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Hoofdstuk 7 
Uitgangsvraag 6: Welke voorlichting kan gegeven worden aan zwangere vrouwen over de 
psychische impact van het doormaken van ernstige hypertensieve aandoeningen? 
 
Deze uitgangsvraag onderzoekt de (eventuele) psychische gevolgen van een doorgemaakte pre-eclampsie (PE). 
Er is uitgezocht welke informatie of counseling vrouwen nodig hebben over PE, zodat verloskundigen 
zwangere vrouwen optimaal kunnen begeleiden bij en voorbereiden op het beloop van PE. De 
cliëntvertegenwoordiging geeft aan dat vrouwen die met PE/HELLP te maken hebben (gehad) vaak niet of 
nauwelijks bekend waren met het bestaan van het ziektebeeld. Ervaringsdeskundigen gaven aan dat zij 
onverwacht en onvoorbereid in het ziekenhuis belandden. Goede informatie over het bestaan van PE/HELLP, 
de klachten die daarbij (kunnen) horen en wanneer contact op te nemen met een zorgprofessional is een stap 
in de goede richting. 
 
Omdat afbakening van psychische problematiek in relatie tot PE 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. Ook is er bij deze uitgangsvraag aandacht voor 
ervaringen van experts uit de praktijk. Hiernaast werden vragen voorgelegd aan de cliëntvertegenwoordiging 
van de Hellp Stichting. Zo is het perspectief van (ex-)patiënten ook mee genomen in de beantwoording van 
deze vraag. N.B. de term ‘patiënt’ wordt geprefereerd door de cliëntvertegenwoordiging, als erkenning voor het 
feit dat vrouwen echt ziek zijn geweest en klachten hebben ondervonden. 
 
Overwegingen 
Kenmerken van het wetenschappelijke bewijs 
Voor het beantwoorden van deze uitgangsvraag werd geen systematische literatuursearch uitgevoerd. Naast 
de expertise van de werkgroep werd ook literatuur aangeleverd door de werkgroep leden. De informatie is 
ingedeeld in de volgende onderwerpen: associatie met psychopathologie, beschermende factoren en 
psychologisch effect van interventies. Enkele van de besproken studies hadden een hoge dose-respons-rate 
wat op een sterke causale relatie duidt tussen het voorkomen van hypertensieve aandoeningen (HA) en het 
ontstaan van angst en/of depressieve gevoelens. Er is verder (kwalitatief) onderzoek nodig naar de wijze van 
counseling door verloskundigen en het effect hiervan op zwangere vrouwen. 
 
Associatie met psychopathologie 
De werkgroep erkent dat het doormaken van PE impact heeft op het psychisch welbevinden van de (kraam-) 
vrouw en haar omgeving. Een lijst van wetenschappelijke literatuur is aangeleverd door de werkgroep leden 
om de ervaring van de werkgroep te onderbouwen. 
 
Delahaije (2013) voerde een systematische review uit naar de associatie tussen PE en/of HELLP en angst en 
depressie. Er was grote heterogeniteit tussen de zes geïncludeerde studies, daarom werd geen meta-analyse 
uitgevoerd. Er werden verschillende type schalen (Zung Depression Scale, Edinburgh Postnatal Depression 
Scale en Beck Depression Inventory) gebruikt om een depressie vast te stellen. Er werden geen significante 
verschillen vastgesteld. De studie concludeert wel dat er een trend is richting een hogere prevalentie en/of 
grotere ernst van psychopathologie bij vrouwen die een PE of HELLP hebben doorgemaakt in vergelijking met 
vrouwen die dit niet hebben doorgemaakt. 
 
Door middel van de Breslau Short Screening Scale voor het opsporen van Post Traumatische Stressstoornis 
(PTSS), onderzocht Porcel (2013) onder 1448 vrouwen of er een link was tussen HA tijdens de zwangerschap en 
PTSS. Hieruit bleek dat vrouwen met een HA vier keer meer kans hadden op PTSS dan vrouwen zonder HA 
(aOR= 4,46 95% BI [3,2 tot 6,20]). Naarmate de ernst van de HA toenam leek er een toenemend risico op PTSS. 
 
De cohortstudie van Abedian (2015) bevroeg 122 Iraanse vrouwen met PE (opgenomen met een milde of 
ernstige vorm van PE). De vragenlijst omvatte naast socio-demografische gegevens de Back-II Depression test 
en de State-Trait Anxiety. De vragenlijsten werden afgenomen bij opname en zes weken postpartum. Vanaf de 
opname tot zes weken postpartum nam de ernst van depressies toe en de frequentie van angstklachten af. De 
ernst van PE bleek geen onafhankelijke risicofactor te zijn voor een latere depressie en/of angst. Er was in deze 
studie geen controlegroep zonder PE. 
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Chen (2019) deed een retrospectieve studie naar de incidentie van postpartum depressie bij Chinese zwangere 
vrouwen met PE en onderzocht de associatie tussen het vóórkomen van een postpartum depressie en de ernst 
van de PE. Zes weken postpartum werd een vragenlijst ingevuld, waarvan de Edinburgh Postnatal Depression 
Scale (EPDS) een onderdeel was. Op basis van de EPDS werden vrouwen onderverdeeld in een groep met 
postpartum depressie en een groep zonder. In totaal werden negentig vrouwen met PE en negentig zonder PE 
geselecteerd voor deze studie. Postpartumdepressie kwam 26,7% voor in de PE groep (versus 12,2% in de niet-
PE groep). Vrouwen met PE hadden bijna drie keer (OR 2,7 95% BI [1,06 tot 7,18]) meer kans op een 
postpartum depressie in vergelijking met vrouwen zonder PE. In geval van zeer ernstige PE was het risico zelfs 
vier keer zo groot (OR 4,5 95% BI [1,19 tot 17,26]). 
 
