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Abstract 

 

Inleiding en vraagstelling: 

Pre-eclampsie is een zwangerschapsspecifieke aandoening gekenmerkt door nieuwe 

hypertensie (≥ 140/90 mm Hg) op of na 20 weken zwangerschap en proteïnurie (≥ 300 

mg/24u). De precieze pathogenese van pre-eclampsie is nog steeds onopgehelderd, maar men 

weet dat deze aandoening wordt veroorzaakt door een dysfunctionele placenta. 

Meerlingzwangerschap is een risicofactor voor de ontwikkeling van pre-eclampsie (en van 

andere hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap). De reden hiervoor is tot nu toe 

ongekend, maar er zijn een aantal hypotheses over opgesteld.  

De eerste hypothese gaat uit van een immunologische oorzaak van pre-eclampsie.  

Deze denkpiste wordt ondersteund door studies die hebben aangetoond dat een verandering 

van vaderschap een risicofactor voor het ontwikkelen van pre-eclampsie is. Daarenboven is 

ook vastgesteld dat er meer pre-eclampsie voorkomt bij nulliparae in vergelijking met 

multiparae. Indien deze stelling klopt, is het logisch dat pre-eclampsie meer voorkomt bij 

dizygote tweelingen dan monozygote, o.w.v. de grotere antigeniciteit.  

De tweede hypothese vertrekt van het feit dat de massa van de trofoblast/placenta groter is bij 

meerlingzwangerschappen. Hierdoor worden meer placentaire antiangiogene stoffen 

geproduceerd die eventueel de pathofysiologische cascade van de ontwikkeling van pre-

eclampsie in gang kunnen zetten.  

In deze masterproef werden statistische analyses uitgevoerd op data van het Oost-Vlaamse 

meerlingenregister (East Flanders Prospective Twin Survey = EFPTS) om te achterhalen of er 

verschillen zijn in het voorkomen en de ernst van pre-eclampsie tussen de verschillende 

soorten tweelingen (dizygoot dichoriaal = DZDC; monozygoot dichoriaal = MZDC; 

monozygoot monochoriaal = MZMC). Daarnaast werd ook nagegaan of een verband kon 

aangetoond worden tussen het voorkomen van pre-eclampsie en een zwaardere placentaire 

massa.  

  

Methodologie:   

Het East Flanders Prospective Twin Survey is een register van de meerlingengeboortes in de 

provincie Oost-Vlaanderen waarin reeds gedurende 50 jaar elke meerling geboren in Oost-

Vlaanderen systematisch wordt geregistreerd. Deze databank bevat o.a. gegevens over 

zygositeit, chorioniciteit, placentaire massa en plaats van navelstrenginsertie.  
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De statistische testen zijn uitgevoerd op twee datasets: die van het volledige 

meerlingenregister en de Barker tweelingen, een subset van 424 tweelingparen waarvan de 

ouders meer dan 20 jaar na de geboorte een retrospectieve vragenlijst hebben ingevuld over 

de zwangerschap. Daarna werden de resultaten met elkaar vergeleken.  

Statistische analyses werden uitgevoerd met behulp van SPSS. De gebruikte analyses waren 

χ
2 testen met tweezijdige significantie, Mann-Whitney U-testen en binaire logistische 

regressies, allen met significantieniveau α = 0,05. 

 

Resultaten:  

Er werd op univariaat en op multivariaat niveau gekeken of er een verschil tussen het 

voorkomen en de ernst van pre-eclampsie en het tweelingtype kon aangetoond worden. Om 

de ernst te evalueren werd gebruik gemaakt van een proxy: te laag geboortegewicht < P5 

en/of te korte zwangerschapsduur < 32 weken Om de multivariate analyse te kunnen 

uitvoeren, werd getoetst of ‘confounders’ uit de literatuur ook ‘confounding’ factoren in de 

gebruikte databanken waren. Daarna werd de invloed van de plaats van navelstrenginsertie op 

het voorkomen van pre-eclampsie onderzocht.  

Er werd gezocht naar een eventuele associatie tussen placentaire massa en het voorkomen van 

pre-eclampsie op drie niveaus. Ten eerste het placentaire gewicht als dusdanig. Ten tweede op 

univariaat niveau, maar rekening houdend met het feit dat de placentaire massa sterk 

gecorreleerd is met het geboortegewicht en de zwangerschapsduur via twee nieuwe variabelen 

geboortegewicht/placentaire massa en placentaire massa/zwangerschapsduur. En ten derde 

opnieuw a.d.h.v. deze nieuwe quotiënten, maar dit keer op multivariaat niveau, gecorrigeerd 

voor de gevonden ‘confounding’ factoren.  

 

Discussie:  

Op basis van de resultaten van uitgevoerde statistische testen op data van het 

meerlingenregister kon geen verschil worden vastgesteld tussen het voorkomen en de ernst 

van pre-eclampsie tussen de verschillende soorten tweelingen. 

Twee nieuwe factoren bleken een associatie te vertonen met het ontwikkelen van pre-

eclampsie: de plaats van navelstrenginsertie en de placentaire massa voor een gegeven 

geboortegewicht.  
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1. Inleiding en vraagstelling 

 

1.1. Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap 

 

14% van de moedersterfte in de wereld is te wijten aan hypertensieve aandoeningen tijdens de 

zwangerschap; dit is de tweede meest voorkomende oorzaak (1).  

Zwangerschapsspecifieke hypertensieve aandoeningen worden doorgaans opgedeeld in 4 

groepen:  gestationele hypertensie, pre-eclampsie/eclampsie, chronische hypertensie en 

chronische hypertensie met gesuperponeerde pre-eclampsie (1)(2)(3)(4)(5)(6) (cfr. tabel 1). 

Pre-eclampsie compliceert ongeveer 2-8% van de zwangerschappen (5)(7), maar accurate 

cijfers over de incidentie zijn o.w.v. het gebrek aan standaardisatie van diagnostische criteria 

in populatiedatabanken moeilijk te bekomen (3).   

 

Tabel 1: Classificatie van hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap en diagnostische 

criteria (2) 

1. Gestationele hypertensie Systolische bloeddruk ≥ 140 mm Hg  

En/of diastolische bloeddruk ≥ 90 mm Hg 

2. Pre-eclampsie  De novo hypertensie ≥ 20 weken zwangerschap 

 + proteïnurie (≥ 300 mg/24u)  

3. Chronische hypertensie  Hypertensie voor zwangerschap of voor 20 weken 

zwangerschapsduur  

4. Chronische hypertensie met 

gesuperponeerde pre-eclampsie  

Exacerbatie gekende hypertensie met/of nieuwe 

proteïnurie en/of plotse stijging in proteïnurie  

 

Er bestaat geen consensus over het feit of proteïnurie een noodzakelijk criterium voor de 

diagnose van pre-eclampsie is. Er bestaan immers ook atypische vormen van pre-eclampsie 

waarbij hypertensie samen met systemische symptomen, abnormale hematologische 

laboratoriumwaarden of gestegen leverenzymes voorkomt, maar waarbij geen proteïnurie 

wordt aangetroffen (2)(3)(4)(5). Pre-eclampsie kan ook postpartum verergeren of de novo 

ontwikkelen na de bevalling (5).Tegenwoordig is verlossing en meer specifiek het 

verwijderen van de placenta, nog steeds de enige doeltreffende behandeling die voor handen 

is. Hypertensie en proteïnurie kunnen tot zes weken postpartum blijven bestaan (5).  
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De incidentie van pre-eclampsie is wereldwijd aan het stijgen (2)(3)(5)(8).  

