
 
 
VSV: Verloskundige kringen van: de Kempen-Eindhoven-Strabrecht 
Máxima Medisch Centrum, Veldhoven 

 
 
Transmurale richtlijn 3 
Datum invoering: februari  2006 
Datum laatste revisie: september 2009 
Addendum toegevoegd in november 2010 
 

HYPERTENSIE EN PRE-ECLAMPSIE IN DE ZWANGERSCHAP 
 
Definities 
Pre-existente hypertensie: hypertensie die gediagnosticeerd is voorafgaand aan de 
zwangerschap of wordt vastgesteld vóór 20 weken AD van ≥ 110 mm Hg diastolisch 
(éénmalig gemeten) of ≥ 140/90 mm Hg (twee keer gemeten met een interval van minimaal 4 
uur).    
 
Zwangerschapshypertensie: een systolische bloeddruk > 140 mm Hg, en/of diastolische 
bloeddruk van ≥ 90 mm Hg conform de definitie volgens de ISSHP in de tweede helft van de 
zwangerschap (twee keer gemeten met een interval van minimaal 4 uur) of een éénmalige 
diastolische bloeddruk van >110 mm Hg.    
 
Pre-eclampsie: zwangerschapshypertensie (RR >140/>90 mmH) met proteïnurie (>0.3 
eiwitverlies/ 24 uur of eiwit-kreatinine-ratio EKR, > 30 of 1+ met dipstick) 
 
Het meten van de bloeddruk 
Bij voorkeur steeds aan de rechterarm, in dezelfde zittende houding (2-3 min zitten). Methode 
Riva Rocci, manchet op harthoogte, Korotkoff I en V. Een automatische meting is niet 
geschikt voor het stellen van de diagnose hypertensie. Bij een omtrek van de bovenarm > 33 
cm dient een brede manchet gebruikt te worden. 
 
1ste trimester 
Bij  hypertensie in het eerste trimester (zie definitie) wordt er een consult in de tweedelijn 
aangevraagd. Doel van dit consult is om een risico-inschatting te maken en orgaanschade 
vast te stellen middels bloed- en urineonderzoek. 
 
Indien noch orgaanschade noch nierfunctiestoornissen gevonden worden en de diastolische 
RR < 95 mm. Hg. wordt de patiënte naar de eerstelijn terugverwezen. Een hernieuwd consult 
zal plaatsvinden indien de diastolische bloeddruk  ≥ 95 mm Hg is en waarbij de zorg door de 
tweedelijn wordt overgenomen. 
 
2de en 3de  trimester (na 20 weken) 
 
Diastolische bloeddruk tussen 90 en 95 mm Hg:  
Urineonderzoek op eiwit is aangewezen (zie Vademecum). Urineonderzoek op eiwit is ook 
aangewezen bij een stijging van de diastolische bloeddruk van ≥ 25 mm Hg. 
Indien er geen proteinurie aangetoond wordt moet de patiënte frequenter door de eerstelijns 
verloskundige gecontroleerd worden, tenminste 2 keer per week. Bij elke controle is 
urineonderzoek op eiwit aangewezen. De zwangere dient erover voorgelicht te worden dat zij 
bij het optreden  van pre-eclamptische klachten naar de verloskundige moet bellen.  
Indien er wel proteïnurie wordt aangetoond is er sprake van pre-eclampsie en patiënte wordt 
naar de tweedelijn verwezen. 
 
 
Diastolische bloeddruk tussen 95 en 100 mm Hg:  
De patiënte wordt voor een consult naar de tweedelijn verwezen. De eerstelijns verloskundige 
beslist of zij/hij patiënte dan meteen verwijst of de bloeddrukmeting binnen 48 uur herhaalt.  



Indien de diastolische bloeddruk 2 keer gemeten met een interval van tenminste 4 uur > 95 
mm HG is wordt een consult in de tweedelijn aangevraagd.  
Urineonderzoek op eiwit is aangewezen. Bij proteïnurie wordt patiënte meteen verwezen. 
 
