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Hoofdstuk 1  
 
1.1. Aanleiding voor deze richtlijn  

De KNOV-standaard ‘Hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, baring en het kraambed’ dateert 
uit 2011 en behoeft herziening. Hiermee werd gestart in 2019, dit proces werd in verband met een 
reorganisatie binnen de KNOV tijdelijk gestaakt en met een nieuwe werkgroep opnieuw gestart in 2021. De 
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) startte in juli 2019 met een update van de 
richtlijn ‘Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap’, eveneens uit 2011. Tussen beide 
beroepsverenigingen vond afstemming plaats over de aanpak van de richtlijnenherziening. Zowel de KNOV als 
de NVOG startten een eigen multidisciplinair richtlijntraject rondom hypertensie, waarbij de KNOV zich 
hoofdzakelijk richt op preventie en risicoselectie en de NVOG op medische uitgangsvragen.  

 
1.2. Definitie en doelstelling van de richtlijn 
Het doel van dit richtlijntraject is de totstandkoming van eenduidige, transparante en evidence-based 
aanbevelingen ten aanzien van preventie van en risicoselectie voor hypertensieve aandoeningen. Waar nodig 
wordt het beleid aangepast op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en de huidige klinische kennis en 
praktijkvoering. De beschreven zorg wordt waar mogelijk afgestemd op aangrenzende richtlijnen zoals de 
NVOG-richtlijn en de multidisciplinaire richtlijnen (MDR) Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) en CVRM 
na een reproductieve aandoening (FMS, 2014, 2019). 
 
1.3. Probleemomschrijving en afbakening 
 
1.3.1. Definitie 
Met hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap worden alle hypertensieve aandoeningen bedoeld die in 
de zwangerschap voorkomen. Er is een indeling in twee groepen: voor twintig weken en na twintig weken 
zwangerschapsduur (Brown et al., 2018). 
 
1.3.2. Hypertensie  
Er wordt gesproken over hypertensie wanneer de systolische tensie ≥ 140mmHg en/of de diastolische tensie ≥ 
90mmHg is. Om de diagnose hypertensie te stellen, moet de tensiemeting herhaald worden. Bij ernstige 
hypertensie (systolische tensie ≥ 160mmHg en/of diastolische tensie ≥ 110mmHg) mag de meting binnen 
vijftien minuten herhaald worden en bij minder ernstige hypertensie kan de tensie na een aantal uur herhaald 
worden (Brown et al., 2018). 
 
1.3.2.1. Voor twintig weken zwangerschap 
 
Chronische hypertensie  
Chronische hypertensie wordt gedefinieerd als hypertensie die voor twintig weken zwangerschapsduur wordt 
vastgesteld. Chronische hypertensie kan worden geclassificeerd als essentiële of primaire hypertensie 
(hypertensie zonder duidelijke oorzaak: geen afwijkingen in organen die de tensie reguleren) of secundaire 
hypertensie (hypertensie waarbij de oorzaak bekend is: door leefstijl of afwijkingen in organen die de tensie 
reguleren). Secundaire hypertensie is onwaarschijnlijk bij zwangere vrouwen. Om de diagnose chronische 
hypertensie vast te stellen in de zwangerschap, zal de tensiemeting herhaald moeten worden met een 24-
uursmeting of een aantal uur na de eerste meting (Brown et al., 2018). 
 
Witte jassen hypertensie 
Witte jassen hypertensie betreft hypertensie (≥ 140mmHg/ 90mmHg) voor twintig weken zwangerschapsduur, 
die alleen optreedt in aanwezigheid van de zorgverlener. De tensiemeting kan in een andere omgeving 
herhaald worden, zoals thuis of op het werk. Wanneer deze op dat moment lager is dan 135/85mmHg is er een 
vermoeden op witte jassen hypertensie. Zwangere vrouwen met witte jassen hypertensie hebben een 
verhoogd risico op het ontwikkelen van pre-eclampsie (Brown et al., 2018). 
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Gemaskeerde hypertensie  
Gemaskeerde hypertensie is hypertensie voor twintig weken zwangerschapsduur, die alleen optreedt op 
bepaalde momenten en niet wordt waargenomen bij de zorgverlener. Een 24-uursmeting kan de diagnose 
stellen, echter zal dit alleen uitgevoerd worden als er klachten of afwijkingen worden waargenomen die 
gerelateerd zijn aan hypertensie (Brown et al., 2018). 
 