Deze stijging is waarschijnlijk aan het verhoogd voorkomen van risicofactoren voor pre-

eclampsie zoals chronische hypertensie, diabetes, obesitas en meerlingzwangerschappen 

gerelateerd (5)(8)(9). De toename van meerlingzwangerschappen is o.a. te wijten aan de 

stijging van het gebruik van geassisteerde reproductieve technologieën en de steeds hogere 

leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen (2). Sommige etnische groepen, o.a. Afro-

Amerikaanse en Filipijnse vrouwen, en een lage socio-economische status zijn ook met een 

verhoogd risico geassocieerd (5).  

 

1.1.1. Klinische presentatie pre-eclampsie   

 

   Tabel 2: Kliniek van het maternale syndroom van pre-eclampsie (2)(6)(10) 

Klinische tekens en symptomen:  

Hypertensie + proteïnurie 

Gedaald plasma volume, (cerebraal) oedeem 

Gedaalde renale perfusie, verhoogd plasma urinezuur  

Gestegen ALT, AST, LDH, afwijkingen in het coagulatiesysteem  

Braken, hyperreflexie, hoofdpijn 

Symptomen en klinische tekens die wijzen op ernstige vormen van pre-eclampsie:  

Systolische bloeddruk ≥ 160 mm Hg en/of diastolische bloeddruk ≥ 110 mm Hg 

Centraal zenuwstelsel: Aanhoudende ernstige neurologische symptomen: veranderd 

bewustzijn, hoofdpijn, visuele stoornissen zoals wazig zicht, 

diplopie, blindheid 

Renaal:  Proteïnurie ≥ 5 g/24u 

Serum creatinine 1,1 mg/dl of oligurie < 500 ml/24u 

Respiratoir: Longoedeem, cyanose 

Lever:  Verhoogde leverenzymen 

Nieuwe, persistente epigastrische of rechter flank pijn  

Thrombocytopenie 

Baby: Foetale groeirestrictie 
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Tabel 3: Complicaties en ongunstige zwangerschapsuitkomsten t.g.v. pre-eclampsie 

(2)(3)(4)(7)(10) 

Centraal 

zenuwstelsel: 

Eclampsie* 

CVA, intracerebrale bloeding, hypertensieve encephalopathie, cerebraal 

oedeem, corticale blindheid  

Retinopathie: retina-oedeem, retinale blindheid, retinaloslating  

Renaal: Renale corticale/tubulaire necrose  

Acuut nierfalen, eindstadium nierfalen  

Respiratoir:  Longoedeem  

Laryngeaal oedeem 

Lever:  Icterus  

HELPP syndroom** (hepatische en/of subcapsulaire hematomen)  

Leverscheur, leverbloeding, leverfalen   

Coagulatiestoornissen: DIC (gedissemineerde intravasculaire coagulatie), 

microangiopathische hemolyse  

Placenta:  Placentair infarct 

Abruptio placentae  

Baby:  Dood  

Intra-uteriene groeirestrictie, oligohydramnion, hypoxie-acidose, 

neurologische letsels 

Preterme geboorte, laag geboortegewicht, small-for-gestational-age, sectio 

caesarea, opname op neonatale intensieve zorgen  

Lange termijn: cerebral palsy, cardiovasculaire aandoeningen, hypertensie  

Lange termijn 

gevolgen voor 

de moeder:  

Atherosclerose 

Cardiovasculaire aandoeningen: chronische hypertensie, ischemisch 

hartlijden, CVA, veneuze thrombo-embolie   

Metabole aandoeningen: diabetes, dyslipidemie  

 

*Eclampsie wordt gedefinieerd als het optreden van tonisch-clonische stuipen bij een 

zwangere of recent bevallen vrouw, die niet aan andere oorzaken kan toegeschreven worden. 

Eclampsie compliceert 1 à 2% van de ernstige pre-eclampsiegevallen, wat ongeveer 

overeenkomt met 2 geboortes per 10 000 in Europa. In ontwikkelingslanden komt eclampsie 

echter 10 tot 30 keer meer voor (5). 
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**HELLP syndroom (i.e. hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets) komt bij 10-20% 

van ernstige vormen van pre-eclampsie voor (5). Het syndroom kan ante- of postpartum 

ontwikkelen  en wijst op hepatocellulaire schade (2)(3).  

 

1.1.2. Hypotheses over het ontstaan en de pathogenese van pre-eclampsie 

 

Pre-eclampsie is een multisystemisch syndroom dat geassocieerd wordt met een verhoogde 

inflammatoire activatie, endotheliale dysfunctie, een abnormale balans van angiogene en anti-

angiogene factoren en ingrijpende metabole veranderingen. Een twee stadia model is handig 

om de pathofysiologie van pre-eclampsie, zoals men die nu a.d.h.v. de huidige 

onderzoeksresultaten vermoedt, te demonstreren (cfr. figuur 1).  

Bestaand onderzoek geeft aan dat het startpunt van de ontwikkeling van pre-eclampsie 

teruggevonden kan worden in een inadequate maternale bloedstroom naar de placenta (11). 

Dit is een abnormale placentatie, waarmee vooral het gebrek aan dilatatie van de uteriene 

spiraalarteriolen bedoeld wordt, waardoor de bloedtoevoer naar de foetomaternale interface 

compromitteerd wordt.  De hieruit volgende gereduceerde placentaire perfusie activeert 

placentaire factoren (sFlt1 en sEng, cfr. infra) en induceert systemische hemodynamische 

veranderingen. De precieze oorzaak van deze abnormale placentatie (wat als stadium 1 

beschouwd wordt) blijft tot op heden grotendeels onbekend.  

Het maternale syndroom (stadium 2) ontstaat als gevolg van de circulatoire stoornis die door 

de systemische dysfunctie van het maternale endothelium wordt veroorzaakt. Dit resulteert in 

vasculaire reactiviteit, activatie van de coagulatiecascade en verlies van vasculaire integriteit. 

Pre-eclampsie heeft een weerslag op de meeste maternale orgaansystemen, maar 

hoofdzakelijk op de renale vasculatuur, lever en hersenen (6). 
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Figuur 1: Pathofysiologie van pre-eclampsie (6). 

 

1.1.2.1. Inadequate trofoblastinvasie en spiraalarterie remodellering 

 

Normaliter verloopt de placentaire ontwikkeling als volgt (cfr. figuur 5): invasieve 

trofoblastcellen van foetale origine invaderen de maternale spiraalarteriën en transformeren 

die van kleine weerstandsvaten naar grote capaciteitsvaten. Deze vaten zijn in staat om een 

placentaire perfusie te voorzien die de groeiende foetus kan onderhouden. Tijdens dit proces 

van vasculaire invasie, veranderen de cytotrofoblasten van een epitheliaal naar een 

endotheliaal fenotype (12). 
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Figuur 2: Normale trofoblastinvasie en spiraalarterie remodellering (12). 

