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Hoofdstuk 6 
Uitgangsvraag 5: Welke leefstijladviezen kunnen gegeven worden aan zwangere vrouwen ter 
preventie van hypertensieve aandoeningen? 
 
Deze uitgangsvraag onderzoekt het verband tussen leefstijl en het al dan niet ontwikkelen van hypertensieve 
aandoeningen (HA) in de zwangerschap. Omdat afbakening van verschillende onderdelen van leefstijl moeilijk 
is, is ervoor gekozen geen systematische literatuursearch uit te voeren. Wel werd een beroep gedaan op de 
expertise van de werkgroep leden om relevante en actuele literatuur aan te dragen. Op basis hiervan werden 
tien artikelen bestudeerd. De focus ligt hier voornamelijk op verschillende types van dieet en beweging. Ook 
komt de expertise van het werkveld aan bod in deze uitgangsvraag. 
 
Overwegingen 
Kenmerken van het wetenschappelijke bewijs: 
De werkgroep maakte een indeling in leefstijladviezen in de volgende grote categorieën: lichaamsbeweging, 
voeding en/of een combinatie hiervan. Op basis van de expertise van de werkgroep leden werd literatuur om 
deze vraag te beantwoorden aangereikt en verwerkt. De conclusies hieruit worden toegelicht per type 
interventie. Omdat geen systematische literatuursearch is verricht werd de GRADE-waardering niet toegepast. 
Groots opgezette cohort studies die daadwerkelijk de invloed van leefstijl en/of voedingsadviezen op het 
ontstaan van HA onderzoeken ontbreken. Er zijn wel cross-sectionele en cohort studies uitgevoerd in 
Nederland (en internationaal) naar de relatie tussen gewichtstoename en/of gewichtsschommelingen tussen 
zwangerschappen en de obstetrische risico’s hiervan. Hierin is echter geen rechtstreeks verband gelegd tussen 
leefstijl interventies en preventie van HA. Een verdere uitwerking van de risicofactoren voor het optreden van 
HA is te vinden in uitgangsvraag 2 (hoofdstuk 3). Er is meer onderzoek nodig naar de effectiviteit van voedings- 
en leefstijladviezen op het ontstaan van hypertensieve aandoeningen bij zwangere vrouwen. 
 
Lichaamsbeweging 
De Cochrane review van Meher and Duley (2006) beschrijft het effect van lichaamsbeweging tijdens de 
zwangerschap op het ontstaan van pre-eclampsie. Twee kleine onderzoeken (N=45) werden geïncludeerd. 
Beide vergeleken regelmatige aërobe lichaamsbeweging (zoals lopen, zwemmen, fietsen) van matige 
intensiteit tegenover normale lichamelijke activiteit tijdens de zwangerschap. De betrouwbaarheidsintervallen 
waren breed en er werden geen significante verschillen gevonden voor alle gerapporteerde uitkomsten, 
inclusief pre-eclampsie (RR 0,31; 95% BI [0,01 tot 7,09]). De onderzoekers concluderen dat er onvoldoende 
bewijs is om betrouwbare conclusies te trekken over de effecten van lichaamsbeweging op de preventie van 
pre-eclampsie en de complicaties daarvan. 
 
De (niet-systematische) review van Hegaard, Pedersen, Nielsen, and Damm (2007) onderzocht de associatie 
tussen fysieke activiteit (vrijetijdsniveau) tijdens de zwangerschap en verschillende zwangerschapsuitkomsten, 
zoals zwangerschapsdiabetes, pre-eclampsie, partus prematurus en geboortegewicht. Daarnaast werd 
onderzocht of een sedentair leven (lang stilzitten, weinig lichaamsbeweging) een negatieve impact heeft op 
zwangerschapsuitkomsten. De geïncludeerde studies duiden op een beschermend effect van fysieke activiteit 
voor en/of tijdens de zwangerschap op de ontwikkeling van pre-eclampsie. Dit effect lijkt toe te nemen 
naarmate de intensiteit van en de tijd besteed aan de fysieke activiteit toeneemt. De betrokken studies zijn 
moeilijk vergelijkbaar vanwege verschillen in beweging, intensiteit en duur. Ook is er een grote heterogeniteit 
in de dataverzameling, variërend van zelfrapportage tot regelmatige controles en georganiseerde 
bewegingssessies. 
 
