Hoge bloeddruk en
zwangerschap

Deze folder geeft informatie over hoge bloeddruk en
zwangerschap. Van de vrouwen die voor het eerst zwanger
zijn, krijgt zo’n tien tot vijftien procent last van hoge bloeddruk
(zwangerschapshypertensie). Bij een volgende zwangerschap
komt dat minder vaak voor. Hypertensie is een reden om u
naar de gynaecoloog te verwijzen. In deze folder leest u welke
controles plaatsvinden bij lichte hypertensie, welke extra zorg
mogelijk is in het geval van ernstiger hypertensie en welke
zeldzame complicaties kunnen optreden.

Zwangerschapshypertensie
Bij elke zwangerschapscontrole wordt uw bloeddruk gemeten. Hierbij
wordt gekeken naar de bovendruk en de onderdruk. Een normale
bloeddruk is 120/80. De bloeddruk kan wisselen: deze kan bij angst of
spanning stijgen. Bij de ene meting kan de bloeddruk dus hoger of lager
zijn dan bij de andere meting. Als u in de loop van uw zwangerschap
regelmatig een onderdruk heeft die hoger is dan 90, dan is er sprake van
zwangerschapshypertensie.
De oorzaak van hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap is niet bekend.
Sommige aandoeningen kunnen tijdens een zwangerschap leiden tot
een verhoogde bloeddruk: bijvoorbeeld diabetes, hart- en vaatziektes en
nierziekte. Als u al voor uw zwangerschap een hoge bloeddruk had, is de
kans groot dat deze in de zwangerschap verhoogt.
Klachten
Een lichte vorm van zwangerschapshypertensie (onderdruk onder de 100),
leidt meestal niet tot lichamelijke klachten. Bij een ernstigere vorm van
zwangerschapshypertensie kunnen wel lichamelijke klachten ontstaan.
Denk aan hoofdpijn (al dan niet gepaard gaand met duizeligheid), minder
goed kunnen zien, sterretjes zien, tintelingen in uw vingers, pijn of een
knellend gevoel boven in uw buik (bandgevoel), misselijkheid en overgeven
en vocht vasthouden in handen en voeten (oedeem). Als u een of meer van
deze klachten heeft, moet u dat vertellen aan uw arts, verloskundige of
verpleegkundige.

Onderzoek
Wanneer de verloskundige bij u een hoge bloeddruk constateert, wordt
u doorgestuurd naar het ziekenhuis. U wordt dan gezien door de arts of
klinisch verloskundigen op het consultenplein van de kraamafdeling en
verloskunde (12e verdieping, HMC Westeinde). Hier vinden de volgende
onderzoeken plaats:
• Er wordt bloed bij u afgenomen. Uw bloed wordt onderzocht op het aantal
bloedplaatjes en het functioneren van uw lever en nieren.
• Uw urine wordt onderzocht op eiwit. Eiwit in de urine kan een teken zijn
dat uw nieren minder goed functioneren.
• Er wordt een CTG (hartfilmpje) van uw baby gemaakt om de conditie van
uw baby te beoordelen.
• U krijgt een echo. Hierbij wordt gekeken naar de grootte van uw baby en
de hoeveelheid vruchtwater.
• Bij een ernstige hoge bloeddruk test de arts ook de reflexen van uw
knieën. Zo wordt getest of de spanning van uw spieren verhoogd is.

Complicaties bij een lichte vorm van
zwangerschapshypertensie
Zwangerschapshypertensie kan leiden tot complicaties bij zowel moeder
als kind. De nieren en lever van de moeder kunnen tijdelijk slechter
gaan werken en er kunnen afwijkingen in de bloedstolling ontstaan. De
werking van de moederkoek (de placenta) kan achteruitgaan omdat
de bloedtoevoer naar de moederkoek minder wordt. Hierdoor krijgt de
baby minder voedingsstoffen. Dit kan leiden tot groeiachterstand of
achteruitgang van de conditie van uw baby. De kans op deze complicaties
is over het algemeen niet groot bij een lichte verhoging van de bloeddruk,
maar neemt toe naarmate de bloeddruk hoger wordt.

