de progressie van hart- en vaatziekten tegen te 
gaan) bij vrouwen die een zwangerschap met pre-eclampsie hebben doorgemaakt (NVOG, 2014).  
 
Vrouwen met zwangerschapshypertensie in een voorafgaande zwangerschap worden tijdens een 
nieuwe zwangerschap begeleid door de eerste lijn (VIL, 2003). De begeleiding van vrouwen met (pre-) 
eclampsie of HELLP-syndroom in de voorgeschiedenis zal in overleg in de eerste of tweede lijn 
gebeuren (VIL, 2003). 
 
Conclusies 
- Zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie in een voorgaande zwangerschap verhogen de 

kans op hypertensieve aandoeningen tijdens een volgende zwangerschap.  
- Er zijn verschillende risicofactoren voor het krijgen van een hypertensieve aandoening tijdens 

de zwangerschap  
-  Er zijn factoren die deels te beïnvloeden zijn om de kans op herhaling van een hypertensieve 

aandoening tijdens de zwangerschap te verkleinen, zoals een verhoogd BMI en zware arbeid. 
- Het toegenomen relatieve risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen met een pre-eclampsie in 

de voorgeschiedenis zijn een reden voor verdere diagnostiek en behandeling met betrekking tot 
cardiovasculaire risico’s. Voor vrouwen met zwangerschapshypertensie in de voorgeschiedenis 
geven de beperkte toegenomen risico’s geen reden voor verdere diagnostiek en behandeling. 

-  Bij een SBD ≥140 en/ of DBD ≥90 dient tijdens het preconceptieconsult voorlichting gegeven te 
worden over de mogelijke risico’s voor een eventuele zwangerschap en doorverwezen te 
worden naar de huisarts voor verdere evaluatie en eventuele behandeling; 

-   Aspirine kan worden overwogen bij alle vrouwen met een hoog risico op of met meer dan één 
matige risicofactor (eerste zwangerschap, ≥40 jaar, zwangerschapsinterval ≥10 jaar, BMI ≥35 
kg/m2, een eerstegraads familielid met pre-eclampsie, meerlingenzwangerschap) voor pre-
eclampsie.  

 
Overwegingen 
Preconceptiezorg zal vooral plaatsvinden tijdens nazorg (door de gynaecoloog, verloskundige, huisarts, 
kinderarts of jeugdarts) na een eerdere zwangerschap waarbij sprake geweest is van 
zwangerschapshypertensie of pre-eclampsie. Zwangerschapshypertensie komt bij een op de tien 
vrouwen voor en is daarmee een veelvoorkomend probleem. De PIL-werkgroep acht het niet altijd 
primair nodig om een vrouw met zwangerschapswens en zwangerschapshypertensie in het verleden 
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naar een gynaecoloog te verwijzen. Wanneer een vrouw ernstige hypertensie of pre-eclampsie heeft 
doorgemaakt, zal in overleg met de vrouw een consult met de gynaecoloog worden geadviseerd. 
Tijdens het preconceptieconsult kan duidelijk worden gemaakt wat het herhalingsrisico is en wat 
factoren zijn die het risico kunnen verkleinen.  
 
Vrouwen die een ernstige hypertensieve aandoening tijdens de zwangerschap hebben doorgemaakt, 
rapporteren tot een jaar na de bevalling psychosociale klachten (KNOV, 2012). De psychosociale nazorg 
na een zwangerschap met een hypertensieve aandoening is daarom zeer van belang. Dat vergt 
gezamenlijke aandacht en is belangrijk om met vertrouwen een nieuwe zwangerschap aan te gaan. 
Het paar kan gewezen worden op de patiëntenvereniging HELLP. Deze stichting zet zich in voor 
lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging voor paren waarbij de 
zwangerschap gecompliceerd is verlopen met pre-eclampsie en/of HELLP-syndroom. 
 
Aanbevelingen 

Aanbevelingen hypertensieve aandoening in een voorgaande zwangerschap Aangewezen zorgverlener 
Informeer of afspraken gemaakt zijn over adviezen rondom hypertensie t.a.v. een 
volgende zwangerschap.  

Alle zorgverleners die een 
preconceptioneel consult 
uitvoeren. 

Verwijs naar de gynaecoloog indien er  
- Sprake was van ernstige hypertensie of pre-eclampsie  
- Behoefte is bij de ouders om het beloop van de zwangerschap, partus 

en/of kraambed gecompliceerd met ernstige hypertensie, pre-eclampsie 
en/of HELLP te bespreken. 

Verloskundige, huisarts 

Geef voorlichting t.a.v. (leefstijl)factoren die de kans op herhaling kunnen 
beïnvloeden. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptioneel consult 
uitvoeren. 

Verwijs naar de huisarts indien preconceptioneel opnieuw een verhoogde 
bloeddruk wordt gemeten 

Alle zorgverleners die een 
preconceptioneel consult 
uitvoeren. 
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