Er zijn milde aanwijzingen dat fysieke activiteit voor en/of tijdens de zwangerschap een beschermend effect 
heeft op de ontwikkeling van pre-eclampsie. Dit effect lijkt toe te nemen naarmate de intensiteit van en de tijd 
besteed aan fysieke activiteit toeneemt. 
 
Eetgewoontes – voeding - dieet 
 
Er zijn aanwijzingen dat een mediterraan dieet (met veel noten, roggebrood, vis, groenten) voor en tijdens de 
zwangerschap een vermindering geeft van HA tijdens de zwangerschap(Schoenaker, Soedamah-Muthu, 
Callaway, & Mishra, 2015). 



Pagina 2 van 11 
 

 
De Cochrane review van Duley, Henderson-Smart, and Meher (2005) beschrijft het effect van aanpassingen 
van het zoutgehalte in voeding tijdens de zwangerschap op het risico van pre-eclampsie. Hierbij werden twee 
studies geïncludeerd (N=603). Beide studies vergeleken het effect van een verminderde zoutinname (20 of 50 
mmol/dag) tijdens de zwangerschap. De betrouwbaarheidsintervallen waren erg breed, er werd geen 
significant effect gevonden, ook niet voor pre-eclampsie (RR 1,11; 95% BI [0,46 tot 2,66]). 
 
Gresham, Bisquera, Byles, and Hure (2016) vergelijkt in een systematische review verschillende dieet-
gerelateerde interventies en het effect op een aantal zwangerschapsuitkomsten, waaronder HA. Zeven 
gerandomiseerde cohort studies (RCT’s) (N=1602) onderzochten het effect van voedingsadvies op HA. De duur 
van de dieetinterventies varieerde van tien tot veertig weken. De dieetinterventies werden voornamelijk 
toegepast door diëtisten. De nadruk lag meer op macronutriënten dan op micronutriënten. Details over de 
dieetadviezen ontbreken. Uit een meta-analyse kwam geen effect van deze interventies op het al dan niet 
reduceren van HA. Er zijn wel aanwijzingen dat de tensie licht verlaagd kan worden (0,66mmHg systolisch en 
2,76mmHg diastolisch), maar niet dat het HA kan verminderen. 
 
De Optimise-RCT van Dodd, Deussen, and Louise (2019) vergeleek in Australië een groep gezonde zwangere 
vrouwen (N=322) die standaardzorg ontving met een vergelijkbare groep (N=319) die naast de standaard 
prenatale zorg, ook zes voedingsadvies sessies kreeg. Er werd geen statistisch significant verschil 
waargenomen tussen beide groepen met betrekking tot het optreden van (o.a.) pre-eclampsie. 
 
Combinatie lichaamsbeweging en voedingsadvies 
 
Er zijn aanwijzingen dat HA minder vaak voorkomen bij zwangere vrouwen die zich committeren aan een 
combinatie van voedings- en bewegingsadvies. 
 
De systematische review van Allen, Rogozinska, Sivarajasingam, Khan, and Thangaratinam (2014) Allen et al. 
(2014) voert een meta-analyse uit van achttien RCT’s die het effect van voedingsadvies (N=6), het effect van 
een combinatie van eetgewoontes en fysieke activiteit (N=6) en het effect van lipiden verlagende middelen 
bestudeerden (N=6). Alle interventies gaven een reductie van het risico op pre-eclampsie. Het effect van het 
geven van voedingsadvies alleen was het grootst: er was een 33% reductie in pre-eclampsie vergeleken met de 
groep die geen dieet had gevolgd. Echter, wanneer werd gecorrigeerd voor confounding door 
zwangerschapsdiabetes, was het resultaat niet meer significant. De combinatie van verschillende interventies 
(dieet + fysieke activiteit en/of lipide verlagende middelen) gaf geen significant effect. De onderzoekers 
denken dat dit te verklaren valt door de complexiteit van de interventies. Het lijkt voor vrouwen veel gevraagd 
om op al deze interventies tegelijkertijd in te zetten. 
 