Diastolische bloeddruk  ≥ 100 mm Hg: Patiënte wordt meteen naar de tweedelijn 
verwezen. 
 
Consult tweedelijn: 
Indien het laboratorium-onderzoek (bloed en urine) geen afwijkingen vertoont, de 
handgemeten diastolische bloeddruk < 95 mm Hg is en de foetale conditie (CTG, echo) niet 
afwijkend zijn wordt de patiënte naar de eerstelijn terugverwezen (meteen of na een evaluatie 
na maximaal een week).  De eerstelijns verloskundige blijft hoofdbehandelaar totdat tot 
definitieve overname besloten is. Bij verandering van de situatie is een hernieuwd consult 
geïndiceerd. 
Bij een bloeddruk van ≥ 95 mm Hg diastolisch en/ of bij proteïnurie wordt de zorg definitief 
door de tweedelijn overgenomen. 
 
Beleid na overname van de zorg door de tweedelijn: 
 
Bij zwangerschapshypertensie (RR diastolisch > 95 mm Hg zonder proteïnurie) zal de 
zwangerschap vanaf 37+0 weken AD beëindigd worden, in de meeste gevallen door de 
baring  in te leiden. 
 
Bij pre-eclampsie (RR diastolisch > 90 mm Hg in combinatie met proteïnurie) zal de 
zwangerschap vanaf 37+0 weken AD beëindigd worden, in de meeste gevallen door de 
baring in te leiden. 
 
Uit een Nederlands multicenter-onderzoek (Hypitat) blijkt dat dit beleid leidt tot minder 
ernstige maternale complicaties (gedefinieerd als maternale sterfte, ernstige hypertensie, 
eclampsie, HELLP-syndroom, fluxus post partum, veneuze trombo-embolie, longoedeem, 
abruptio placentae) vergeleken met een afwachtend beleid. Het inleiden van de baring leidt 
tot minder sectiones Caesarea dan afwachten. Het beëindigen van de zwangerschap heeft 
geen nadelige gevolgen voor de kinderen. 
 
Sinds maart 2009 is er een nieuwe multi-center-trial gaande met de vraagstelling naar het 
meest aangewezen beleid bij PIH en PE tussen 34 en 37 weken AD (Hypitat-2). Over 2 jaar 
worden de resultaten verwacht. 
 
Addendum: Beleid post partum 
De kans op een insult wordt na 48 uur erg laag en is vaak ook niet gerelateerd aan de 
bloeddruk maar aan klachten. Het is overigens doorgaans niet nodig om 48 uur post partum 
in het ziekenhuis te blijven Het gaat niet om het voorkomen van een insult maar om een hele 
hoge bloeddruk met kans op CVA op te sporen.  
De kans op een hoge bloeddruk is het grootst dag 3-5 postpartum vanwege terugresorptie 
van extracellulair vocht. 
Indien mensen in de zwangerschap hypertensie of pre-eclampsie hebben gehad moet bij 
iedere kraamvisite de bloeddruk gemeten worden ongeacht of er medicatie voorgeschreven 
is. Bij een RR  ≥160 en of ≥100 mmHg of bij klachten dient contact op te worden genomen 
met de tweedelijn. Het zal dan niet altijd nodig zijn om dan voor een consult te komen. Vaak 
zal telefonisch advies gegeven kunnen worden om bijvoorbeeld de medicatie op te hogen.  
Soms wordt er vanuit de tweedelijn een vervroegde nacontrole (1-2 wk postpartum) 
afgesproken. 
Bij aanhoudend hoge bloeddruk zal dit na het kraambed begeleid moeten worden door de 
huisarts.  
 
Vademecum: NVOG richtlijn “Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap”, versie 2.0. 
20-05-2005             Hypitat-1-trial  is gepubliceerd in the Lancet augustus 2009.  
Resultaten ook op www.studies-obsgyn.nl/hypitat/documenten 
 
Informatie over hypitat-2, http://www.studies-obsgyn.nl/hypitat2/page.asp?page_id=641 
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