 

Bij patiënten met pre-eclampsie faalt de progressie van deze fysiologische vasculaire 

verandering in de spiraalarteriën echter en verloopt de placentatie dus abnormaal  

(cfr. figuur 3). De cytotrofoblasten slagen er immers niet in om een invasief endotheliaal 

fenotype aan te nemen en de invasie in de spiraalarteriën blijft beperkt en oppervlakkig. 

Hierdoor transformeren de spiraalarteriën niet naar grote capaciteitsvaten, maar blijven ze 

weerstandsvaten van een klein kaliber (12). 
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Figuur 3: Trofoblastinvasie en spiraalarterie remodellering bij pre-eclampsie (12). 

 

In ernstige gevallen van pre-eclampsie is de vasculaire hypoperfusie van de placenta dermate 

ernstig, dat placentaire infarcten kunnen optreden, wat de hoeveelheid functionerende 

placenta verder verkleint en de reeds bestaande placentaire insufficiëntie verder in de hand 

werkt (13). 

 

1.1.2.2. Stoornissen in de angiogene balans  

 

sFlt1 (soluble fms-like tyrosine kinase 1) en sEng (soluble endoglin) zijn circulerende 

antiangiogene molecules van placentaire oorsprong waarvan men heeft kunnen aantonen dat 

een overmatige placentaire secretie een centrale rol speelt in het maternale pre-eclampsie 

syndroom (cfr. figuur 4).  

sFlt1 is een antagonist van twee proangiogene, anti-inflammatoire en vasodilaterende 

molecules die door de trofoblast worden geproduceerd, VEGF (vascular endothelial growth 

factor) en PlGF (placental growth factor).  

sEng is een oplosbare TGFβ co-receptor (transforming growth factor); de membraangebonden 

vorm wordt tot expressie gebracht op endotheliale cellen en de trofoblast (14).  

Bij een normale zwangerschap wordt de vasculaire homeostase onderhouden door 

fysiologische concentraties van VEGF en TGFβ1.  
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Bij pre-eclampsie inhibeert de overmatige placentaire secretie van sFlt1 en sEng de 

signalisatie van respectievelijk VEGF en TGFβ1 in de bloedvaten. Dit resulteert in 

endotheliale dysfunctie met een gedaalde prostacycline, gedaalde NO productie en het 

loslaten van procoagulante proteïnen (12). 

 

 

Figuur 4: Rol van sFlt1 en sEng bij pre-eclampsie. TβRII: transforming growth factor β type II receptor (12). 

 

Een pre-eclamptische placenta laat grotere hoeveelheden sFlt1 los dan een normale placenta 

(cfr. figuur 5). Hierdoor wordt de renale vasculatuur, lever, hersenen en andere organen 

essentiële onderhoudssignalisatie ontnomen. Dit zou eventueel de trigger voor de maternale 

vasculaire dysfunctie van pre-eclampsie kunnen zijn (6).  
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Figuur 5: Link tussen sFlt1 en kliniek van pre-eclampsie (6). 

 

1.1.2.3. Andere factoren die de ontwikkeling van pre-eclampsie beïnvloeden  

(cfr.   figuur 6) 

 

  a) Meerlingzwangerschap 

 

Tweelingzwangerschappen lopen een hoger risico op het ontwikkelen van hypertensieve 

zwangerschapsaandoeningen en ernstigere vormen van pre-eclampsie 

(14)(15)(16)(17)(18)(19). Hiervoor heeft men nog geen sluitende verklaring gevonden.  

Er kunnen twee hypothesen opgesteld worden die het verband tussen meerling-

zwangerschappen en pre-eclampsie zouden kunnen verklaren.  

De eerste hypothese steunt op een eventuele immunologische etiologie van pre-eclampsie 

waarbij de ziekte het gevolg is van een immunologisch conflict tussen de foetus en de moeder 

(cfr. b).  

De tweede hypothese stelt dat de placenta bij meerlingzwangerschappen misschien 

‘geprogrammeerd’ is om meer sFlt1 per eenheid placenta te produceren. Een mogelijke reden 

hiervoor is dat de genetische boodschap voor sFlt1 per unit verhoogd is.  
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Een andere verklaring is dat er gewoon meer placentair trofoblastweefsel aanwezig is bij 

tweelingzwangerschappen, zodat de totale productie van sFlt1 en de serumconcentratie ervan 

verhoogd zijn (14).  

 

b) Immunologische factoren  

 

Er zijn aanwijzingen dat pre-eclampsie primair een immunologisch of immunogenetisch 

probleem is. Een gebrekkige aanpassing van het maternale immuunsysteem aan het foetale 

trofoblastweefsel leidt ertoe dat de moeder deze weefsels beschouwd als lichaamsvreemd 

(16). De ongeïdentificeerde oorzaak van het eerste (= placentaire) stadium van pre-eclampsie 

kan een buitensporige of atypische maternale immuunrespons op trofoblasten zijn met 

daaropvolgend een verstoorde decidualisatie of het spaak lopen van de normale uteriene 

preconditionering. Als dit klopt, betekent dit dat pre-eclampsie het gevolg is van een gefaalde 

interactie tussen twee genetisch verschillende organismen, m.a.w. een soort foetomaternaal 

immunologisch conflict (13).  

Een dergelijke immunologische gebeurtenis kan het resultaat zijn van maternale afstoting van 

de bijdrage van de vader aan de samenstelling van de foetale syncytiotrofoblast. Deze 

denkpiste, ook de genetic conflict hypothesis genoemd (20), wordt ondersteund door studies 

die hebben aangetoond dat een verandering van vaderschap, i.e. primipaterniteit, een 

risicofactor is voor het ontwikkelen van pre-eclampsie (16). Dit zou betekenen dat pre-

eclampsie een ziekte is van het individuele koppel en niet enkel van de moeder en foetus. 

Langdurige blootstelling aan paternale antigenen in het zaadvocht zou maternale tolerantie 

induceren t.o.v. de allogeneïsche foetus, waardoor deze beschermd wordt tegen afstoting en 

succesvolle implantatie en placentatie wordt gefaciliteerd (20). 

 

Er is sprake van een gedaalde activiteit van het renine-angiotensine-aldosteron systeem in pre-

eclamptische zwangerschappen, dit in tegenstelling tot de fysiologische zwangerschap waarbij 

dit systeem juist meer actief is. Talrijke studies melden de aanwezigheid van angiotensine II 

type 1 receptor agonist antilichamen (AT1-AA cfr. fig. 6). Deze auto-antilichamen zouden de 

concentraties van bepaalde factoren verhogen (o.a. sFlt1, sEng, enz.) die tot pre-eclamptische 

pathofysiologie zoals endotheliale dysfunctie en vasculaire schade kunnen leiden (4). 

Indien de oorzaak van pre-eclampsie immunologisch is, is het logisch dat pre-eclampsie meer 

voorkomt bij dizygote zwangerschappen in vergelijking met monozygote, aangezien een 
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monozygote tweeling een enkele foetale graft is en er dus een grotere diversiteit aan antigenen 

bestaat bij dizygote tweelingen (16). 