Dodd et al. (2014) bestudeerde in een RCT het effect van een dieet- en leefstijlinterventie op het ontstaan van 
pre-eclampsie bij zwangere vrouwen (N=2212) in Australië met overgewicht en/of obesitas (BMI≥25kg/m²). Er 
waren twee groepen waarbij de ene groep standaardzorg kreeg en de tweede groep naast standaardzorg 
gemakkelijk toepasbare dieet- en leefstijl adviezen. De dieetadviezen omvatten een verhoging van de inname 
van vezels door de consumptie van twee porties fruit en vijf porties groenten en hiernaast de consumptie van 
drie porties zuivel per dag. Voedingsmiddelen met geraffineerde koolhydraten en verzadigde vetten werden 
afgeraden. Het leefstijladvies was voornamelijk gericht op meer wandelen en regelmatig bewegen. De 
conclusie uit dit onderzoek was dat voor vrouwen met overgewicht of obesitas de in deze studie gebruikte 
interventies (zowel beweging als dieet) het risico op (o.a.) pre-eclampsie niet afnam. 
 
De longitudinale observationele studie in Australië van Schoenaker et al. (2015) volgde 3582 vrouwen 
gedurende een periode van negen jaar waarin ze minstens eenmaal zijn bevallen (2003 (preconceptioneel) - 
2012). Zij kregen een enquête (the Dietary Questionnaire for Epidemiologic Studies²) over hun 
(di)eetgewoontes en eventuele ‘door een dokter gediagnosticeerde HA’. Daarnaast gaven ze aan hoe hun 
fysieke activiteit (duur en intensiteit van wandelen) er gemiddeld uit zag. Vrouwen met chronische hypertensie 
of zwangerschapshypertensie in de anamnese werden geëxcludeerd. Er werden vier dieetelementen 
vastgesteld: mediterraan, fruit en melkproducten met een laag vetgehalte, vlees en een hoog vetgehalte en 
gekookte groenten. Na correctie voor confounders, werd enkel het mediterrane dieet voor en tijdens de 
zwangerschap geassocieerd met minder significant HA tijdens de zwangerschap (RR 0,58; 95%BI [0,42-0,81] 
p<0,001). Bij de andere diëten werd geen significante associatie gezien met HA. 
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De Cochrane review van Muktabhant, Lawrie, Lumbiganon, and Laopaiboon (2015) beschrijft het effect van 
dieet en /of fysieke inspanning tijdens de zwangerschap ter preventie van gewichtstoename. Bij enkele van de 
geïncludeerde RCT’s was ook pre-eclampsie een uitkomstmaat. Er werd geen statistisch significant verschil 
vastgesteld voor het risico op pre-eclampsie tussen de groep die één of meerdere van de interventies had 
doorlopen en de controlegroep (RR 0,95; 95%BI [0,77 tot 1,16]). Hypertensie tijdens de zwangerschap kwam 
significant minder vaak voor bij de groep die één of meerdere interventies hadden doorlopen ten opzichte van 
de controlegroep (RR 0,70; 95%BI [0,51 tot 0,96]). 
 
O'Brien, Grivell, and Dodd (2016) onderzocht het effect van aangepaste eetgewoontes tijdens de 
zwangerschap en leefstijlinterventies zoals face-to-face sessies, counseling, video sessies en weegmomenten 
variërend van één tot zes sessies over een periode van 14 tot 52 weken bij vrouwen met een normale BMI 
(18,5 - 24,9 kg/m²). De systematische review van twaalf RCT’s (N=2713) vergelijkt het effect van deze 
interventies op verschillende zwangerschapsuitkomsten waaronder pre-eclampsie. Vrouwen die een prenatale 
dieet- en/of leefstijlinterventie ondergingen, hadden minder kans op hypertensie tijdens de zwangerschap 
(twee studies, N=243, RR 0,34; 95%BI [0,13 tot 0,91] p=0,03). Er werden geen significante verschillen 
vastgesteld ten aanzien van het risico op pre-eclampsie. 
 
Balans tussen voor- en nadelen 
Wees zorgvuldig met voedings- en/of leefstijladviezen en waak voor een te strikt dieet of bewegingspatroon. 
Het is belangrijk de cliënt te wijzen op een gezonde, gebalanceerde leefstijl. Voedings- en/of leefstijladviezen 
moeten op maat worden gepast voor elke zwangere vrouw. 