In de cross-sectionele studie van Mbarak (2019) werd bij 390 vrouwen met PE de Edinburgh Postnatal 
Depression Scale (EPDS) afgenomen, in combinatie met face-to-face interviews waarbij enkele socio-
demografische factoren werden uitgevraagd. Hieruit bleek dat 20% van de vrouwen een postpartum depressie 
had en dat de zwaarte hiervan recht evenredig was met de ernst van de PE. 
 
Caropreso (2020) onderzocht in een systematische review de relatie tussen PE en het ontstaan van postpartum 
depressie en/of -psychose. Er werden dertien studies geïncludeerd die zich vooral richtten op postpartum 
depressie (slechts één op postpartum psychose). Er was grote heterogeniteit tussen deze studies. De review en 
meta-analyse suggereren dat PE zowel een risicofactor is voor het ontwikkelen van een depressie als 
geassocieerd is met een hogere ernst van depressieve symptomen in de postpartum periode (gemiddeld 
verschil 0,18 95%BI [0,05 tot 0,31] p=0,007) en na de perinatale periode (die in deze studies erg ruim en 
wisselend zijn gedefinieerd) (gemiddeld verschil 1,04 95%BI [0,22 tot 1,86] p=0,01). 
 
Beschermende factoren 
De werkgroep leden verwachten dat een veerkrachtige instelling van de zwangere vrouw een beschermde 
factor kan zijn voor het verwerken van een (ernstige) PE. Ondersteuning van een stabiele (thuis)situatie kan 
hierbij helpen. Dit wordt bevestigd door het onderzoek van Mautner (2013) waarin het effect van een 
veerkrachtige houding op psychologische gevolgen werd onderzocht bij vrouwen die een PE hebben 
doorgemaakt. Hiervoor werden bij 67 vrouwen vier gevalideerde vragenlijsten afgenomen (Medical Outcome 
Study Short-Form SF12, Edinburgh Postnatal Depression Scale EPDS, Resilience Scale RS13, Impact of Event 
Scale IES). Vrouwen met een hogere veerkracht (volgens de RS13 schaal) vertoonden significant minder 
depressies en een betere mentale kwaliteit van leven in vergelijking met vrouwen met een lagere veerkracht. 
De onderzoekers adviseren in te zetten op het versterken van de mentale veerkracht (bijvoorbeeld door 
middel van counseling) van zwangere vrouwen met PE. 
 
Psychologisch effect van interventies: educatie/risicoselectie 
De werkgroep is van mening dat een goed geïnformeerde zwangere vrouw zich (beter) bewust is van 
eventuele risico's en complicaties en ook eerder of beter ‘een probleem’ kan signaleren. Hiernaast kan goede 
informatie een zwangere vrouw (en haar partner) ook de tijd geven om zich waar nodig mentaal voor te 
bereiden op eventuele fysieke en psychische complicaties. Een goede afweging van de hoeveelheid informatie 
is van belang om zwangere vrouwen niet onnodig ongerust of ‘bang’ te maken. Ook moet een zwangere vrouw 
de mogelijkheid hebben om aan te geven dat ze over een bepaald onderwerp niet geïnformeerd wil worden. 
Dit standpunt wordt ondersteund door verschillende onderzoeken. 

Educatie bij vrouwen met PE 
Het gerandomiseerde cohort onderzoek (RCT) van Abazarnejad (2019) onderzoekt het effect van psycho-
educatie (twee sessies van drie kwartier) als interventie bij een groep van twintig zwangere Iraanse vrouwen 
die een PE doormaakten. Doel was te kijken of deze interventie invloed heeft op het reduceren van angst 
omtrent PE. In de eerste sessie was vooral aandacht voor informatie omtrent PE en de mogelijke gevolgen. De 
tweede sessie ging over zelfmanagement bij angst die gepaard gaat met PE. Een tweede groep van twintig 
zwangere vrouwen met PE fungeerde als controlegroep en kreeg standaardzorg. Er werd een pre- en posttest 
meting gedaan bij beide groepen door middel van de State-Trait Anxiety Questionnaire. Er werd een 
significante daling gezien in de angstscore van de interventiegroep (51,36 vs. 46,09, p<0,0001). Bij de 
angstscore van de controlegroep werd een significante stijging gezien (47,3 vs. 48,5, p<0,001). 
 
Risicoselectie 
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In een Londens ziekenhuis is gedurende een jaar onderzocht of standaard screening op PE (door 
laboratoriumbepalingen) goed was. Vrouwen werden na een kansberekening verdeeld in hoog-risico of laag-
risico. De kwalitatieve studie van Harris (2014) vroeg door middel van semigestructureerde interviews vijftien  
vrouwen naar hun ervaringen met de screening/kansberekening op PE. De vrouwen die als laagrisico (N=5) 
werden beschouwd, gaven aan met deze check gerustgesteld te worden. Zij waren zich allemaal bewust van 
het feit dat het een kansberekening was en dat HA niet volledig waren uitgesloten. Al deze vrouwen zouden 
opnieuw op het aanbod van deze screening ingaan bij een eventuele volgende zwangerschap. De vrouwen die 
als hoog-risico (N=10) werden beschouwd, hadden zichzelf niet op die manier ingeschat. Er was een duidelijk 
onderscheid in twee types vrouwen binnen de hoog-risico groep: ‘danger managers’ en ‘fear managers’. De 
‘danger managers’ hadden graag de touwtjes in handen en gingen op zoek naar informatie over de mogelijke 
gevolgen van PE op hun persoonlijke gezondheid en hoe ze hier mee om konden gaan. De ‘fear managers’ 
waren vooral bezorgd over de mogelijke gezondheidsgevolgen van PE voor de foetus en gingen op zoek naar 
manieren om hier mee om te gaan. Zij vertoonden geen gedragsveranderingen en hadden vertrouwen in de 
zorg van de professional en de nodige opvolging die hun hoog-risico profiel met zich meebracht. Uit deze 
studie bleek dat vrouwen die een screeningstest voor pre-eclampsie in het eerste trimester ondergingen, deze 
over het algemeen aanvaardbaar achtten. Vrouwen bleken het pre-eclampsie-screeningsprogramma over het 
algemeen toe te juichen, ondanks dat het een hogere graad van medicalisering van de zwangerschap met zich 
meebrengt. 
 