1.3.2.2. Na twintig weken zwangerschap 
 

Tijdelijke/kortstondige zwangerschapshypertensie  
Tijdelijke of kortstondige zwangerschapshypertensie is hypertensie die optreedt na twintig weken 
zwangerschapsduur waarbij geen behandeling nodig is om de tensie te normaliseren (Brown et al., 2018). 

Zwangerschapshypertensie 
Zwangerschapshypertensie wordt gedefinieerd als hypertensie na twintig weken zwangerschapsduur. Wanneer 
de eerste tensiemeting na twintig weken zwangerschapsduur plaatsvindt en hypertensie wordt waargenomen, 
valt dit onder de noemer zwangerschapshypertensie. Indien de hypertensie drie maanden post partum nog 
aanwezig is, wordt dit geclassificeerd als chronische hypertensie (Brown et al., 2018). 

Pre-eclampsie 
Pre-eclampsie is zwangerschapshypertensie in combinatie met één of meer van de volgende symptomen:  

- Proteïnurie: PCR ≥ 30mg/mmol (0,3mg/mg) of 24-uursurine ≥ 300mg  
- Maternale orgaanafwijkingen:  

o afwijkende nierfunctie: creatinine ≥90μmol/L; 1 mg/dL 
o leverafwijkingen: ALT or AST > 40IU/L 
o neurologische complicaties: blindheid, beroerte, clonus, heftige hoofdpijn en aanhoudende 

visuele scotomen 
o hematologische complicaties: trombocytopenie – bloedplaatjes < 150.000/μL, diffuse 

intravasculaire stolling (DIS) en hemolyse 
- Utero-placentaire dysfunctie (foetale groeirestrictie, abnormale dopplermeting van de arteria 

umbilicalis of intra-uteriene vruchtdood (IUVD) (Brown et al., 2018). 

HELLP syndroom 
Het HELLP syndroom staat voor Hemolyse Elevated Liver enzymes Low Platelets. De kenmerken van HELLP zijn 
een combinatie van hemolyse, verhoogde leverenzymen en trombocytopenie. Dit kan gepaard gaan met 
hypertensie en/of lichamelijke klachten. De International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy 
(ISSHP) beschrijft HELLP als een ernstige vorm van pre-eclampsie en niet als een op zichzelf staande 
aandoening. Vrouwen met HELLP moeten worden behandeld zoals bij een pre-eclampsie (Brown et al., 2018). 

1.3.3. Doelpopulatie 
De doelpopulatie omvat alle zwangere vrouwen.  

1.3.4. Etiologie 
Het cardiovasculaire systeem ondergaat grote veranderingen in de zwangerschap. Vanaf een amenorroeduur 
van vijf weken daalt de tonus in het vaatbed. Deze tonusverlaging leidt tot vasodilatatie en toegenomen 
compliantie. Hierdoor daalt de perifere weerstand, stijgt de veneuze opslagcapaciteit en verbetert de 
diastolische functie van het hart en de arteriën. De veranderingen leiden tot een bloeddrukverlaging in de 
zwangerschap tot een zwangerschapsduur van 20-24 weken. 

De pathofysiologie van hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap is complex en nog deels onduidelijk. 
De symptomen van pre-eclampsie zijn terug te voeren op endotheelactivatie, die vermoedelijk ontstaat na 
blootstelling aan toxische stoffen. Een abnormale functionerende placenta kan hier de oorzaak van zijn, echter 
spelen ook maternale aandoeningen een rol (Heineman, Evers, Massuger, & Steegers, 2007). 

1.3.5. Incidentie Nederland 
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De incidentie van hypertensieve aandoeningen in Nederland is moeilijk om exact vast te stellen. De jaarcijfers 
van Perined geven enkel het aantal overdrachten van hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap 
weer van de eerste lijn naar de tweede of derde lijn. In 2019 werd 9,3% van de nulliparae en 3,2% van de 
multiparae overgedragen vanwege hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap. In 2020 ging het om 
11,0% van de nulliparae en 4,1% van de multiparae (Perined, 2019, 2020). Deze cijfers representeren niet de 
incidentie van hypertensieve aandoeningen, alleen het aantal overdrachten. De werkgroep vermoedt 
onderrapportage, door incomplete administratie en doordat zwangere vrouwen hun zorg al in de tweede lijn 
starten of worden overgedragen voor een andere medische reden en pas later een hypertensieve aandoening 
ontwikkelen. Er zijn geen andere bronnen waar de incidentie van hypertensieve aandoeningen tijdens de 
zwangerschap in Nederland wordt beschreven. De werkgroep verwacht, gebaseerd op ervaring, dat 10% van 
alle zwangere vrouwen een hypertensieve aandoening ontwikkelt, waarbij hypertensieve aandoeningen vaker 
voorkomen bij nulliparae, vermoedelijk zo’n 15%. 