Het voedingscentrum geeft een algemeen advies over gezonde voeding bij zwangere vrouwen, hierbij wordt 
de schijf van vijf besproken 
(https://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Consumenten/Mijn%20kind
%20en%20ik/Zwanger/ontwerp_Infographic_Zwangeradviezen_A4_def.pdf). 

Benoem de voordelen van een gezonde leefstijl en individualiseer leefstijladviezen voor de zwangere vrouw. 
Verwijs eventueel naar een diëtiste, leefstijlcoach of personal trainer die gespecialiseerd is in zwangere 
vrouwen. Evalueer met de zwangere vrouw wat voor haar een gezonde balans is. 

Adviezen uit (inter)nationale richtlijnen 
Zowel de National institute for Health and Care Excellence (NICE, 2019) (waar ook the Royal College of 
Obstetricians & Gynaecologists (RCOG) bij aangesloten is) als de Society of Obstetric Medicine of Australia end 
New Zealand (SOMANZ) geven zoutrestrictie om een HA te voorkomen niet als advies (Lowe S.A, 2014). Er 
wordt aanbevolen hetzelfde advies over rust, beweging en werken te geven aan vrouwen met een risico op HA 
als aan gezonde zwangere vrouwen. 

Cliëntvoorkeuren 
De werkgroep is van mening dat communicatie met de cliënte over voeding en leefstijl een essentieel punt is. 
Cliënten willen graag heldere instructies met het oog op een gezonde zwangerschap en pasgeborene. Uit deze 
onderzoeksvraag volgen geen uitgebreide aanbevelingen, eerder adviezen met matige bewijskracht. 

Informeer zwangere vrouwen dat fysieke inspanning gezond is en voordelen heeft en, mits niet excessief, geen 
verhoogd risico geeft op zwangerschapscomplicaties. Het is voor alle zwangere vrouwen aan te raden om 
gezond en gevarieerd te eten. 

Organisatie van zorg + eventuele kosten 
Het counselen tijdens de preconceptionele en/of prenatale periode behoort tot het reguliere takenpakket van 
de verloskundige. Hierbij aandacht besteden aan leefstijl- en/of voedingsadviezen vergt geen extra inspanning 
noch organisatie van de zorg. Bij een ongezonde leefstijl is mogelijk meer nodig dan een eenmalig advies. Een 
diëtiste/voedingscoach, leefstijlcoach of personal trainer kan worden betrokken. De kosten voor deze extra 
begeleiding zijn voor de zwangere vrouw. Dit is mogelijk niet voor elke vrouw haalbaar. 
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Aanbevelingen 
 
  
Aanbeveling Adviseer zwangere vrouwen gezonde voeding met als basis de adviezen van het 

voedingscentrum (groenten, fruit, noten, vis), zowel preconceptioneel als prenataal. 
Aanbeveling Adviseer zwangere vrouwen zowel preconceptioneel als prenataal om voldoende te 

bewegen. 
Aanbeveling Raad zoutrestrictie bij zwangere vrouwen niet aan ter preventie van hypertensieve 

aandoeningen. 
Aanbeveling Stimuleer elke zwangere vrouw, door middel van motiverende gespreksvoering, tot 

een gezond voedings- en bewegingspatroon. 
 
 
Indicator  
Indien van toepassing  
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Omdat afbakening van verschillende onderdelen van leefstijl zeer moeilijk is, wordt er ook ruimte gegeven aan 
de experts in het veld. Er is daarom gekozen om geen systematische search te doen. Wel werd een beroep 
gedaan op de expertise van de werkgroep leden om relevante en actuele literatuur aan te dragen. 
 



Pagina 6 van 11 
 

Evidencetabel 
Study reference  Study characteristics  Patient characteristics 2   Intervention (I)  Comparison / control (C) 3  

  
Follow-up  Outco     

size 4   
  

Systematic eview 

Allen R., 2014 Type of study:  
Systematic review and 
Meta-analysis 
 
Setting:  
Review to evaluate the 
effect of dietary and 
lifestyle interventions 
with the potential to 
modify metabolic risk 
factors on the risk of 
preeclampsia. 
 
Country:  
United Kingdom 
 
Source of funding: / 

Inclusion criteria:  

- RCT’s evaluating effect of 
dietary and lifestyle 
interventions with the 
potential to modify 
metabolic risks such as 
obesity and hypertension 
on the risk of preeclampsia. 