Cliëntvoorkeuren 
De werkgroep is van mening dat communicatie met de cliënt over dit onderwerp een essentieel punt is. Vanuit 
de cliëntvertegenwoordiging komt duidelijk naar voren dat over het algemeen zowel mentale als fysieke 
nazorg wordt gemist. Er worden door (ex-)patiënten langdurige restklachten (cognitief - 
concentratiestoornissen en prikkelgevoeligheid en een verlaagd energielevel) gerapporteerd. 
De mogelijke druk op de relatie, reacties uit de omgeving (evt. bagatelliseren), het eventuele gevoel het kind in 
gevaar te hebben gebracht, de reactie van werkgever/Arbo-arts (onbegrip) zijn niet te onderschatten punten 
die besproken moeten worden tijdens een vervolgconsult. Verlies hierbij ook de partner niet uit het oog die 
mogelijk ook onder verhoogde druk kwam te staan in de zorg voor zijn partner en het kind (en eventueel het 
reeds bestaande gezin). 
 
De studie van Harris (2014) zet ons ook aan het denken om samen met vrouwen te overwegen of ze steeds 
extra willen worden gescreend om HA uit te sluiten en wat dat als gevolg heeft voor een eventuele (verdere) 
medicalisering. Het opzetten van een grote kwalitatieve studie over de wensen van zwangere vrouwen op het 
gebied van screenen wordt aangeraden. 
 
Organisatie van zorg en kosten 
Counselen is een basistaak van de verloskundige gedurende de preconceptionele periode tot en met het 
kraambed. Hierbij oog hebben voor eventuele angst en/of depressieve klachten kan een punt van extra 
aandacht zijn. Alleen al het ‘zijn’ of ‘laten blijken dat het oké is’ kan een stap in de goede richting zijn. Een 
verwijzing naar bijvoorbeeld de Hellp Stichting kan vrouwen in contact brengen met ‘lotgenoten’. 
 
De lange wachttijden voor psychische zorg in Nederland zijn ook, als het gaat om dit aandachtsgebied, 
zorgelijk. Tijdige detectie, doorverwijzing en opvolging van psychische problematiek kan de zorgkosten redelijk 
houden. Het kan helpen om op de hoogte te zijn van zorgverleners die hierin hulp kunnen bieden, zoals een 
psycholoog of coach die gespecialiseerd is in geboortezorg binnen de eigen regio. 
 
Aanbevelingen  
 
 
Aanbeveling 1 Zet in op het versterken van veerkracht van zwangere vrouwen (met hypertensieve 

aandoeningen)  
Aanbeveling 2 Licht zwangere vrouwen, die een hypertensieve aandoening doormaken/ 

doorgemaakt hebben, in over het feit dat dit de kans verhoogt op angst en/of 
depressieve gevoelens. 

Aanbeveling 3 Besteed aandacht aan educatie en counseling zodat vrouwen zich voldoende 
geïnformeerd en begrepen voelen. 
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Aanbeveling 4 Wees erop bedacht dat vrouwen die een hypertensieve aandoening hebben 
doorgemaakt langdurig restklachten kunnen ervaren. 

Aanbeveling 5 Informeer vrouwen die een hypertensieve aandoening doormaken en/of hebben 
doorgemaakt over de mogelijkheden van ondersteuning, zoals 
psycholoog/maatschappelijk werk/ coach en/of bij lotgenoten via bijvoorbeeld de 
Hellp Stichting. 

  
Indicator  
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Zoekverantwoording  

Er werd voor deze uitgangsvraag, op advies van de werkgroep (oude van 2019 en nieuwe van 2021), geen 
systematische search uitgevoerd. Naast de expertise van de werkgroep werd er ook literatuur aangeleverd 
door de werkgroep leden om deze uitgangsvraag te ondersteunen met relevante informatie.
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Evidencetabel  
 
  
Study reference   Study characteristics   Patient characteristics 2    Intervention (I)   Comparison / control (C) 3   

   

Follow-up   Outcome measures and effect size 4    Comments   

Education methods during pregnancy for the prevention of psychological issues  

Abarzarnejad T., 2018 Type of study: 

Clinical trail 

  

Setting: 

Investigate the effectiveness of 

psycho-educational counseling 

on anxiety in pregnant women 

with preeclampsia admitted to 

two public hospitals 

  

Country: 

Iran 

  

Source of funding: 

Deputy of Research of the 

Kerman University of Medical 

Sciences 

Inclusion criteria: 

Pregnant woman with preeclampsia, 

gestational age ≥20 weeks, low risk 

pregnancy, ability to understand and 

speak Persian, and no history of drug use 

or smoking. 

 

Exclusion criteria: 

Incidence of pregnancy complications 

(bleeding, diabetes, preterm labor, etc.), 

occurrence of psychological trauma and/ 

or major stress during the intervention 

period, non-attendance at training 

sessions, and history of specific mental 

illness. 