 
1.4. Methode richtlijnontwikkeling  
Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen uit het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0. In 2019 
vond een knelpuntenanalyse plaats, waarna uitgangsvragen en PICO-vraagstellingen werden opgesteld door de 
werkgroep leden. In 2021 werd een systematische literatuursearch uitgevoerd voor uitgangsvragen één tot en 
met drie. De werkgroep leden hebben literatuur aangeleverd voor uitgangsvragen vier tot en met zes, 
aangezien er geen PICO opgesteld kon worden voor deze uitgangsvragen. Alle literatuur werd samengevat in 
evidence tabellen en de waarde van het wetenschappelijk bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. 
De modules werden uitgewerkt en op basis van de gevonden literatuur werden conclusies getrokken. De 
werkgroep leden hebben de overwegingen in een werkgroep bijeenkomst geformuleerd, waarbij de volgende 
aspecten werden meegenomen: kenmerken van het wetenschappelijk bewijs, balans tussen voor- en nadelen, 
cliëntvoorkeuren, kosten en organisatie van zorg. Aanbevelingen werden opgesteld, waarbij de conclusies van 
de literatuursearch en de verdere overwegingen van de werkgroep zijn gecombineerd. De conceptrichtlijn 
werd voorgelegd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en aan patiëntorganisaties. Het 
commentaar is verzameld en besproken in de werkgroep. De conceptrichtlijn is aangepast op basis van het 
commentaar en de definitieve richtlijn werd voorgelegd voor autorisatie. 

1.5. Knelpuntenanalyse 
Voorafgaand aan de eerste werkgroep bijeenkomst bij de KNOV in 2019 heeft een schriftelijke 
inventarisatieronde plaatsgevonden. De werkgroep leden werd verzocht om de oude uitgangsvragen van de 
richtlijn uit 2011 te prioriteren en nieuwe knelpunten aan te dragen. Na inventarisatie vond een schriftelijke 
prioriteringsronde plaats. Tijdens de eerste werkgroep bijeenkomst op 24 oktober 2019 werd de 
knelpuntenanalyse doorgenomen. De volgende vier knelpunten werden het hoogst geprioriteerd: 

1) Voorspellende waarde van lichamelijke klachten voor de opsporing van een hypertensieve aandoening. 
2) Risicofactoren voor het ontwikkelen van een hypertensieve aandoening. 
3) Betrouwbaarheid van automatische bloeddrukmeting ten opzichte van handmatige meting. 
4) Testeigenschappen van de dipstick. 

 
Bijlage 1 geeft de complete knelpuntenanalyse weer. 
 
1.6. Samenstelling werkgroep 
De richtlijnontwikkeling is in 2019 gestart en in 2021 vervolgd, om deze reden is er een wijziging geweest in de 
samenstelling van de werkgroep. 
 
1.6.1. Werkgroep 2019 
De multidisciplinaire werkgroep werd zoveel mogelijk samengesteld met dezelfde leden als in de NVOG-
werkgroep Hypertensie (tabel 1). De werkgroep werd aangevuld met nog twee verloskundigen en een huisarts. 
Vanuit de KNOV begeleidden twee beleidsmedewerkers het proces. 
 
 
Tabel 1: Samenstelling van de multidisciplinaire werkgroep hypertensieve aandoeningen 2019. 
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  Naam werkgroep lid en vertegenwoordiging  
1  Carmela Tilma, KNOV, eerstelijnsverloskundige   
2  Fenna van der Molen, KNOV, eerstelijnsverloskundige  
3  Suzanne van Laak, KNOV, eerstelijnsverloskundige   
4  Mignon Horst, KNOV, klinisch verloskundige  
5  Karlijn Ravenshorst, NHG, kaderhuisarts hart- en vaatziekten  
6  Kim Vanden Auweele, Stichting HELLP, beleidsmedewerker  
7  Olivier van der Heijden, NVOG, gynaecoloog  
 