 

c) Genetische factoren 

 

Mannen en vrouwen die blootgesteld zijn aan pre-eclampsie als foetus en vrouwen die small-

for-gestational-age geboren zijn, hebben een verhoogd risico op het doormaken (of vader zijn) 

van een zwangerschap gecompliceerd met pre-eclampsie.  

Kinderen hebben ook een verhoogd risico op hypertensie, kenmerken van metabool syndroom 

en cardiovasculaire aandoeningen op relatief vroege leeftijd (5).  

Er is een omgekeerd evenredig verband tussen geboortegewicht en de incidentie van 

cardiovasculaire aandoeningen op latere leeftijd en ook het geboortegewicht van 

nakomelingen is omgekeerd evenredig met maternaal cardiovasculair lijden. Dit suggereert 

een intergenerationele invloed (13).  

Dit heeft waarschijnlijk te maken met epigenetische modificatie van foetaal vasculair weefsel 

tijdens de pre-eclamptische zwangerschap waardoor de toekomstige reproductieve toestand en 

cardiovasculaire gezondheid in het gedrang kan komen (5). 

 

d) Oxidatieve stress 

 

Oxidatieve stress komt voor waar de concentratie aan reactieve zuurstofradicalen de 

bufferende capaciteit van het organisme overschrijdt. Oxidatieve stress is mogelijks de link 

die de twee stadia van pre-eclampsie verbindt, nl. stadium 1 waarin gereduceerde placentaire 

perfusie plaatsvindt en stadium 2, het maternale syndroom van pre-eclampsie (11).  

In vergelijking met een normale zwangerschap, is pre-eclampsie een staat van algemene 

hyperinflammatie. De oxidatieve stress veroorzaakt apoptotische en necrotische verstoring 

van het syncytium. Hierdoor worden allerlei componenten die de productie van inflammatoire 

cytokines stimuleren, vrijgelaten in de intervilleuze ruimte en maternale circulatie (5). 

Een belangrijke vraag is of inadequate placentaire perfusie op zichzelf voldoende is om pre-

eclampsie te veroorzaken. Een derde van de vrouwen die preterm bevallen, hebben immers 

dezelfde abnormale implantatie en gefaalde vasculaire remodellering als bij pre-eclampsie 

zonder het klinische beeld van pre-eclampsie. Om hiervoor een verklaring te kunnen bieden, 

werd gepostuleerd dat de inadequate perfusie mogelijks wordt beïnvloed door de maternale 

constitutie. Onderliggende maternale ziekte (bv. diabetes, hypertensie), levensstijl (obesitas, 
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activiteit, slaap), genetica (familiale voorgeschiedenis), omgeving (luchtvervuiling) en andere 

karakteristieken van de moeder, beïnvloeden de respons op inadequate perfusie en bepalen of 

zij pre-eclampsie zal ontwikkelen of niet. Deze constitutionele factoren worden ook beïnvloed 

door de verregaande fysiologische veranderingen van een normale zwangerschap.  

Het verhoogde risico van vrouwen met pre-eclampsie in de voorgeschiedenis op hart-en 

vaatziekten later in het leven, kan hierdoor worden uitgelegd. Veel cardiovasculaire 

risicofactoren zijn nl. ook risicofactoren voor pre-eclampsie (11).  

 

e) Andere factoren  

 

Een van de andere factoren die mogelijks een invloed kan hebben op het al dan niet 

ontwikkelen van pre-eclampsie, is de insertieplaats van de navelstreng.  

Variaties in de plaats van de navelstrenginsertie op de placenta zijn gecorreleerd met de latere 

ontwikkeling van de foetus en bepaalde locaties van insertie zijn geassocieerd met 

ontwikkelingsstoornissen en groeibeperking (21).  

Navelstrenginserties kunnen opgesplitst worden in 6 categorieën: centraal, excentrisch, 

paramarginaal, marginaal, op het membraneus septum of membraneus perifeer (22).  

Een insertie in het centrum van de placenta is gunstiger in vergelijking met een marginale 

insertie. Zo hebben foetussen met een centrale navelstrenginsertie een hoger geboortegewicht 

dan deze geboren met een membraneuze insertie. Een membraneuze navelstrenginsertie, die 

ook velamenteus wordt genoemd, is een insertie op de vliezen. Deze is het sterkst 

geassocieerd met ongunstige zwangerschapsuitkomsten (21), zoals preterme geboorte, laag 

geboortegewicht, foetale groeiretardatie en misvormingen (23).  
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Figuur 6: Overzicht van de pathogenese van pre-eclampsie: AT1-AA, immunologische factoren, oxidatieve 
stress en andere factoren (zoals gedaalde haemoxygenease expressie) kan placentaire dysfunctie veroorzaken, 
wat op zijn beurt kan leiden tot het loslaten van antiangiogene factoren (zoals sFlt1 en sEng) en andere 
inflammatoire mediatoren die pre-eclampsie kunnen induceren. AT1-AA = angiotensine II type I receptor 
activating autoantibodies; NK = natural killer; HTN = hypertension (24).  
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1.2. Tweelingen 

 

1.2.1. Soorten tweelingen  

 

Tweelingen die ontstaan door de splitsing van een enkel origineel embryo worden 

monozygote of eeneiige tweelingen genoemd. Dit soort tweelingen komt in de natuur niet 

frequent voor, nl. in ongeveer 0,4% van de geboortes. Deze tweelingen hebben een identieke 

genetische blauwdruk (25). Monozygote tweelingen kunnen op verschillende momenten in de 

ontwikkeling ontstaan. Uit de samenstelling van de extraembryonale delen is af te leiden 

wanneer de splitsing van de vrucht heeft plaatsgevonden (26).  

Monozygote tweelingen kunnen geen, sommige of alle foetale membranen delen, dit 

afhankelijk van hoe laat in de ontwikkeling het oorspronkelijke unieke embryo is gesplitst 

(cfr. figuur 8). Als de splitsing gebeurt in een vroeg stadium van de klieving, zullen de 

tweelingen zich afzonderlijk ontwikkelen zoals een dizygote tweeling; als de splitsing een 

blastocyst met twee inner cell masses produceert, zullen de embryo’s een chorion en placenta 

delen, maar afzonderlijke amnions bezitten; als de splitsing gebeurt na de vorming van de 

inner cell mass, zullen de embryo’s een enkel amnion bewonen (25). 

Dizygote of twee-eiige tweelingen ontstaan uit gescheiden oöcyten geproduceerd tijdens 

dezelfde menstruele cyclus. Bij ovulatie komen er om een of andere reden twee oöcyten 

tegelijkertijd vrij en die worden beide bevrucht. Dit soort tweelingen komt veel meer voor in 

de natuur, gemiddeld bij ongeveer 1,2% van alle geboortes. Dit percentage stijgt samen met 

de maternale leeftijd van 0,3% aan 20 jaar tot 1,4% bij leeftijden tussen 35 en 40.  

Twee-eiige tweelingembryo’s implanteren apart en ontwikkelen bijgevolg aparte foetale 

membranen, i.e. amnion, chorion en placenta (25). 