   

N total at baseline: 

44 women  

Intervention: 22 

Control: 22  

   

Groups comparable at baseline: 

the two groups were similar in terms of 

demographic characteristics that may 

influence maternal anxiety during 

pregnancy, with no significant differences 

between the groups    

Describe intervention (treatment /procedure /test): 

The intervention group, in addition to receiving routine 

care, participated in two sessions of individual psycho-

educational counseling (lasting 45 minutes each) with a 

24-hour interval. In the first session, pregnant women 

were informed about preeclampsia, its signs and 

symptoms, diagnosis and treatments, evaluation of the 

fetuses of mothers with preeclampsia and safety of 

assessments and procedures. The second session 

focused on teaching and practicing five anxiety self-

management techniques in the context of their disease 

at an emergency hospital ward setting.    

   

Describe  

control (treatment /procedure /test): 

The control group received the service’s 

routine care. 

Length of follow-up:  

 

There were no drop-outs in 

this intervention. 

   

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if 

available): 

The mean anxiety scores in pregnant women with preeclampsia in the 

intervention group before and after the intervention were 51.36±5.52 

and 46.09±8.44, respectively, indicating a reduction in anxiety levels in 

pregnant women with preeclampsia. 

This study examines whether 

education during pregnancy reduces 

anxiety in women with PE. A brief 

description is given of what the 

education entailed. 

 

N=44, small group  

Harris J.M.,  Type of study: 

Qualitative study - cross-

sectional interview study. 

  

Setting: 

pregnant women under the 

care of a large central London 

Inclusion criteria: 

A purposive sample of high and low-risk 

primigravid women with no other 

pregnancy complications (other than any 

pre-pregnancy hypertension), fluent in 

English, and who had been offered a 

screening test for pre-eclampsia. 

Describe intervention (treatment /procedure /test):    

Women who had a high risk for developing PE 

confirmed by a screening test. 

   

Describe control (treatment /procedure /tes

t):    

Women who had a low risk for developing 

PE confirmed by a screening test. 

 

Length of follow-up: 

Women were interviewed 

within one month of receiving 

their pre-eclampsia screening 

test result   

   

   

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if 

available): 

Experience of  

Low-risk women:  

Low risk women were universally reassured by their low risk result, 

although all recognized that it did not exclude them from developing a 

hypertensive disorder of pregnancy. Low risk women tended to focus on 

This study investigates the effect of 

a screening tool for developing PE. 

What effect does it have on 

pregnant women. 
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teaching hospital. At the time 

of the interviews, the study 

hospital had been offering all 

women an antenatal screening 

test for pre-eclampsia for over 

a year. It was offered during an 

ultrasound appointment at 11–

12 weeks' gestation.  

  

Country: 

United Kingdom 

  

Source of funding: 

This research was undertaken 

as part of a PhD partly funded 

by the NIHR UCLH/UCL 

Comprehensive Biomedical 

Research Centre. 

Exclusion criteria:   

N total at baseline:   

15 women 

Intervention: 5 

Control: 10 

   

   

   

   

the mechanisms of the screening test – issues with venipuncture, delays 

in getting results – rather than the positive result. 

 

Experience of high risk women: 

Two types of coping typologies were evident from the data. The first 

were ‘danger managers’ who had an internal sense of control, were 

focused on the risk that pre-eclampsia presented to them and exhibited 

information seeking, positive behaviour changes, and cognitive 

reappraisal coping mechanisms. The second were ‘fear managers’ who 

had an external sense of control, were focused on the risk that pre-

eclampsia presented to the fetus, and exhibited avoidance coping 

mechanisms. 

 

Three coping strategies were commonly reported by these women when 

presented with risk information. Initially, they sought further 

information, generally from Internet searches, on how pre-eclampsia 

could affect them. Despite being given no advice to change their 

behaviour, they often instigated positive health-behaviour changes, 

including dietary change, more exercise and stress-reducing activities. 

The women made these changes because they thought that reducing 

their blood-pressure might also reduce their risk of pre-eclampsia 

developing. Third, the women reappraised their given risk, so that they 

no longer felt they would develop pre-eclampsia. 

Psychological issues after developing PE (BACKGROUND INFO) 

Abedian Z., 2015  Type of study: Cohort study 

  

Setting: 

Preeclamptic women who 

were admitted to the Public 

hospital and Tamin Ejtemaee 

hospital of Mashhad were 

included. Beck Depression 

Inventory II (BDI-II) and 

Spielberger State-Trait Anxiety 

Inventory (STAI) were 

completed.  

 

Country:/ 

  

Source of funding:Financed by 

research vice chancellor, 

Mashhad University of Medical 

Sciences 

Inclusion criteria:≤18 years of age (mean: 

27 ± 6 years), gestational age ≥36 weeks 

(mean: 37.9 ± 1 weeks), singleton 

pregnancy, and diagnosed preeclampsia 

(at least hypertension 140/90 mmHg and 

proteinuria ≥30 mg/dl should be present) 

in the recent week based on ACOG 

classification,[11] and their neonates 

should be alive and normal. 

 

Exclusion criteria: 

History of medical conditions except 

preeclampsia, history of mental health 

hospitalization and history of visit a 

psychiatrist, taking psychiatric drugs, 

infertility, history of hospitalization during 

pregnancy, prenatal death, hospitalization 

of neonate in NICU for more than 24 h, 

stressful event during the study, and 

unhealthy birth 

N total at baseline:   

Describe intervention (treatment /procedure /test): 

Women with PE.  