1.6.2. Werkgroep 2021 
Een deel van de voormalige werkgroep uit 2019 kon opnieuw deelnemen. Voor de werkgroep leden die niet 
deel konden nemen werd een vervangend lid gevonden. De nieuwe werkgroep werd opgesteld uit zeven leden, 
onder wie één meelezend lid: verloskundigen, een huisarts, een gynaecoloog, en een cliëntvertegenwoordiger 
(tabel 2). Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) trok zich terug uit de werkgroep. De twee KNOV-
beleidsmedewerkers van 2019 zijn vervangen door Marije Droogendijk (projectleider, verloskundige) tot 2021 
en Amanda Christianen MSc (projectleider) vanaf 2022, dr. Eveline Mestdagh (beleidsmedewerker KNOV, 
verloskundige) en Susan Beckers MSc (beleidsmedewerker KNOV, verloskundige). 
 
Tabel 2: Samenstelling van de multidisciplinaire werkgroep hypertensieve aandoeningen 2021.  
  Naam werkgroep lid en vertegenwoordiging  
1  Carmela Tilma, KNOV, eerstelijnsverloskundige (meelezend lid)  
2  Anke Selles, KNOV, eerstelijnsverloskundige  
3  Suzanne van Laak, KNOV, eerstelijnsverloskundige (vanaf 24-08-21)  
4  Brigitte Tebbe, KNOV, wetenschappelijk adviseur   
5  Karen Konings, NHG, kaderhuisarts hart- en vaatziekten (tot 24-08-21) 
6  Kim Vanden Auweele, Stichting HELLP, beleidsmedewerker  
7  Olivier van der Heijden, NVOG, gynaecoloog  

  
De ‘Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling’ is gevolgd. Alle 
werkgroep leden hebben schriftelijk verklaard dat zij in de laatste vijf jaar geen directe financiële (betrekking 
commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoek financiering) of indirecte belangen 
(persoonlijke relaties, reputatie management, kennisvalorisatie) hebben gehad. Deze verklaringen zijn in de 
werkgroep besproken. Er zijn geen conflicterende belangen gevonden. De verklaringen zijn in te zien via het 
secretariaat van de KNOV. 

 
1.7. Werkwijze  
In totaal waren er zeven werkgroep bijeenkomsten, waarbij de eerste werkgroep bijeenkomst heeft 
plaatsgevonden in 2019 en de overige zes bijeenkomsten in de periode 2021-2022.  
De werkgroep leden hadden de volgende inbreng: 

• aandragen van relevante knelpunten; 
• vaststellen van uitgangsvragen; 
• formuleren van PICO-vragen;  
• beoordelen titel en abstract van geselecteerde literatuur (door de KNOV documentalist 
verzameld bij de PICO-vragen); 
• feedback op evidence tabellen en conceptteksten (opgesteld door de betrokken 
beleidsmedewerkers); 
• overige overwegingen formuleren die een rol spelen bij/ naast de gevonden evidence (bv. op 
het gebied van implementatie); 
• formuleren aanbevelingen.  
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1.8. Cliëntparticipatie 
Een afgevaardigde van de cliëntenorganisatie Hellp Stichting nam deel aan de werkgroep. Voor uitgangsvraag 6 
(hoofdstuk 7): Welke voorlichting kan gegeven worden aan zwangere vrouwen over de psychische impact van 
het doormaken van ernstige hypertensieve aandoeningen? is door de Hellp Stichting een vragenlijst uitgezet 
onder cliënten/patiënten. 
 
1.9 Implementatie en indicatorontwikkeling  

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de implementatie van de 
richtlijn en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is nadrukkelijk gelet op factoren die de 
invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren. Het implementatieplan is te vinden 
in bijlage XX [volgt na autorisatiefase]. 

 
1.10 Juridische betekenis richtlijnen 

 
1.11 Herziening 
 

1.12 Kennishiaten  

In alle hoofdstukken worden kennishiaten waargenomen: 

• Hoofdstuk 2: Er worden lichamelijke klachten waargenomen die hypertensieve aandoeningen in de 
zwangerschap voorspellen, echter zijn de voorspellende waarden matig. Ook is er een kennishiaat in 
de voorspellende waarde van een combinatie van lichamelijke klachten. Verdergaand kwantitatief 
onderzoek is mogelijk van toegevoegde waarde.  