Twee derde van alle tweelingen zijn dizygoot. In tegenstelling tot monozygote tweelingen die 

met een relatief constante frequentie geboren worden, wordt de incidentie van dizygote 

tweelingen beïnvloed door etniciteit, maternale leeftijd en pariteit. De kans op een tweeling 

stijgt tot 2% na 4 zwangerschappen (17). 
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Figuur 7: Soorten tweelingen (25). 
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1.2.2. Incidentie tweelingzwangerschappen en oorzaken  

 

Tweelingen komen natuurlijk voor in ongeveer 1% van de geboortes in Europa (25). 

In Japan wordt slechts 1 tweeling geboren per 1000 geboortes, terwijl in bepaalde delen van 

Nigeria dit aantal stijgt tot 50 op 1000 (17). 

Sinds de jaren ’80 ziet men een sterke stijging in het aantal tweelingzwangerschappen.  

De incidentie van meerlingzwangerschappen in het Verenigd Koninkrijk is in twee decennia 

van 10 à 15 per 100 000 geboortes voor 1981 gestegen tot 14,5 per 1000 geboortes in 2001 

(17). In de Verenigde Staten is het aantal tweelinggeboortes met 101% gestegen tussen 1980 

en 2006. Ook in Oostenrijk, Finland, Noorwegen, Zweden, Canada, Australië, Hong Kong, 

Israël, Japan en Singapore is een dergelijke trend op te merken. Deze snelle stijging in 

tweelingfrequentie is over de laatste decennia gestabiliseerd (27) en werd o.a. veroorzaakt 

door de vooruitgang die men gemaakt heeft in geassisteerde reproductieve technologieën en 

het groeiende aantal zwangerschappen bij oudere vrouwen (17)(28).  

Ook het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) kon deze evolutie beamen met 

Vlaamse cijfers. In 2002 maakte één baby op 25 deel uit van een tweeling, het hoogste aantal 

ooit in Vlaanderen geregistreerd. In België werd om die reden reeds in 2003 een federale wet 

gestemd waarbij de terugbetaling van IVF/ICSI gekoppeld werd aan het aantal embryo’s dat 

mag worden teruggeplaatst (advies: single embryo transfer) (29). Op dit moment schommelt 

het percentage tweelingen in Vlaanderen al zeven jaar rond de 1,8% (cfr. figuur 8) (30).  

 

Figuur 8: Evoluatie percentage tweelingen in Vlaanderen (29)(30). 
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Polyovulatie is bij de mens betrekkelijk zeldzaam: 1 op 80 ovulaties zijn twee-eiig en slechts 

1 op 802 drie-eiig. Meer-eiige zwangerschappen komen veel vaker voor bij hormonaal 

geïnduceerde ovulaties en ook bij oudere moeders (26). 

Vrouwen die een in vitro fertilisatie behandeling ondergaan, hebben tot wel twintig keer meer 

kans op een tweeling (18). Een kwart van de zwangerschappen die het resultaat zijn van ART, 

zijn meerlingzwangerschappen. Dit is ten eerste het gevolg van het inbrengen van meerdere 

embryo’s en ten tweede wordt een verhoogde frequentie van spontane splitsing gezien (17). 

 

1.2.3. Complicaties bij tweelingzwangerschappen  

 

Tweelingzwangerschappen houden inherent een hoger maternaal risico in.  

Als men de vergelijking maakt met eenlingzwangerschappen komen antepartum complicaties 

en problemen veel frequenter voor (cfr. tabel 4) en is er twee tot drie keer meer kans op 

obstetrische complicaties (cfr. tabel 5) (28).  

 

Tabel 4: Antepartum complicaties  

 Tweeling (%) 
(n = 1694) 

Eenling (%)  
(n = 71 851) 

RR [95%BI) Ref. 

Hyperemesis  5,1 1,7 3,0 [2,1-4,1] (17)(18) 

(Dreigend) miskraam 26,5 18,6 1,4 [1,3-1,6] (18)(28) 

Anemie 27,5 16,2 1,7 [1,5-1,9] (18) 

Abruptio placentae 0,9 0,5 2,0 [1,2-3,3] (17)(18) 
(28)(31)  

Placenta previa 0,2 0,3 0,6 [0,2-1,8] (17)(18) 
(28) 

Antepartum hemorrhagie van 
onbekende oorsprong 

9,3 7,8 1,2 [1,0-1,4] (17)(18) 
(28)  

Hypertensieve 
aandoeningen  

Gestationele 
hypertensie 

23,8 17,8 1,3 [1,2-1,5] (14)(15) 
(17)(18) 
(19)(28) 
(31)  Pre-eclampsie  12,5 3,4 3,7 [3,3-4,3] 

Eclampsie   0,2 0,1 3,4 [1,2-9,4] 
Antepartum thrombo-embolie 0,5  

(n = 1052) 
0,1  
(n = 42 439) 

3,3 [1,3-8,1] (18)(29) 
(30)  

Vroeggeboorte  < 32 weken  12 2 OR: 7,68  
[7,51-7,78] 

(17)(27) 
(28)(29) 
(30)(31)  

< 37 weken  58 11 OR: 10,38  
[10,71-10,95] 

Laag 
geboortegewicht  

< 2500 g 60 7 OR: 21,94 
[21,68-22,19] 

(27)(29) 
(30)(31)  

< 1500 g 10 1 OR: 10,21 
[10,01-10,41] 
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Tabel 5: Per- en postpartum complicaties  

 Tweeling (%) Eenling (%) RR [95% BI]  Ref. 

Manueel verwijderen van de placenta  6,7 
(n = 1694) 

2,5 
(n = 71 851) 

2,7 [2,2-3,2] (17) 
(18) 
(28) 
(29) 
(30) 
(31) 

Evacuatie van resterende producten 2,0  
(n = 1694) 

0,6 
(n = 71 851) 

3,1 [2,0-4,8] 

Primaire postpartum hemorrhagie  
(> 1000 ml) 

3,1  
(n = 1086) 

0,9 
(n = 62 423) 

3,4 [2,9-4,1] 

Secundaire postpartum hemorrhagie 1,7  
(n = 1694) 

0,6 
(n = 71 851) 

2,9 [1,8-4,6] 

Postnatale thrombo-embolie 0,6  
(n = 1052) 

0,2 
(n = 42 439) 

2,6 [1,1-5,9] 

Sectio  30 12,5 / 
 

Een aanzienlijk deel van de perinatale mortaliteit en morbiditeit bij tweelingen is te wijten aan 

het frequent voorkomen van vroeggeboorte en de bijkomende complicatie van twin-to-twin 

transfusion syndroom (TTTS) bij monochoriale tweelingen. De perinatale mortaliteit is 

ongeveer 6 keer hoger bij tweelingen dan bij eenlingen. De gemiddelde duur van een 

eenlingzwangerschap is 39 weken en van een tweeling 35 weken. De helft van de tweelingen 

worden te vroeg geboren. Dit is 10 à 12% van alle vroeggeboortes (17). 