  

Describe control (treatment /procedure /tes

t): / 

Length of follow-up:  

6 weeks after delivery    

   

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if 

available): 

The mean depression score was 4.81 ± 4.09 at admission and 11.17 ± 5.5 

at 6 weeks postpartum. The mean of trait anxiety was 42.5 ± 10.5 at 

admission and 32.3 ± 6.5 at 6 weeks postpartum, and the mean of state 

anxiety score at admission was 43.09 ± 9.5 and at 6 weeks postpartum 

was 31.99 ± 5.9. There was a significant difference between the scores 

of depression (F = 3.8, P < 0.001), state anxiety (F = 1.52, P < 0.001), and 

trait anxiety (F = 1.5, P < 0.001) at admission and 6 weeks postpartum. 

No significant differences were found between severity of preeclampsia 

and the scores of depression, state anxiety, and trait anxiety at 

admission and 6 weeks postpartum 

Study examines how often PE is 

related to psychological complaints, 

no comparison is made with 

'healthy' women. 
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122 women   

Caropreso L., 2020 Type of study: 

Systematic review and meta-

analysis  

  

Setting: 

Determine the association 

between PE and psychological 

issues.  

The quality of the studies was 

assessed by three researchers 

  

Country: 

Canada 

  

Source of funding: 

A generous educational gift 

from Shoppers Drug Ma 

Inclusion criteria: 

The study should  present original data, 

consider depression (unipolar or bi-polar) 

and/or postpartum psychosis, and  include 

both women with a history of 

preeclampsia and a comparison group of 

women who had not experienced 

preeclampsia  

   

Exclusion criteria: 

Reviews and meta-analyses, case reports, 

clinical trials testing treatment for pre-

eclampsia or eclampsia, and studies where 

depression or psychosis were considered 

as a risk factor and not as an outcome. 

   

N total at baseline: 

13 studies 

 

Baseline: Publication dates ranged from 

2005 to 2017. Seven studies were 

conducted in The Netherlands, two in 

Denmark, one in the USA, one in 

Colombia, one in South Korea, and one in 

Turkey. Total sample size ranged from 20 

to 1,269,130, and age ranged from 15 to 

59 years.    

Describe intervention (treatment /procedure /test): 

Women with a history of PE 

   

   

   

   

Describe control (treatment /procedure /tes

t): 

 

No control   

Length of follow-up: 

   

For the cohort studies, the 

time of follow-up assessments 

ranged from 6 weeks to 40 

years after p   

   

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if 

available):   

Postpartum depression in postpartum period.  

 

Cross-sectional studies:  

Association between PE and postpartum depression (8 of 13 studies): 

higher severity of depressive symptoms in women with a history of 

preeclampsia compared with women without a history of preeclampsia,  

higher prevalence of postpartum depression in women who had 

preeclampsia compared with women without preeclampsia (OR 1.12; 

95% CI 1.03–1.22), and severe preeclampsia was associated with poor 

psychological outcomes, including depression. 

 

Longitudinal studies:   

3 of the 6 studies found an association between PE and postpartum 

depression.  

- Preeclampsia increased the risk of depression by 2.58 

times 2 months after childbirth.  

- The highest risk of developing psychiatric disorders 

were observed at 0–3 months postpartum in women 

with preeclampsia, and preeclampsia increased the 

risk for unipolar depression by 2.85 times. 

 

Meta-analysis: 

The standard mean difference between groups was 1.04 (CI 95% 0.22, 

1.86; p = 0.01), indicating higher severity of depressive symptoms in 

women with a history of preeclampsia. However, these results must be 

interpreted with caution considering the high heterogeneity of the 

studies included (I 2 = 96%). 

 

Preeclampsia and depression outside the perinatal period: 

Four cohort studies assessed preeclampsia as a risk factor for depression 

outside of the perinatal period, and two of them found a positive 

association 

 

Meta-analysis: 

The standard mean difference between groups was 0.18 (CI 95% 0.05, 

0.31; p = 0.007), indicating higher severity of depressive symptoms in 

women with 

 

Preeclampsia and postpartum psychosis 

Only 2 studies, only 1 study found an association 

Conclusion  

Preeclampsia is a risk factor for the 

diagnosis of depression. In addition, 

the meta-analysis showed that 

women with preeclampsia 

experience a higher severity of 

depressive symptoms compared 

with women without preeclampsia. 

The increased severity of depressive 

symptoms was significant for women 

during the postpartum period, as 

well as later in women’s life. 

Regarding the possibility of 

preeclampsia being a risk factor for 

postpartum psychosis, no definite 

conclusion can be made given the 

small number of studies and the 

inconsistency of their results 

Chen L., 2019 Type of study: 

Retrospective study 

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

   

Describe 

control (treatment /procedure /test):   

Length of follow-up:  

   

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if 

available): 

Conclusion 
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Setting: 

women with and without PE 

who delivered between 

January 1, 2017, and August 

30, 2018, in the First Affiliated 

Hospital of Chongqing Medical 

University 

  

Country: 

China 

  

Source of funding: / 

Either being diagnosed with PE based on 

the clinical guidelines published by ACOG 

in 2013 or not being diagnosed with PE 

and being part of the control group; age 

between 20 to 40 years old; gestational 

age≥28 weeks; and vaginal delivery or 

cesarean section and neonatal survival 

   

Exclusion criteria:  

Having obstetric complications other than 

PE;  having a previous history of PPD or 

anxiety, or a family history of depression, 

or other mental disorders; and  having a 

stillborn fetus or lethal induction of labor 

   

N total at baseline: 

180 women 

Intervention:  90  

Control:  90 

   

  

Groups comparable at baseline: 

The differences in age, gestational weeks, 

gravidity, parity, prior number of cesarean 

sections, BMI before delivery, mode of 

delivery, premature birth, and neonatal 

weight were not significant between the 

two groups. 