• Hoofdstuk 3: Er zijn veel potentiële risicofactoren voor het ontwikkelen van hypertensieve 
aandoeningen waargenomen. Echter zijn veel studies van lage kwaliteit. Het uitvoeren van een 
kwantitatieve studie gericht op meerdere potentiële risicofactoren en de voorspellende waarde van 
een combinatie van deze risicofactoren is mogelijk van toegevoegde waarde.  

• Hoofdstuk 4: Er is onderzocht wat de voorspellende waarde van een dipstick is op het opsporen van 
eiwitten in de urine. In de overwegingen komt naar voren dat de eiwit kreatinine ratio (EKR) een 
goede methode is om eiwitten op te sporen. Regionaal wordt dit al toegepast, echter er is nog geen 
onderzoek gedaan naar de implementatie van EKR-bepaling in de eerste lijn. 

• Hoofdstuk 5: Er worden momenteel twee grote pilots uitgewerkt over thuismonitoring in de tweede 
en derdelijns setting. Indien dit tot positieve resultaten leidt, zou een pilot in de eerste lijn een 
overweging kunnen zijn. 

• Hoofdstuk 6: Bij de leefstijladviezen ter preventie van het ontwikkelen van hypertensieve 
aandoeningen is een kennishiaat ten aanzien van het effect van lichaamsbeweging tijdens de 
zwangerschap. 

• Hoofdstuk 7: Bij de voorlichting over de psychische impact worden meerdere kennishiaten 
waargenomen. Er is meer (kwalitatief) onderzoek nodig naar de wijze van counseling (en de inhoud 
hiervan) door verloskundigen en het effect hiervan op zwangere vrouwen (en angst- en/of depressieve 
gevoelens). Daarnaast wordt een breed opgezette kwalitatieve studie (experiential knowledge 
analyse) aangeraden naar het inschatten van de wensen van zwangere vrouwen op het gebied van 
screenen. 
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1.13 Bijlagen 
1.13.1 Bijlage 1: knelpuntenanalyse  
Samenvatting schriftelijke inventarisatie hypertensie  

  
PRIORITERING  
  
Voorspellende waarde lichamelijke klachten m.b.t. aanwezigheid hypertensieve aandoening   
Gemiddeld tot hoog geprioriteerd  
1. Hoofdpijn 2. Bovenbuikpijn 3. Visusklachten (op volgorde van belangrijk naar minder belangrijk).  
Andere mogelijke klachten met voorspellende waarde:  
oedeem in handen/voeten/gelaat, schouderpijn, misselijkheid, braken, algehele malaise, pijn tussen de 
schouderbladen.  
  
Bloeddrukmeting-betrouwbaarheid en uitvoering  
Hoog geprioriteerd  
Kunnen we aansluiten bij de MDR CVRM qua meetmethode, uitsluiten witte jassen hypertensie en de te 
gebruiken apparatuur?  
  
Witte jassen hypertensie  
Laag geprioriteerd  
Komt niet zo vaak voor: uitzonderingsgroep. De zwangere vrouw bij wie een vermoeden is op witte jassen 
hypertensie wordt in een rustgevende omgeving aan de automatische tensiemeter gelegd voor een 
realistischer beeld.  
  
Automatische bloeddrukmeting  
Hoog geprioriteerd  
Automatische tensiemeters worden regelmatig gebruikt in de praktijk (de tensie moet handmatig opnieuw 
worden gemeten boven een bepaalde waarde). In de praktijk wordt toch veelvuldig beleid gemaakt op 
automatische metingen.  
  
Testeigenschappen dipstick  
Hoog geprioriteerd  
De dipstick wordt in veel praktijken gebruikt: het is het belangrijkste screeningsmiddel in de eerste lijn. In veel 
praktijken wordt nog gewerkt met de handmatig af te lezen dipstick, de testwaarden van de automatisch 
afgelezen dipstick zijn echter veel beter.  
De dipstick lijkt echter met zijn lage sensitiviteit weinig meerwaarde te hebben. Zoeken naar een 
betrouwbaarder diagnostisch middel is van belang. Is het mogelijk een EKR-bepaling uit te voeren in de eerste 
lijn?  
Opmerking: is de betrouwbaarheid van de dipstick bij zwangere vrouwen anders dan bij niet-zwangere 
vrouwen?  
Opmerking:  eerste lijn screent (dipstick), tweede lijn stelt de diagnose pre-eclampsie (middels EKR-bepaling of 
24-uurs urine).  
  