 

1.2.4. De placenta en navelstrenginsertie bij tweelingen  

 

Veel van deze complicaties (cfr. 1.2.3.) zijn bij tweelingen direct of indirect geassocieerd met 

placentaire of navelstrengaandoeningen. Een tweelingzwangerschap is een specifieke toestand 

waarbij de placentaire ontwikkeling fysiek beperkt is. Het is dus niet verwonderlijk dat intra-

uteriene groeirestrictie meer voorkomt bij tweelingen. In de meeste tweelingstudies is een 

correlatie gevonden tussen het placentaire gewicht en het foetale gewicht waarbij 

gesuggereerd is dat de grootte van de placenta meer verantwoordelijk zou zijn voor de 

groeirestrictie bij tweelingen dan een placentaire deficiëntie (28).  

Er bestaat een verband tussen het type navelstrenginsertie en het geboortegewicht bij de 

verschillende soorten tweeling (22). Een velamenteuze navelstrenginsertie, die het sterkst 

geassocieerd is met ongunstige zwangerschapsuitkomsten, komt voor in 1,1% van de 

eenlingen en 8,7% van tweelingen. Monochorioniciteit verdubbelt het risico op een 

velamenteuze insertie (28). Een membraneuze/marginale insertie is significant meer aanwezig 

in monozygoot monochoriale tweelingen dan in monozygoot dichoriaal en dizygote 

tweelingen (21) en een centrale insertie komt meer voor bij dizygote dan monozygote 

tweelingen (22). 
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1.2.5. Het verband tussen pre-eclampsie bij tweelingzwangerschappen en zygositeit en 

chorioniciteit 

 

a) Pre-eclampsie en zygositeit 

 

Er zijn heel wat tegenstrijdige resultaten gepubliceerd m.b.t. het verband tussen de incidentie 

van pre-eclampsie en zygositeit. Deze verschillen zijn te wijten aan het feit dat zygositeit 

prenataal enkel door onderzoek van DNA merkers accuraat kan vastgesteld worden.  

Dit impliceert invasieve prenatale testen, o.a. amniocentese, chorionvillusbiopsie of 

cordocentese. Elk van deze testen brengt een verhoogd miskraamrisico met zich mee en dit 

risico weegt niet op tegen het doel van dit soort onderzoek, nl. het kunnen voorspellen van 

een hoger risico op de ontwikkeling van pre-eclampsie d.m.v. screening. 

Daarom werd in de meerderheid van de uitgevoerde studies de bepaling van zygositeit 

gebaseerd op het geslacht van de foetussen volgens de hypothese van Weinberg die stelt dat 

voor elk paar dizygote tweelingen met een discordant geslacht er een paar met concordant 

geslacht is. Bijgevolg zijn de resultaten van deze studies slechts benaderend.  

Er zijn ook studies waarbij wel accurate methodes werden gebruikt om de zygositeit te 

bepalen zoals placentaire histologie, bloedgroepen, erythrocytaire en placentaire enzymes van 

de nakomelingen en HLA typering van de geslachtsconcordante tweelingen.  

Er bestaan verschillende variabelen die de incidentie van pre-eclampsie kunnen beïnvloeden, 

zoals maternale leeftijd en etniciteit. Roken heeft een beschermend effect (15).  

 

In de meeste studies werd vastgesteld dat de incidentie van pre-eclampsie bij monozygote en 

bij dizygote tweelingen gelijklopend is (15). 

De studie van Maxwell et al. heeft geen significante verschillen kunnen aantonen in het 

voorkomen van pre-eclampsie tussen monozygote en dizygote tweelingzwangerschappen bij 

nullipare en multipare vrouwen. Deze resultaten kwamen overeen met oudere studies uit de 

jaren ’70 met als voordelen dat recente databanken een preciezer beeld kunnen geven i.v.m. 

zygositeit en dat potentiële ‘confounding’ variabelen, zoals geassisteerde reproductie en het 

foetale geslacht, kunnen worden uitgefilterd (16). 

Ook in de studie van Savvidou et al. werd geen verband gevonden tussen zygositeit en de 

ontwikkeling van pre-eclampsie na corrigeren voor maternale leeftijd, etniciteit, maternaal 

roken, pariteit en zwangerschapsduur (15). 
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Santema et al. hebben geen verschil in incidentie van  zwangerschapsgeïnduceerde 

hypertensieve aandoeningen kunnen constateren tussen dizygote en monozygote 

tweelingzwangerschappen (19). 

De bevinding dat dizygote zwangerschappen niet geassocieerd zijn met een hogere mate van 

pre-eclampsie spreekt de hypothese tegen dat verhoogde placentaire immunogeniciteit, 

eventueel t.g.v. paternale antigenen, bijdraagt tot de ontwikkeling van pre-eclampsie (16). 

 

b) Pre-eclampsie en chorioniciteit 

 

Savvidou et al. hebben ook getracht te achterhalen of er een verschil in incidentie van pre-

eclampsie tussen dichoriale tweelingen en monochoriale tweelingen kon worden aangetoond. 

Bepalen van de chorioniciteit kan betrouwbaar en non-invasief gebeuren met een echografie 

tijdens het eerste trimester van de zwangerschap. In deze studie werd aangetoond dat 

chorioniciteit geen invloed heeft op de ontwikkeling van pre-eclampsie, na corrigeren voor 

maternale leeftijd, etniciteit, maternaal roken, pariteit en zwangerschapsduur (15).  

Uit de resultaten die Savvidou et al. bekomen hebben, kan men de conclusie trekken dat het 

waarschijnlijk niet de grotere foetomaternale antigenische verschillen zijn die bijdragen tot de 

verhoogde incidentie van pre-eclampsie bij tweelingzwangerschappen, maar de hogere 

immunologische belasting van een tweelingzwangerschap. Dit laatste wordt geïmpliceerd 

door de grotere placentaire massa van tweelingzwangerschappen in vergelijking met een 

eenlingzwangerschap (15). Het gemiddelde gewicht van een placenta uit een tweeling- of 

eenlingzwangerschap is respectievelijk 1246 g en 716 g of 1,74 keer zwaarder dan bij een 

eenling (14).  

 

c) Pre-eclampsie en placentaire massa  

 

De placentaire functie is moeilijk te meten of berekenen. Placentaire massa kan tot op zekere 

hoogte fungeren als een indicator van de functie aangezien een kleine placenta als 

dysfunctioneel wordt beschouwd. Een kleine placenta is dan ook geassocieerd met foetale 

groeirestrictie (7). De evaluatie van de ratio placentair gewicht t.o.v. geboortegewicht levert 

ook indirect informatie over de placentaire ontwikkeling en functie tijdens de zwangerschap. 

In eenling- en tweelingzwangerschappen is een abnormale ratio een goede predictor voor 

ongunstige uitkomsten op korte en lange termijn tijdens de kindertijd en volwassen leeftijd 

zoals cardiovasculaire aaandoeningen (28). 
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Er wordt algemeen aangenomen dat pre-eclampsie geassocieerd is met een kleine placenta, 

maar in een Noorse populatiestudie waarin 317 688 eenlingzwangerschappen werden 

geanalyseerd, kon deze veronderstelling niet worden hard gemaakt. Men stelde zelfs vast dat 

bij de pre-eclamptische zwangerschappen er meer hele lichte en hele zware placenta’s 

(gecorrigeerd voor zwangerschapsduur en geslacht) voorkwamen in vergelijking met 

normotensieve zwangerschappen (7).  