Exclusion criteria:  

- Non rct’s 
- Animal studies. 

N total at baseline: 18 RCT’S 
(n=8712) 
A29: Bogaerts, 2012 (n=141) 
B13: Crowter, 2005 (n=1000) 
C17: D’almeida (1992) (n= 100) 
D16: Guelinckx, 2010 (n=195) 
E24: Jeffries, 2009 (n=286) 
F21: Khoury, 2005 (n=290) 
G26: Landon, 2009 (n=958) 
H19: Olsen, 2000 (n=818) 
I20: Onuwude, 1995 (n=232) 
J30: Phelan, 2011 (n= 349) 
K23: Polley, 2002 (n=120) 
L22: Rae, 2000 (n=125) 
M18: Salvig, 1992 (n=533) 
N25: Smuts, 2003 (n=350) 
O27: Thornton, 2009 (n= 257) 
P14: Vinter, 2011 (n=304) 
Q15: Wolff, 2008 (n=66) 
R28: Zhou, 2012 (n=2399) 
  
   

Describe 
intervention (treatment 
/procedure /test):  
A: mixed (diet, lifestyle, 
physical activity) 
B: diet  
C: lipid-lowering agents 
D: mixed (diet, lifestyle, 
physical activity) – Mainly 
obese women 
E:mixed (diet, lifestyle, 
physical activity) 
F: diet 
G: diet– Mainly obese 
women 
H: lipid-lowering agents 
I: lipid-lowering agents 
J: mixed (diet, lifestyle, 
physical activity) 
K: mixed (diet, lifestyle, 
physical activity) 
L: diet– Mainly obese 
women 
M: lipid-lowering agents 
N: lipid-lowering agents 
O: diet– Mainly obese 
women 
P: mixed (diet, lifestyle, 
physical activity) – Mainly 
obese women 
Q: diet– Mainly obese 
women 
R: lipid-lowering agents– 
Mainly obese women 
 
  
  
  

Describe  control (treatment 
/procedure /test):  
  / 
 

Length of 
follow-up:  
 / 
  
  
  

Outco      
(includ      
availab   

-   
    

    
      

    
 

-    
     

    
   

    
     

   
-      

   
   

     
     

   
      

       
 

-     
   

    
        

    
 

     
   

  
    

 
  

  
  

  
   

    
  

   
  

  
  

  
 

O’Brien C., 
2015  

Type of study:  
Systematic review 
 
Setting: 
Searched the Cochrane 
Controlled Trials 
Register, PubMed, 
Medline, and the 
Australian and 
International Clinical 
Trials Registry with the 
date of the last search 
in July2015. 
 
Country: 
Australia  
 
Source of funding:  
NHMRC Practitioner 
Fellowship 

Inclusion criteria:  

- Rct’s wit normal BMI and 
singleton pregnancies 
comparing dietary and/or 
lifestyle interventions with 
standard antenatal care. 

Exclusion criteria:  

- Non rct’s 
- Specific groups of women 

at risk of gestational 
diabetes or large-for-
gestational-age infants. 

N total at baseline: 12 rct’s 
(details per study are not 
described in the sr) (n=2713 
women)  
 

Describe 
intervention (treatment 
/procedure /test):  
- 9 rct’s consisted of 

dietary and lifestyle 
counseling involving 
face-to-face sessions 
with a trained 
professional 

- One study involved 
attended video 
sessions 

- 1 study added 
personalized weight 
measurement. 

  
  
  

Describe  control (treatment 
/procedure /test):  
 / 
  
  

 Length of 
follow-up:  
 / 
 
  
  

Outco      
(includ      
availab   
-     

   
   

    
  

    
     

     
-     

   
    

 

     
     

 

Gresham E., 
2016  

Type of study:  
Systematic review and 
meta-analysis 

Inclusion criteria:  Describe 
intervention (treatment 
/procedure /test):  

Describe  control (treatment 
/procedure /test):  
 / 

Length of 
follow-up:  
 / 

Outco      
(includ      
availab   
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Source of funding: 
Australian 
Postgraduate Award 
(PhD scholarship) 
provided by the 
University of 
Newcastle, New South 
Wales  

- RCT’s that reported any 
pregnancy, neonatal or 
infant outcomes in 
preconception or pregnant 
women, any age, weight or 
body mass index on dietary 
interventions, including 
counselling, food and/or 
both provided by any health 
professional. 