Testeigenschappen EKR bepaling 
Laag geprioriteerd  
Voor de tweede lijn interessanter, de EKR-bepaling wordt in de eerste lijn in principe niet gebruikt.  
Opmerking 1: huisartsen zijn gewend om te werken met de Albumine Kreatinine Ratio (AKR) (conform MDR 
Chronische nier schade).  
Opmerking 2: de vraag naar de bruikbaarheid van de EKR-bepaling is reeds opgenomen in de NVOG-module 
Hypertensie.  
  
Risicofactoren ontwikkeling hypertensieve aandoening in de zwangerschap  
Hoog geprioriteerd  
Er is een verschil in voorspellende waardes tussen risicofactoren, dit inzichtelijk maken.  

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/cardiovasculair_risicomanagement_cvrm/samenvatting_richtlijn_cvrm.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/chronische_nierschade_cns/startpagina_-_chronische_nierschade_cns.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/chronische_nierschade_cns/startpagina_-_chronische_nierschade_cns.html
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Wat is het afkappunt dat wordt opgenomen in de richtlijn, welke kansen en risico’s vertelt de zorgverlener 
welen niet aan de zwangere vrouw?  
Opmerking: Over het algemeen wordt een ondergrens van 0.5% gehanteerd voor de grootte van kansen die 
nog aan de cliënte worden medegedeeld (zie KNOV Handreiking Gezamenlijke besluitvorming).  
De onduidelijke factoren zijn voor zwangere vrouwen vaak wel belangrijk (werk/stress etc).  
  
NIEUWE KNELPUNTEN  
  
PREVENTIE  
Ascal (2x genoemd)  • Risico op IUGR/hypertensieve aandoeningen 

verkleinen. 
• Opmerking 1: NVOG-module ‘Wat is de rol van 

acetylsalicylzuur, gestart ≤16 weken 
amenorroeduur, ter preventie van pre-
eclampsie bij zwangere vrouwen?’ 

• Opmerking 2: KNOV reactie van 
wetenschappelijk adviseurs: Welke 
onderbouwing is er om Ascal preventief te 
gebruiken in de zwangerschap? En hoe kunnen 
we zwangere vrouwen hierover counselen? 
(N.B. wetenschappelijke reacties worden niet 
geformuleerd met de complete werkgroep). 

Calcium  • Opname van advies t.a.v. calciumgebruik in de 
richtlijn? 

• KNOV-advies over calciumgebruik om pre-
eclampsie te voorkomen: Uitgangsvraag 2 van 
de NVOG: Wat is de waarde van 
calciumprofylaxe ter voorkoming van pre-
eclampsie?   

Preventieve zorg bij PE of HELLP in de anamnese  Waaruit bestaat preventieve zorg (mogelijk al 
preconceptioneel) bij vrouwen die PE of HELLP in de 
anamnese hebben?  

DIAGNOSTIEK  
Bloeddrukmeting-manchetmaat  Vanaf een bepaalde armomtrek moet de bloeddruk 

gemeten worden met een brede band in plaats van 
een smalle band. In de eerste lijn is niet altijd een 
brede band aanwezig.  

Bloeddrukmeting-elektronisch vs. handmatig  In de tweede lijn wordt de bloeddruk elektronisch 
gemeten. In de eerste lijn wordt zowel handmatig als 
elektronisch gemeten. De vraag is hoe de 
betrouwbaarheid handmatige meting met een 
ballonnetje zich verhoudt ten opzichte van het 
elektronisch meten van de bloeddruk.  

Bloeddrukmeting-herhaling  • Is het echt nodig om na vier uur de 
bloeddrukmeting te herhalen (wordt dit in de 
praktijk wel gedaan)? 

• Aanbeveling KNOV-richtlijn 2011: Bevestig een 
eenmalig gevonden hypertensie altijd met een 
nameting na tenminste vier uur (of langer) om 
witte jassen hypertensie uit te sluiten. Bij een 
systolische tensie ≥160mmhg en/of een 
diastolische tensie ≥ 100mmHg volstaat een 
eenmalige meting om hypertensie vast te 
stellen. 

KLACHTEN  
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Aard en intensiteit klachten  Zijn de klachten in de prenatale, natale en postnatale 
periode vergelijkbaar qua aard en intensiteit?  