   

Women diagnosed with PE. They filled in a 

questionnaire survey when they came to the specialty 

postpartum clinic approximately 6 weeks after delivery. 

 

The Edinburgh Postnatal Depression Scale  was used to 

determine postpartum depression  

   

 Women without PE. They filled in a 

questionnaire survey when they came to the 

specialty postpartum clinic approximately 6 

weeks after delivery. 

 

 6 weeks after delivery   

See table beneath:  

 EPDS score t test P value 

No PE 4.42± 3.320 Ref Ref  

PE 7.27±3.316 -4.178 <0.05 

Severe PE 8.65±3.610 -5.011 <0.05 
 

Postpartum depression occurs more 

among women with (severe) PE. 

Delahaija H.J., 2012 Type of study: 

Systematic review 

 

Setting: 

 Reviewed original articles 

reporting on the occurrence or 

severity of anxiety and 

depression in women who 

experienced PE or HELLP as 

well as women who did not 

experience PE or HELLP during 

their pregnancy 

 

Country: 

Netherlands  

  

Inclusion criteria: 

the study had to present original data; (2) 

the study had to consider postpartum 

depression, anxiety or post-traumatic 

stress as an outcome; (3) the study had to 

include both women with a history of 

PE/HELLP and a comparison group of 

women who had not experienced PE or 

HELLP; (4) the study had to either present 

the results for each group separately, or 

present the results of a multivariate 

regression analysis in which the diagnosis 

of PE/ HELLP was considered as an 

independent factor, or both 

 

Exclusion criteria: 

Describe intervention (treatment /procedure /test):   

 Women with PE  

    

Describe control (treatment /procedure /tes

t): 

Women without PE  

Length of follow-up:  

Recall periods were no longer 

than implicated in the 

questionnaires used in all 

studies but one. In the study 

of Gaugler Senden et al. the 

recall period varied from 4 to 

12 year 

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if 

available): 

Depression 

Most of the studies showed positive associations between PE/ HELLP 

and the prevalence of depression and severity of depressive symptoms. 

All studies but one reported no significant result.  

 

Anxiety symptoms 

No significant result was shown 

 

PTSS 

In general, women with PE/HELLP have higher prevalence and severity 

rates of posttraumatic stress than their counterparts 

 

Conclusion 

Studies on depression (six studies) 

showed generally positive 

associations between PE/HELLP and 

the prevalence of depression or 

severity of depressive symptoms. 

However, the results of three studies 

were not statistically significant. 

Studies addressing anxiety (two 

studies) did not show significant 

associations between PE/HELLP and 

anxiety scores. Associations between 

post-traumatic stress and PE/HELLP, 

investigated in four studies, were 

often nonsignificant. 
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Source of funding:  

This systematic review was 

performed in addition to the 

PreCare study, which is 

financed by ZonMw 

 / 

 

N total at baseline: 

6 studies, 5636 women   

Engelhard et al. (2002): Number of 

participants (1) 18, (2) 29, (3) 23, (4) 43 

Brusse et al. (2008): Number of 

participants (1) 10, (2)10 

Baecke et al. (2009): Number of 

participants (1) 47, (2) 18, (3) 32, (4) 72 

Blom et al. (2010):  

Number of participants 4941, of which 

with previous PE 71 

Gaugler-Senden et al. (2011): Number of 

participants (1) 140 (2) 78 

Stramrood et al. (2011): Number of 

participants - At inclusion (1) 63, (2) 65, (3) 

65 At 6 weeks postpartum (1) 57, (2) 53, 

(3) 65 At 15 months postpartum (1) 44, (2) 

31, (3) 62 

Mautner E., 2013  Type of study: 

Cohort study 

  

Setting: 

The study was conducted at 

the outpatient unit for 

hypertensive pregnancy 

disorders in a major university. 

Women with a history of 

preeclampsia were invited to 

participate in this study 

examining adjustment after 

this event  

  

Country:  

Austria 

  

Source of funding: / 

Inclusion criteria:  

German speaking women who had been 

diagnosed with preeclampsia during their 

pregnancy and a birth during the last four 

years 

 

Exclusion criteria: 

Illiteracy in German and severe mental 

impairment 

 

N total at baseline:  

67 women 

 

Groups comparable at baseline: 

The mean age of all women was 32.3 years 

(SD 4.86) with a range from 23 to 43 years. 

16.4% of the women had experienced a 

previous mild preeclampsia, 71.6% severe 

preeclampsia and 11.9% superimposed 

preeclampsia. A comparison of 

participants with non-participants with 

respect to age, hypertensive disorders, 

gravidity, parity, time interval between 

index pregnancy and survey, and neonatal 

outcomes showed no statistically 

Describe intervention (treatment /procedure /test):   

 

Women with a history of preeclampsia had to fill in a  

13-item questionnaire measures resilience on a 7- point 

scale (alpha =0.90)  

 

The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) was 

administered to measure depressive symptoms. 

 

The Medical Outcome Study Short-Form-12  was used 

to assess HRQoL 

  

Describe control (treatment /procedure /tes

t): / 

Length of follow-up:   

   

Loss-to-follow-up:  

Of the 77 women, 10 were 

excluded from the analysis 

because they did not return 

the questionnaire or refused 

to take part   

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if 

available): 

   

Patients with higher resilience showed a significant better mental health 

state on the SF-12 (p = 0.01) and significantly lower depressive 

symptoms as measured by the EPDS (p = 0.01). The mean depression 

score of women with less resilience (M = 11.5, SD = 6.2) was above the 

cut-off score of 10/11 for Austrian women, indicating more depressive 

symptoms for women with low resilience following preeclampsia 

compared to women with high resilience (M = 6.8, SD = 5.1). 