Exclusion criteria:  
- Health conditions that may 

influence dietary intake 

- Animal studies 
- No-rct’s 
- Studies on gestational 

weight gain 

- Multiple births 
- Negative methodological 

quality 
N total at baseline:  
28 publications (n=8322 women) 

  

- 14 publications 
compared dietary 
counselling with 
standard antenatal 
care (no intervention) 

- 12 publications 
evaluated the effect 
of specific food and 
fortified food 
products. 

- 2 publications 
assessed the effect of 
combined dietary 
counselling and food 
and fortified food 
products 

- 27 publications 
studies the effect of 
dietary interventions 
on pregnancy 
outcomes. 

- Interventions ranged 
from 10-40 weeks. 

- Dietitians or 
nutritionists were the 
providers (12 
publications) 

  
  

 -     
   

   
  

    
   

   
   

   
   

   
-      

    
     

    
     

 
  

     
    
       

      
     
     

        
 

-    
  

  
  

   
   

 
Review 

Duley L. 2005 Type of study:  
Cochrane review 
  
Setting: 
We searched the 
Cochrane Pregnancy 
and Childbirth Group’s 
Trials Register (8 April 
2005), the Cochrane 
Central Register of 
Controlled Trials (The 
Cochrane Library, Issue 
1, 2005), and EMBASE 
(2002 to May 2005). 
We updated the 
search of the Cochrane 
Pregnancy and 
Childbirth Group’s 
Trials Register on 1 
October 2009 and 
added the results to 
the awaiting 
classification section. 
 
Country: 
United Kingdom 
 
Source of funding:  
 / 

Inclusion criteria:  
RCT’s evaluating either reduced or 
increased dietary salt intake 
during pregnancy (Women who 
had normal or high blood 
pressure without proteinuria 
during pregnancy were included, 
regardless of gestation at trial 
entry) 
Exclusion criteria:  
  
N total at baseline: 2 (Dutch) trials 
(n=603 women) 
  

Describe 
intervention (treatment 
/procedure /test):  
- reduced salt intake 

diet 
  
  
  

Describe  control (treatment 
/procedure /test):  
  
- normal diet 

Length of 
follow-up:  
  
In one study 
(Netherlands 
1998), there 
was complete 
follow up for all 
women. In the 
other study 
(Netherlands 
1997), 10% of 
women were 
excluded from 
the analyses. 
There was a 
substantial 
difference in 
the number of 
excluded 
participants 
between the 
two arms (23 
women in the 
low-salt arm 
and five in the 
normal diet 
arm). The 
proportion was 
higher in the 
low-salt group 
as 17women 
(13% of women 
in the low-salt 
arm) did not 

Outco      
(includ      
availab   
-    

    
    

-     
    
     

    

-      
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want to use the 
recommended 
diet. 

Hegaard H., 
2007  

Type of study:  
Review 
 
Setting:  
to describe the 
association between 
leisure time physical 
activity (hereby called 
‘exercise’) and pre-
eclampsia (and others 
but not of interest for 
this) 
  
Country: 
Denmark 
 
Source of funding:  
 / 

For PE: 
A: Sørensen et al., 2003 
B: Marcoux et al., 1989 
C: Saftlas et al., 2004 
  

Describe 
intervention (treatment 
/procedure /test):  
A: 201 PE women 
B: / 
C: 44 
  
  

Describe  control (treatment 
/procedure /test):  
  
A: 383 normotensive women 
B: / 
C: / 

Length of 
follow-up:  
  / 
  

Outco      
(includ      
availab   
A: wom     
during     
reduct       
95% C     
sedent     
wome       
on LTP       
of preg      
risk of    
CI: 0.5    
sedent     
groot  
 
B: red       
0.46-0     
perfor     
inactiv   
 
C: no s     

    
  

 
 

   
 

     
   
  

   
  

   

Meher S., 2010  Type of study:  
Cochrane review 
  
 

Inclusion criteria:  
Rct’s evaluating the effects of 
exercise or increased physical 
activity during pregnancy for 
women at risk of pre-eclampsia 
 
Exclusion criteria:  
Trials with quasi-random design 
 
N total at baseline:  
2 trials (n=45 women) 
  