Klachten die niet (h)erkend worden  De Hellp Stichting hoort op regelmatige basis 
verhalen van vrouwen die aangeven dat zij het 
gevoel hadden dat hun klachten niet gehoord 
worden, of onderschat worden.  

Mentale klachten  Een hypertensieve aandoening heeft impact op de 
psyche, het herstel na de baring en het ouderschap. 
Met name in de postpartumperiode wanneer ouders 
weer thuis zijn na een ziekenhuisopname, komen 
vaak veel vragen over de zorg naar boven.  

POSTPARTUM  
Medicatie postpartum  • De medicatie die door de gynaecoloog 

perinataal wordt uitgeschreven is vaak niet 
dezelfde als de medicatie die de huisarts 
postpartum voorschrijft als hij/zij de zorg 
overneemt. 

• Vanaf welke termijn kan een patiënt gezien 
worden als een “normale patiënt” en behandeld 
worden conform de MDR CVRM? Patiënten die 
na een PE of HELLP worden overgedragen aan 
de huisarts, hebben vaak nog medicatie nodig of 
de medicatie moet worden omgezet. 

• Opmerking: Richtlijn Diagnostiek en behandeling 
bij cardiovasculair risicomanagement na 
reproductieve aandoeningen. 

Advies bij afsluiten kraambed/nacontrole bij 
hypertensieve aandoening  

• Advies voorafgaand aan volgende zwangerschap 
over leefstijl (stoppen met roken, afvallen bij 
overgewicht, etc) 

• Advies volgende zwangerschap zorg in eerste lijn 
met consult tweede lijn voor start Ascal/aspirine 
en indien nodig groei echo’s in eerste lijn. 

Cardiovasculair risico op de lange termijn  In welke mate is het cardiovasculair risico op lange 
termijn verhoogd bij een vrouw? (i.v.m. advies voor 
follow-up in de huisartsenpraktijk). 

En: een duidelijke definitie geven van mid-pregnancy drop in de praktijkkaart.  
  
Knelpunten ter prioritering tijdens de  eerste werkgroep bijeenkomst  

  
• Preventie: rol van Ascal/ acetylsalicylzuur 
• Preventie: rol van calcium 
• Preventie: leefstijl/voeding   
• Preventie: L-Arginine (aminozuur)  
• Preventie: Waaruit bestaat preventieve zorg (mogelijk al preconceptioneel) bij vrouwen die PE of 

HELLP in de anamnese hebben?   
• Diagnostiek: betrouwbaarheid en uitvoering van de handmatige bloeddrukmeting  

o manchetmaat  
o elektronisch versus ballonnetje  
o bevestiging van eenmalig gevonden hypertensie met nameting  

• Diagnostiek: betrouwbaarheid automatische bloeddrukmeting   
• Screening: testeigenschappen van de dipstick/wat is het beste screeningsinstrument in de eerste 

lijn voor proteïnuriebepaling?  
• Risicoselectie: voorspellende waarde van lichamelijke klachten m.b.t. aanwezigheid hypertensieve 

aandoening. 
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• Risicoselectie: risicofactoren voor ontwikkeling van een hypertensieve aandoening in de 
zwangerschap. 

• Klachten: Zijn de klachten in de prenatale, natale en postnatale periode vergelijkbaar qua aard en 
intensiteit?  

• Klachten: impact van hypertensieve aandoening op psyche  
• Klachten: klachten die niet of onvoldoende (h)erkend worden  
• Postpartum: overgang zorg kraambed en zorg huisarts  

o medicatie  
o vanaf welke termijn post partum kan een vrouw  gezien worden als een ‘normale patiënt’ 

en behandeld worden conform de MDR CVRM?  
o In welke mate is het cardiovasculair risico op lange termijn verhoogd bij deze vrouw?   

• Postpartum: advies bij afsluiten kraambed/nacontrole bij hypertensieve aandoening  
o Advies voorafgaand aan volgende zwangerschap over leefstijl (stoppen met roken, 

afvallen bij overgewicht)  
o Advies volgende zwangerschapszorg in eerste lijn met consult tweede lijn voor counseling 

Ascal en wanneer geïndiceerd groei echo’s in eerste lijn   
• Postpartum: heroverweging of bloeddruk meten in het kraambed bij een laag risico populatie kan 

worden afgeschaft.  
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