Eskild et al. rapporteerde verder ook dat er meer large-for-gestational age nakomelingen 

geboren werden in pre-eclamptische zwangerschappen met een grote placenta in vergelijking 

met normotensieve zwangerschappen met een grote placenta. Dit is tegenstrijdig met de idee 

dat pre-eclampsie veroorzaakt wordt door een kleine en dysfunctionele placenta. Het is wel zo 

dat maternale diabetes en overgewicht, beiden gekende risicofactoren voor pre-eclampsie, 

gerelateerd kunnen zijn aan placentavergroting (7). 

Perry et al. stelden o.b.v. data van 692 nullipare zwangere vrouwen dat de placentaire ratio, 

dit is het placentaire gewicht t.o.v. het geboortegewicht, hoger was bij vrouwen die 

gestationele hypertensie en pre-eclampsie ontwikkelden in vergelijking met zwangerschappen 

die normotensief bleven (32). 

Het risico op essentiële hypertensie in het volwassen leven is omgekeerd evenredig met 

geboortgewicht en recht evenredig met placentair gewicht. De groep met het hoogste risico 

zijn die mensen die een groot placentair gewicht hadden t.o.v. hun geboortegewicht (32). 

 

Bdolah et al. postuleerde twee soorten omstandigheden die mogelijks een verklaring kunnen 

bieden voor het verband tussen meerlingzwangerschappen, die een grotere placentaire massa 

hebben, en pre-eclampsie. 

Ten eerste een overproductie van angiostatische factoren, zoals sFlt1, per unit van 

placentaweefsel, dit ofwel t.g.v. genetische redenen, zoals bv. trisomie 13, of omwille van 

placentaire hypoxie.  

Bij de tweede mogelijkheid verloopt de oxygenatie van de placenta normaal en is ook de 

productie van sFlt1 door elke trofoblast normaal. Er is simpelweg te veel placenta. 

In bepaalde omstandigheden, zoals meerlingzwangerschap, lijkt het mogelijk dat een 

overmaat aan trofoblastweefsel op zichzelf reeds voldoende is om de circulerende 

concentraties van placentaire producten, inclusief sFlt1, te doen stijgen (14). 

 

In de de studie van Bdolah et al. was het mRNA voor sFlt1 echter niet verhoogd in de 

placentaire stalen van tweelingzwangerschappen. Ook de HIF1α concentratie, (hypoxia 
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inducible transcription factor), i.e. de genexpressiehandtekening van hypoxie,  in het 

placentaweefsel was niet verhoogd (14). Hieruit kan men afleiden dat placenta’s van 

tweelingzwangerschappen in het algemeen niet hypoxisch zijn en dat de trofoblast(en) niet 

geprogrammeerd is om meer van het antiangiogene proteïne sFlt1 te produceren. Veeleer is 

het zo dat er meer sFlt1 geproduceerd wordt omdat de massa placentaweefsel en de massa 

trofoblastcellen groter is.  

Al deze bevindingen suggereren dat het vergrote risico op pre-eclampsie bij 

tweelingzwangerschappen te wijten is aan een verhoogde placentaire massa die leidt tot 

verhoogde circulerende concentraties van sFlt1 en sEng (14).  
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1.3. Vraagstelling 

 

De centrale vraag die gesteld wordt in deze thesis is of er op basis van gegevens van het Oost-

Vlaams Meerlingenregister (East Flanders Prospective Twin Survey = EFPTS) een verband 

kan aangetoond worden tussen het voorkomen van pre-eclampsie en de zygositeit en/of 

chorioniciteit van tweelingen.  Hierbij wordt rekening gehouden met volgende ‘confounding’ 

factoren: geassisteerde reproductie, foetaal geslacht, maternale leeftijd, pariteit, 

zwangerschapsduur en navelstrenginsertie. 

 

Primaire onderzoeksvraag:  

− Is er een verschil in incidentie van pre-eclampsie tussen de verschillende soorten 

tweelingen, in het bijzonder tussen:   

o Dizygoot dichoriaal (DZDC) 

o Monozygoot dichoriaal (MZDC) 

o Monozygoot monochoriaal (MZMC) 

Rekening houdend met geassisteerde reproductie, foetaal geslacht, maternale leeftijd, pariteit, 

zwangerschapsduur en navelstrenginsertie.  

 

Secundaire onderzoeksvragen:  

− Is er een verschil in ernst van pre-eclampsie tussen de verschillende soorten 

tweelingen?  

o Variabelen die beschouwd worden als representatief voor de graad van ernst, 

zijn zwangerschapsduur en geboortegewicht waarbij een te korte 

zwangerschapsduur (< 32 weken) en een te laag geboortegewicht (< P5) 

worden gebruikt als proxy voor ‘ernstige pre-eclampsie’ aangezien klinische 

gegevens over 'ernst' , zoals bloeddruk, proteïnurie en klachten niet voor 

handen zijn. 

− Bestaat er een associatie tussen pre-eclampsie en een grotere placentaire massa?  

o Hiervoor zal het placentaire gewicht, gecorrigeerd voor zwangerschapsduur en 

gecorrigeerd voor geboortegewicht, en de incidentie van pre-eclampsie worden 

vergeleken.  
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2. Methodologie 

 

Deze masterproef is een retrospectief onderzoek waarbij gezondheidsgegevens uit het Oost-

Vlaams Meerlingenregister (East Flanders Prospective Twin Survey = EFPTS) gebruikt 

werden. Er werden geen aanvullende bevragingen, gegevensverzameling of contacten met 

patiënten uitgevoerd (referentie Ethisch Comité: EC/2015/0509). 

 

2.1. Literatuuronderzoek 

 

PubMed zoekstrategie: 
Literatuuronderzoek september – december 2014:  

Zoektermen free text en [MeSH] 
 
 
 
Pre-eclampsia: n = 27 813 [24656]                                                                  
Pregnancy-induced hypertension: n = 23 061 [29 194]                                        EFPTS: n = 13                                                                                
                                                            
 
 
 
Filters: ‘free full text’, ‘review’                                                                 O.b.v. titel en abstract  
                                                                                                                       en na lezen full text 
                                                                                                                         weerhouden: n = 6 
- Pre-eclampsia: n = 274 [188]                                                                         
 → o.b.v. titel uitgesloten: n = 200 
 → o.b.v. abstract uitgesloten: n = 50 
 → Na lezen full text weerhouden: n = 11 
- Pregnancy-induced hypertension: 264 [213] 
 → uitgesloten o.w.v. identiek: n = 100 
 → o.b.v. titel en abstract uitgesloten: n = 150 
  → Na lezen full text weerhouden: n = 2 
 
 
 
                                                        - Pre-eclampsia AND twins: n = 65 [28] 
                                               → Na lezen abstract en/of full tekst  
                                                                            weerhouden: n = 5 
                                                        - Pregnancy-induced hypertension AND twins: n = 76 [30] 
                                               → Na lezen abstract en/of full text  
                                                                            weerhouden: n = 3 
 

 

Totaal weerhouden artikels: n = 27 



27 
 

Daarnaast werd gebruik gemaakt van SPE jaarrapporten (Studiecentrum voor Perinatale 

Epidemiologie) die integraal terug te vinden zijn op de website van het Vlaams Agentschap 

Zorg en Gezondheid en werd Larsen’s Human Embryology geraadpleegd.  