Describe 
intervention (treatment 
/procedure /test):  
- moderate intensity 

regular aerobic 
exercise 

  
  
  

Describe  control (treatment 
/procedure /test):  
  
- normal physical activity 

during pregnancy 

Length of 
follow-up:  
 / 
 

Outco      
(includ      
availab   
-    

     
      

   
   

   
    

  
  

  
   

 
 

 

Muktabhant B., 
2015  

Type of study:  
Cochrane review  
 
Setting: 
To evaluate the 
effectiveness of diet or 
exercise, or both, 
interventions for 
preventing excessive 
weight gain during 
pregnancy and 
associated pregnancy 
complications 
 
Country: 
Thailand 
 
Funding: 
This  project  was  
supported  by  the  
National  Institute  for  
Health Research,  via  
Cochrane  
Infrastructure funding 
to  Cochrane 
Pregnancy  and  
Childbirth 
 

Inclusion criteria:  
 -Rct’s including diet or exercise or 
both in preventing excessive 
weight gain in pregnancy 
Exclusion criteria:  
  
N total at baseline:  65 rcts 
(n=11444) (not all investigated 
the secondary effect PE) 

Describe 
intervention (treatment 
/procedure /test):  
  

- diet only, exercise 
only, and combined 
diet and exercise 
interventions 

  
  

Describe  control (treatment 
/procedure /test):  
  
- Standard care 

 Length of 
follow-up:  
 / 
 

Outco      
(includ      
availab  
-     

  
   

    
   

     
     

      
   

  

-   
   

    
    

   
       

    
       

 
  

   
 

 
  

  
 

Randomised trial 

Dodd J., 2014  Type of study:  
Multicentre 
randomised trial 

Inclusion criteria:  
- BMI≥25 

Describe 
intervention (treatment 
/procedure /test): 

Describe  control (treatment 
/procedure /test):  
 

 Length of 
follow-up:  / 
 

Outco      
(includ      
availab   
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Setting:  
Three public maternity 
hospitals across South 
Australia 
  
Country:  
South-Australia 
  
Source of funding:  
This project was 
funded by a four year 
project grant from the 
National Health and 
Medical Research 
Council (NHMRC), 
Australia. 

- Singleton pregnancy (10-20 
wks) 

Exclusion criteria:  
- Type 1-2 diabetes 

N total at baseline:  
2212 women with a singleton 
pregnancy, between 10+0 and 
20+0 weeks’ gestation, and BMI 
≥25.  

- a comprehensive 
dietary and lifestyle 
intervention delivered 
by research staff 
(n=1108);  

  
  
  

- Standard care and care 
according to local 
guidelines, which did not 
include dietary/lifestyle 
interventions (n= 1104). 

  -     
    
   

   
 

Dodd J., 2019 Type of study:  
The OPTIMISE 
Randomised Trial 
 
Setting:  
The trial was 
conducted in Adelaide, 
South Australia. 
Pregnant women with 
a bodymass index in 
the healthy weight 
range (18.5–24.9 
kg/m2) were enrolled 
in a randomised 
controlled trial of a 
dietary and lifestyle 
intervention versus 
standard antenatal 
care 
  
Country:  
South-Australia 
  
Source of 
funding: intramural 
funding from The 
University of Adelaide 

Inclusion criteria:  
- BMI of 18.5 to 24.9 kg/m2 

- Singleton pregnancy 
 
Exclusion criteria:  
- Multiple pregnancy 

- Diabetes 
 

N total at baseline:  
Intervention: n=319 Lifestyle 
Advice Group 
Control: n=322 ‘Standard Care 
Group’ 
 

Describe 
intervention (treatment 
/procedure /test):  
six sessions provided across 
the course of pregnancy. 
Three sessions were face-to-
face, with two provided by 
the dietitian shortly after 
trial entry and again at 28 
weeks’ gestation, and one 
provided by a research 
assistant at 36 weeks’ 
gestation. Women also 
received three telephone 
calls from the research 
assistant at 20, 24 and 32 
weeks’ gestation 
  
  
  

Describe  control (treatment 
/procedure /test):  
  
 Standard care 

Length of 
follow-up:  
 / 
  

Outco      
(includ      
availab   
There    
differe     
two tr     
to the   
related   
hypert    
eclam  