Many c-sections, group may not be 

representative of NL population 
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significant differences (p values were 

>0.23). 

Mbarak B., 2019 Type of study: 

Cross-sectional study 

 

Setting: 

Women who had pre-

eclampsia or eclampsia during 

pregnancy attending postnatal 

care clinic at Muhimbili 

National Hospital (MNH). PPD 

was assessed using Edinburg 

postnatal depression scoring 

scale (EPDS) 

 

Country:  

Tanzania 

  

Source of funding:  

This study was sponsored by 

the Ministry of Health and 

Social Welfare of the 

Tanzanian government 

through Master of Medicine 

degree in Obstetrics and 

Gynaecology program. 

Inclusion criteria: 

Postpartum women who were diagnosed 

with pre-eclampsia or eclampsia during 

pregnancy; delivered and attended 

postnatal clinic (PNC) at MNH for follow up 

 

Exclusion criteria: 

Not described 

 

N total at baseline:  

386 women  

 

Baseline:  

Majority of participants were between 20 

and 34 years of age. Most of them were 

married or cohabiting, and about half of 

them were self-employed. Age, marital 

status and level of education showed 

significant association with PPD     

Describe intervention (treatment /procedure /test): 

All women who had pre-eclampsia or eclampsia, 

attending PNC clinic at MNH were included until the 

required sample size was reached. Recruitment of 

participants was done at the clinic through discharge 

summary note that was given to them on discharge 

from the hospital, which had the diagnosis of the 

patient when she was admitted. 

   

   

   

Describe  

control (treatment /procedure /test): /  

Length of follow-up:  

The 10-item EPDS explores 

events occurred in the 

immediate past 7 days   

   

   

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if 

available): 

Postpartum depression (PPD) was prevalent among 20.5% of women 

who had pre-eclampsia or eclampsia but varied with severity 

Factors associated with PPD included young age (AOR = 10.13 95% CI 

1.99–52.02), being a single mother (AOR = 3.18 95% CI 1.02–9.95), 

having a lower level of education (AOR = 3.83 95% CI 1.45–10.16), 

having a perinatal death (AOR = 5.14 95% CI 2.53–10.45), lack of family 

support.  

 

Porcel, 2013 Type of study: 

Cross-sectional study 

  

Setting:  

Online survey on the 

Preeclampsia Foundation 

website 

 

Country:  

 United States.  

 

Source of funding: 

Not applicable 

Inclusion criteria: 

Only women who had their first pregnancy 

after 1990, were not currently pregnant or 

had not been pregnant within the last 3 

months were eligible to complete the 

online survey. 

 

Exclusion criteria: / 

 

N total at baseline:  

Intervention: 1076  Control:  372 

  

Groups comparable at baseline: 

Groups were comparable at baseline, see 

table 1   

Describe intervention (treatment /procedure /test):   

The online survey was developed by the Preeclampsia 

Foundation to investigate the impact of PE on cognitive 

and social functioning, and quality of life (‘‘The Brain 

Study’’). A short 7-item PTSD screening scale was 

included in the survey to address the aims of our study 

[14]. The survey contained information on exposure 

(HDP) and outcome (PTSD) of interest as well as 

potential confounding factors.  

  

   

Describe  

control (treatment /procedure /test):   

  

 - 

Length of follow-up: /  

Loss-to-follow-up:   

Two women did not have 

sufficient information on the 

Breslau Scale to determine 

whether they screened 

positive for PTSD 

   

   

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if 

available):   

 Women with history of HDP vs normotensive pregnancies:  

OR = 4.46, 95% CI: 3.20–6.20 

 

Severity of HDP on developing PTSD (adjusted model): 

GH: OR = 3.45, 95% CI: 1.70 -7.00 

PE: OR = 3.48, 95% CI: 2.45 – 4.96 

HELLP: OR = 5.76 95% CI: 3.97 – 8.36 

Eclampsia: OR = 9.76, 95% CI: 5.45 – 17.49 

 

Study indicates that women with a 

history of hypertension are more 

likely to suffer from PTSD.  

 

Gives no information about what 

education women need! 

 

Excluded articles 

First author    Year    Reason    Who?    Outcome   Notes  

Szita B 2015 No English article - - - 
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You WB 2012 Wrong outcome RTC - Preeclampsia knowledge was assessed in 2 groups, a 

total of 120 women participated 

Participants who were exposed to a newly developed graphics-based preeclampsia 

education tool performed significantly better on a test that assessed clinically relevant 

knowledge about preeclampsia 

No conclusion of the impact of the education in mental health. Only if the 

education tool improved their knowledge of PE.  

Ekawati, E. 2019 Wrong population + wrong design + wrong intervention Indian people and effect of Sehati education Physiological adaptation ability: 

Intervention in comparison with control OR 3,596 (p 0.018) 

 

Psychological adaptation ability: 

Intervention in comparison with control OR 6.000 (p 0.007) 

/ 
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Colofon  
Type uitgangsvraag (diagnostiek, behandeling, nazorg of overig), ICD-10 code, betrokken/relevantie 
organisaties bij uitgangsvraag, jaartal uitvoeren systematische literatuursearch.  
 

Bijlage  

Samenvatting enquête HELLP stichting 

“Wat had jij graag willen weten over de psychische impact van PE/HELLP?” 

Emotionele impact na PE/HELLP 

• Verlies van vertrouwen in lichaam: Vrouwen geven aan door PE/HELLP vertrouwen te verliezen in 
lichaam en eigen gevoel. (Ik voelde me niet ziek, had geen klachten maar was wel heel ziek, hoe kan ik 
dan nog op mijn lichaam vertrouwen als ik dat niet doorhad.) 