Complicaties bij een ernstige vorm van
zwangerschapshypertensie
Gelukkig zijn ernstige vormen en complicaties van
zwangerschapshypertensie zeldzaam. Wanneer er naast de hoge bloeddruk
ook een grote hoeveelheid eiwit in de urine aanwezig is, wordt er niet
meer gesproken van zwangerschapshypertensie maar van pre-eclampsie.

De kans op complicaties neemt dan toe. Het is dan beter dat u wordt
opgenomen. De ernst en het verloop van pre-eclampsie kunnen sterk
wisselen. Sommige vrouwen hebben lange tijd weinig of geen klachten,
anderen worden in korte tijd ernstig ziek.
Het HELLP-syndroom is een ernstige vorm van pre-eclampsie. HELLP staat
voor Hemolyse (afbraak van de rode bloedcellen) Elevated Liver enzymes
(verhoogde leverenzymen) en Low Platelets (een laag aantal bloedplaatjes).
Vrouwen met het HELLP-syndroom voelen zich meestal ziek. Vaak hebben
zij ernstige pijn in de bovenbuik, soms met uitstraling naar de zijkant van de
buik of de rug. Ook misselijkheid en hoofdpijn komen veel voor. De klachten
kunnen in aanvallen optreden: ze verdwijnen vaak na enige tijd (uren tot
dagen) en komen later weer terug. Het HELLP-syndroom is dan ook een
ernstig ziektebeeld waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is.
Bij ernstige zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie treden in
zeer zeldzame gevallen stuipen (insulten of convulsies) op. Er wordt
dan gesproken van eclampsie. Stuipen zijn trekkingen van de armen
en benen. Soms wordt er op de tong gebeten en kan er sprake zijn van
urineverlies. De vrouw merkt er zelf niets van doordat zij even in coma
raakt. De gynaecoloog geeft medicijnen om de stuipen te stoppen en
nieuwe insulten te voorkomen. Zeer intensieve bewaking is noodzakelijk,
soms op een intensive-care-afdeling. Eclampsie is een zeer ernstige
situatie, die in enkele gevallen levensbedreigend kan zijn. Dit komt door
bijkomende complicaties als hersenbloeding, lever- of nierbeschadiging of
problemen met de bloedstolling. Gelukkig herstellen de meeste vrouwen
uiteindelijk helemaal. Wel is er meer risico voor de gezondheid van de baby.
Complicaties zoals het loslaten van de placenta komen vaker voor.

Behandeling
Bij een lichte verhoging van de bloeddruk
Wanneer uw bloeddruk matig is verhoogd (onderdruk onder de 100), er
geen eiwit in de urine is, uw bloeduitslagen normaal zijn en de conditie van
uw baby goed is, blijft u onder behandeling van de gynaecoloog.

U komt regelmatig op de polikliniek of het consultenplein voor controles om
de conditie van u en uw baby goed in de gaten te houden (zie Onderzoek).
Bij een ernstige verhoging van de bloeddruk
Bij een ernstig verhoogde bloeddruk in combinatie met hoofdpijnklachten,
eiwit in de urine, tintelende vingers of bandgevoel wordt u opgenomen op
de afdeling 12 kraamafdeling en verloskunde. Zo kan uw gezondheid en die
van uw baby zo goed mogelijk gecontroleerd worden. De verpleegkundige
zal u regelmatig vragen of u lichamelijke klachten heeft. Verder wordt een
aantal keren per dag uw bloeddruk gemeten en worden uw bloed en urine
regelmatig onderzocht. Er wordt elke dag een CTG (hartfilmpje) van uw
baby gemaakt.