 

Observational study 

Schoenaker D., 
2021  

Type of study:  
Longitudinal 
Observational 
population-based 
study 
 
Setting:  
Women were 
randomly selected 
from the national 
Medicare health 
insurance database (3 
different cohorts, this 
cohort describes was 
born in 1973-1978) 
  
Country:  
Australia 
  
Source of funding:  
 / 

Inclusion criteria:  

- Not pregnant in 2003 (is 3th 
survey) Women who 
reported at least one live 
birth at consecutive surveys 
in 2006 (survey 4; age: 28–
33 y), 2009 (survey 5; age: 
31–36 y), and 2012 (survey 
6; age: 34–39 y) were 
eligible for inclusion in this 
study 

Exclusion criteria:  

- Not reporting a birth 
between 2003-2012 

- Missing data on diet or 
hypertensive disorders 

- Implausible energy intake 
- Chronic hypertension 
- History of hypertensive 

disorder of pregnancy 

- Missing data on covariates 
N total at baseline:  

Describe 
intervention (treatment 
/procedure /test):  
Every 2-4yrs self-report 
questionnaire (started in 
1996) 
  
  
  

Describe  control (treatment 
/procedure /test): / 
 
  
  

Length of 
follow-up: 9yrs 
  
4 dietary 
patterns: 
Mediterranean 
(vegetables, 
legumes, nuts, 
tofu, rice, 
pasta, rye 
bread, red win 
and fish 
 
Fruit and low-
fat (fruit, 
yoghurt, low-
fat cheese and 
skim milk) 
 
Cooked 
vegetable 
(carrots, peas, 
cooked 
potatoes, 

Outco      
(includ      
availab   
 prepr     
Medit   
patter      
during       
the hig    
Medit   
patter       
of dev     
wome       
0.58; 9     
No ass     
the fo    
meat,      
low-fa     
vegeta  
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3582 (of whom 305 (8.5%) 
reported hypertensive disorder 
during 6149 pregnancies)) 

cauliflower and 
pumpkin) 
 
Meat high-fat 
and sugar 
(meat, 
processed 
meat, cakes, 
sweet biscuits, 
chocolate, 
meat pies and 
pizza) 

 
  
Excluded articles 

 First author  Year  Reason  Who?  Notitie  

Beckers, K.  2019 Wrong outcome  Studies describing placental mic    

Raguema N.  2020 Wrong stud population and wrong study design Tunesian women  - Healthy women perform m       
- PE-women spent more en       

- Crazy conclusions and we       

Anderson K. 2010 Wrong paper Protocol for review and not the results  

Rasouli M.  2019 Wrong design Narrative review for HIGH risk women Is not defined which type of wom          
so very difficult to give advice (T         
counselling, screening, and self-          
control of pre-eclampsia in wom        

Harrison C.  2016 Wrong design Review zonder zoekstrategie, eerder 
beschrijvend wat er ‘lukraak’ terug te 
vinden is 

The Role of Physical Activity in P      

Agrawal S. 2015 Wrong study population Indian women Having an adequately diversified        
supplementation in pregnancy w        
symptoms suggestive of PE or E    

Costa M. 2015  Wrong design Reflections on how to counsel about 
preventing recurrence  

Prevention of recurrent preeclam         
dietary supplementation, antihy       
with much uncertainty about be           
woman with a previous history o   

Moura S.  2012 Wrong design (review)  Interventions such as rest, exerc        
antioxidants, progesterone, diur         
be recommended as preventive         
aspirin especially when initiated         
especially in low-intake populati           
of large clinical trials in high-risk        
pregnancy are keenly awaited 
Limited info of the studies and n    

Wertaschnigg D. 2019 Wrong intervention (medication)  Treatment with aspirin at a mini            
bedtime and initiated before 16          
ideal screening method is the us        
with biomarkers to calculate the         
tolerable side effects but given t         
morbidity, primary prevention w        
additional benefit of LMWH still      
is beneficial in women with a low           
developing PE. Further trials wit            
therapeutic options for PE are u  
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Colofon  
Type uitgangsvraag (diagnostiek, behandeling, nazorg of overig), ICD-10 code, betrokken/relevantie organisaties bij uitgangsvraag, jaartal uitvoeren systematische 
literatuursearch.  
 

 

 

 

 