• Gevoel van falen: Lichaam doet niet wat het “hoort” te doen. (Ik ben biologisch voorbestemd om 
kinderen te baren en zelf dat kan ik niet.) 

• Gevoel kind tekort te hebben gedaan of in gevaar te hebben gebracht: Sommige vrouwen geven aan 
het gevoel te hebben dat zij hun kind tekort hebben gedaan, dat zij verantwoordelijk zijn voor het 
ontstaan van PE/HELLP, door bijvoorbeeld langer door te werken, door niet voldoende rust te nemen, 
...Zeker wanneer kind prematuur of dysmatuur, geboren wordt, of complicaties ondervindt. 

• Druk op de relatie: Alle hectiek rondom PE/HELLP, (aanhoudende) restklachten, zorgen naar de 
toekomst toe kunnen heel wat druk zetten op de relatie tussen de ouders. De zorgen rondom de 
ontwikkeling van het kind toe, zorgen omtrent restklachten, eventueel UWV traject. Eventueel 
moeilijkheden in communicatie tussen ouders rondom het uitspreken van zorgen, ervaringen delen 
etc. Partners kunnen soms het gevoel krijgen “met een andere vrouw” thuis te zijn gekomen na 
PE/HELLP. 

• PE/HELLP als ingrijpende gebeurtenis, die rondom verjaardag/geboorte/uitgerekende datum of 
datum eventuele opname opnieuw terug onder de aandacht komt. Dit kan eventuele negatieve 
gevoelens opnieuw naar boven brengen. 

• Reactie vanuit de omgeving Niet alle vrouwen hebben een even groot of begripvol netwerk.  
o Veel vrouwen/partners geven aan dat de omgeving vaak niet bekend is met PE/HELLP en de 

gevolgen en impact daarvan. Dit kan vaak banden met familie en vrienden onder druk 
zettenen een negatieve impact hebbenop mentaal welzijn.(Alle ouders zijn moe, 
(rest)klachten zijn niet zichtbaar, jullie leven allebei nog...)Vrouwen geven aan moeite te 
hebben uit te leggen aan hun omgeving in welke situatie zij zich bevinden, of hoe aan te 
geven dat zij hulp nodig hebben/kunnen gebruiken. (Denk aan praktische zaken zoals 
bijvoorbeeld hond uitlaten of boodschappen doen)  

o Ook werkgevers, arbo-of bedrijf-of Huisarts zijn vaker niet of amper bekend met PE/HELLP en 
de gevolgen daarvan. Er is weinig bekend rondom herstel na die tijd, en de duur hiervan, en 
belastbaarheid van de PE/HELLP-vrouw. Hiervoor is echter niet altijd ruimte, wat een lang 
arbo traject of negatieve werksfeer met zich mee kan brengen.  

• Emotionele klachten die later pas komen: Niet alle vrouwen ontwikkelen emotionele/psychische 
klachten meteen na de bevalling, dit kan ook pas later voorkomen. 

Ook aandacht voor partner is belangrijk!  

• Ook voor partners is PE/HELLP een heftige gebeurtenis; zowel leven van moeder als kind kunnen in 
gevaar zijn. Vaak is er veel onduidelijkheid, net zoals het aanhouden van de restklachten kan ook 
zwaar doorwegen op partner. De zorgvraag van de herstellende moeder en eventuele extra zorgvraag 
voor het kind kunnend hierdoor zwaar doorwegen bij de partner. 

Vragen en gebrek aan kennis 
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• Vrouwen geven aan zich onvoldoende geïnformeerd te voelen over wat zij hebben doorgemaakt, over 
wat PE/HELLP is(Eventueel info over waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn), over 
restklachten(Cognitieve klachten etc.)en gevolgen op lange termijn(het eerder voorkomen van hart- 
en vaatziekten). Dit kan voor veel onzekerheid zorgen. Vrouwen geven aan niet(of 
minimaal)geïnformeerd te zijn over mogelijkheden rondom eventuele traumaverwerking, bestaan van 
patiëntenorganisaties zoals de Hellp Stichting en de mogelijkheid tot lotgenotencontact. Weten niet 
waar zij terecht kunnen wanneer zij psychische klachten aanhouden. Weten niet waar zij terecht 
kunnen voor lotgenotencontact of informatie. 

De fysieke nasleep na PE/HELLP 

• Het overgrote deel van de vrouwen geven aan na PE/HELLP last te ondervinden van restklachten (laag 
energieniveau, cognitieve klachten zoals concentratieproblemen, prikkelgevoeligheid, aanhouden van 
hoge bloeddruk(en gerelateerde klachten)naast emotionele/psychische klachten.) Met vrouwen en 
partners wordt vaak gecommuniceerd dat PE/HELLP genezen is na  het beëindigen van de 
zwangerschap. Hierbij wordt echter gepasseerd aan de psychische en fysieke klachten die vrouwen na 
die tijdervaren. Veel vrouwen geven aan hier geen of weinig informatie over te hebben ontvangen. 
Dit kan zorgen voor onzekerheid bij de PE/HELLP-vrouw en haarpartner; het gevoel dat zij zich 
aanstellen, dat het aan hen ligt, dat zij iets fout doen wanneer vrouwen zich na enkele 
weken/maanden nog niet “beter” of de “oude” voelen. Vrouwen geven aan niet voldoende 
voorbereidt te zijn geweest, waardoor vrouwen soms jaren rondlopen met klachten of vragen. 

• Er is een zekere kennislacune over het ontstaan, prevalentie en aanhouden van restklachten na 
PE/HELLP, alsook de behandeling hiervan.  
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