Een hoger
risico op harten vaatziekten

Vrouwen die pre-eclampsie of HELLP hebben doorgemaakt lopen een hoger
risico op hart- en vaatziekten. De Hellp Stichting en enkele artsen pleiten voor
betere voorlichting, betere nazorg en regelmatige controles. In de laatste richtlijn
wordt aanbevolen om pas op 50-jarige leeftijd een cvrm-consult¹ te plannen.
Tekst: Eveline van Herwaarden

percentage 3,5%. De Groot: ‘Hoge bloeddruk,

eigenlijk een vroeg inkijkje in het hart- en vaatsy-

met name pre-eclampsie, is inderdaad een vroege

steem van jonge vrouwen’, zegt huisarts Miriam

manifestatie van een predispositie voor hart- en

Cohen. ‘Je zou het als een voordeel bij een nadeel

vaatziekten. Een soort stress-test van het lichaam

kunnen zien dat je al op jonge leeftijd weet dat je

tijdens de zwangerschap. Na twee jaar heeft 30%

een verhoogd risico hebt. Veel vrouwen merken

van de vrouwen met pre-eclampsie in de at terme

pas na hun vijftigste dat ze kwetsbaarheden in het

periode hoge bloeddruk en 20% een metabool

hart- en vaatsysteem hebben. Hoe jonger je start

syndroom. Het langetermijnrisico op hart- en

met een gezonde levensstijl hoe beter.’ Cohen

vaatziekten is hoger naarmate de pre-eclampsie

geeft als kaderhuisarts onderwijs over hart- en

eerder in de zwangerschap optreedt.’ Christianne

vaatziekten en maakte in 2014 deel uit van de

de Groot schrijft ook dat het absolute tienjaars-

richtlijnencommissie ‘cardiovasculair risicomanage-

risico op een hartinfarct of een beroerte weliswaar

ment na een reproductieve aandoening’. Cohen en

bij geen van de vrouwen met pre-eclampsie in de

vertegenwoordigers van de Hellp Stichting pleitten

eerste jaren na de bevalling ernstig is verhoogd,

in deze commissie voor een jaarlijkse controle

maar dat de jonge leeftijd van deze vrouwen een

en bloeddrukmeting. Het Nederlands Huisartsen

unieke kans biedt om de cardiovasculaire risico-

Genootschap (NHG) en de Nederlandse Internisten

factoren te reduceren. Ze pleit net als Cohen voor

vereniging (NIV) waren echter van mening dat het

meer onderzoek naar haalbaarheid, klinische winst

nut van dergelijke controles niet goed onderbouwd

en kosteneffectiviteit van preventieve activiteiten.

RUBRIEK

HELLP & PRE-ECLAMPSIE

Pre-eclampsie en HELLP-syndroom
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Nazorg

‘Het is pas kort bekend
dat het HELLP-syndroom
ook een hart- en
vaataandoening is’

Conni de Groot vertelt
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dat de nazorg bij pre-eclampsie en het HELLP-
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2. Ben W J Mol, Christiane J M
de Groot et al. Pre-eclampsia,
Lancet 2016; 387:999-10111

NATAAL.nl 33

RUBRIEK

HELLP & PRE-ECLAMPSIE

deze vrouwen in ieder geval uitleggen dat zij een