Veel vrouwen met een ernstig verhoogde bloeddruk hebben bijna geen
lichamelijke klachten. Het kan dan moeilijk zijn om te begrijpen waarom
u toch moet worden opgenomen. U voelt zich niet ziek. Toch is het
belangrijk dat u zich aan de adviezen van de arts en de verpleegkundige
houdt.
Medicijnen
Bij een ernstig verhoogde bloeddruk krijgt u medicijnen. Dit kunnen
tabletten zijn of u krijgt een infuus. De medicijnen zijn niet schadelijk voor
uw baby.
Doorverwijzing
Soms is er intensievere zorg nodig. U wordt dan overgeplaatst naar een
ander ziekenhuis, zoals het LUMC in Leiden of het Sophia Kinderziekenhuis
in Rotterdam.

De bevalling
Als u een verhoogde bloeddruk heeft, moet u bevallen in het ziekenhuis. Dit
gebeurt op afdeling 12 kraamafdeling en verloskunde van HMC Westeinde.
Bij een goede conditie van uzelf en de baby wordt een spontane bevalling
afgewacht.

Wanneer de conditie van u of uw baby achteruitgaat, wordt de bevalling
ingeleid (zie ook de folder “Het inleiden van de bevalling”). Als inleiden niet
mogelijk is omdat de conditie van u of uw baby het niet toelaat om in te
leiden, gaat u bevallen met een keizersnee (zie de folder “Een keizersnee”).

Na de bevalling
Na de bevalling verdwijnt de hoge bloeddruk over het algemeen vanzelf.
Soms wordt de bloeddruk de eerste twee dagen na de bevalling eerst nog
hoger. Daarom moet u minimaal 24 tot 48 uur na de bevalling nog in het
ziekenhuis blijven. Naarmate de hoge bloeddruk ernstiger was, kan ook het
herstel en het verblijf in het ziekenhuis langer duren. Ook de manier waarop
u bent bevallen heeft invloed op hoe lang u in het ziekenhuis moet blijven.
Wanneer u voor de 37ste week van uw zwangerschap bevallen bent of de
conditie van de baby is nog niet goed, dan wordt uw baby opgenomen
op de couveuseafdeling. Deze bevindt zich op de 13de etage van HMC
Westeinde. U kunt uw baby daar zo vaak u wilt opzoeken.

Weer thuis
Als u een ernstige vorm van zwangerschapshypertensie heeft gehad,
kan het lang duren voordat u zich weer lichamelijk fit voelt. Omdat de
laatste periode van uw zwangerschap anders is verlopen dan u misschien
verwachtte, kan het voorkomen dat u hier emotionele problemen van krijgt.
U kunt hierover praten met uw huisarts, gynaecoloog of contact leggen met
een lotgenotengroep.
De eerste week na de bevalling wordt u thuis door uw eigen verloskundige
bezocht. Zij controleert nog een aantal keer uw bloeddruk. Soms blijft de
huisarts uw bloeddruk nog controleren als dat nodig is.

Controle op de polikliniek
Zes weken na de bevalling komt u terug bij de gynaecoloog op de
polikliniek. Tijdens deze afspraak wordt teruggekeken op hoe uw
zwangerschap is verlopen, hoe de bevalling is gegaan en hoe u dit zelf
heeft ervaren. Ook kijkt de arts naar eventuele hechtingen. U krijgt
informatie en advies over een eventuele volgende zwangerschap.

Nuttige adressen
Als u meer wilt weten of contact wilt met lotgenoten, dan kunt u terecht bij
de volgende organisaties:
• Stichting HELLP-syndroom: www.hellp.nl
• Vereniging van ouders van couveusekinderen: www.couveuseouders.nl

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u
contact opnemen met afdeling 12, kraamafdeling en verloskunde,
telefoonnummer 088 979 21 04. Dit nummer is zeven dagen per week,
24 uur per dag bereikbaar in geval van nood. We verzoeken u tijdens
kantooruren te bellen wanneer uw vraag geen spoed heeft.
Deze folder is met toestemming overgenomen van/gebaseerd op de
tekst van de folder “Hoge bloeddruk in de zwangerschap” van NVOG.
De inhoud is aangepast aan de situatie zoals deze zich voordoet in
HMC. Andere folders op het gebied van verloskunde, gynaecologie en
voortplantingsgeneeskunde kunt u vinden op de website van de NVOG:
www.nvog.nl, rubriek Voorlichting.
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