 

2.2. East Flanders Prospective Twin Survey (EFPTS) 

 

Het East Flanders Prospective Twin Survey is een register van de meerlingengeboortes in de 

provincie Oost-Vlaanderen in België waarin reeds gedurende 50 jaar elke meerling geboren in 

Oost-Vlaanderen systematisch wordt geregistreerd.  

Het EFPTS heeft een aantal unieke kenmerken: het is populatie gebonden en prospectief, 

waarbij de mogelijkheid bestaat tot follow-up op lange termijn. De tweelingen (en meerlingen 

van hogere orde) worden bij de geboorte gerekruteerd, perinatale basisdata worden 

geregistreerd en het choriontype en zygositeit bepaald (33). Dit gebeurd door sequentiële 

analyse o.b.v. het geslacht, foetale membranen, bloedgroep in navelstrengbloed, placentair 

alkalisch fosfatase en, sinds 1982, ook aan de hand van DNA testen. Sinds 1969 worden 

placentabiopsies (ca. 1 cm3) ingevroren op -20°C om later genetische merkers te kunnen 

determineren (34).  

 

De placenta wordt binnen 48u na de geboorte onderzocht door een getrainde vroedvrouw.  

De chorioniciteit wordt macroscopisch geëvalueerd o.b.v. een gestandaardiseerd protocol 

(35). Tijdens dit placentaonderzoek worden de foetale membranen gedisseceerd en na 

verwijderen van de membranen en bloedklonters worden de placenta(’s) gewogen en 

gemeten. De plaats van de insertie van de navelstreng wordt genoteerd. Deze wordt 

opgesplitst in centraal, excentrisch, paramarginaal, marginaal, membraneus perifeer en op het 

membraneus septum.  

− Centraal: in het centrum van het placentagedeelte dat aan dit kind toebehoort voor een 

dichoriale placenta en t.o.v. de volledige placenta bij een monochoriale placenta. 

− Excentrisch: buiten het centrum en niet op de rand. De afstand t.o.v. de rand  wordt 

uitgedrukt in positieve cijfers. Dit is de meest voorkomende locatie. 

− Paramarginaal: de afstand van de insertie tot de rand is gelijk aan of minder dan 2 cm. 

− Marginaal: de navelstreng is ingeplant op de rand tussen placenta en vliezen. 

− Membraneus perifeer: op vliezen van de periferie, i.e. aan de buitenrand van de 

placenta.  
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− Membraneus septum: op vliezen van het tussenschot die het scheidingsvlak vormen 

tussen placenta I en placenta II .  

Voor de statistische analyse werden deze insertieplaatsen in drie categorieën gegroepeerd 

waarbij de centrale, excentrische en paramarginale inserties als centraal werden beschouwd, 

membraneus perifeer en membraneus septum als membraneus en als derde groep de 

marginale navelstrenginserties.  

Het totale gewicht van de placentaire massa wordt opgeschreven en indien er twee aparte 

placenta’s aanwezig zijn, worden de individuele massa’s ook genoteerd.  

Ongelijkslachtige tweelingen, gelijkslachtige tweelingen met ten minste één verschillende 

bloedgroep of indien de bloedgroepen gelijk zijn, met minstens 2 verschillende DNA merkers, 

worden geclassificeerd als dizygoot en monochoriale tweelingen als monozygoot (36).  

Bij gelijkslachtige dichoriale tweelingen met gelijke genetische merkers wordt de probabiliteit 

van monozygositeit berekend tot een nauwkeurigheid van 99% (37) (cfr. figuur 9). 

Sinds 1994 wordt geen placentaonderzoek meer uitgevoerd bij de meerderheid van de 

ongelijkslachtige (i.e. dizygote) tweelingen o.w.v. financiële redenen (36). 

 

Figuur 9: EFPTS protocol voor bepaling zygositeit en chorioniciteit (38) 
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Het EFPTS is het enige grote register dat placentaire data bevat en de differentiatie kan maken 

tussen drie subtypes van monozygote tweelingen gebaseerd op het tijdstip van de initiële 

splitsing van de zygote (33).  

 

2.3. Databanken van het meerlingenregister en Barker tweelingen  

 

Uit de bestaande databank van het gehele meerlingenregister met tweeling- en 

meerlinggeboortes sinds 1964 werden de casussen van pre-eclampsie geselecteerd.  

Deze morbiditeit was reeds onder één enkele variabele terug te vinden in de databank. Het 

EFPTS zet de op het formulier vermelde pathologie in elk dossier om in ICD codes 

(International Classification of Diseases, versie 9) die dan gekoppeld worden aan de 

desbetreffende tweeling bij inbreng in de databank (i.g.v. hypertensie tijdens zwangerschap 

gaat dit over ICD9 642.0-9).  

Bij de statistische analyse werd deze variabele ‘Hypertensive disease’ genoemd en deze 

omvat dus een spectrum van lichte pre-eclampsie tot eclampsie, HELLP syndroom e.d. 

Er dient opgemerkt te worden dat we voor gegevens over het al of niet aanwezig zijn van pre-

eclampsie volledig afhankelijk zijn van de arts/vroedvrouw die het obstetrisch en perinataal 

meerlingformulier van het Oost-Vlaams meerlingenregister invult bij de geboorte. Er wordt 

op dit formulier niet expliciet gevraagd naar pre-eclampsie, wel naar  pathologie in de 

zwangerschap. Dit heeft onvermijdelijk onderrapportering tot gevolg, zeker als de 

zwangerschap voldragen werd. Omwille van die reden is pre-eclampsie na 37 weken niet 

terug te vinden in het register en bijgevolg uitgesloten uit deze studie. 

 

Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van data over de prevalentie van pre-eclampsie bij de 

zogenaamde Barker tweelingen. Dit is een subset van 424 tweelingparen, geboren tussen juli 

1964 en mei 1982 die at random geselecteerd zijn uit het Oost-Vlaams Meerlingenregister.  

In die periode zijn 2141 tweelingparen opgenomen in het register die voldoen aan de criteria 

voor levendgeboren kinderen opgesteld door de WHO i.e. geboortegewicht ≥ 500 g of 

zwangerschapsduur ≥ 22 weken indien het geboortegewicht onbekend is.  

Tweelingparen waarvan een of twee leden doodgeboren waren, gestorven zijn op neonatale of 

latere leeftijd of lijden aan ernstige congenitale malformaties, werden uitgesloten.  

803 tweelingparen werden at random gecontacteerd a.d.h.v. een enveloppesysteem (het 

willekeurig trekken van identificatienummers uit een envelop) en het uiteindelijke 

deelnemersaantal was 424. Er werd gestratificeerd voor geboortejaar en 
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zygositeit/chorioniciteit (34) met als gevolg dat de verhouding tussen de verschillende 

tweelingtypes bij de Barker tweelingen artificieel is. In werkelijkheid is 2/3 van de tweelingen 

dizygoot en 1/3 monozygoot (zie 3.1.). Deze verhouding vinden we wel terug in de data van 

het volledige meerlingenregister.  

De ouders van deze tweelingen werd gevraagd een retrospectieve vragenlijst in te vullen 

waarin specifiek gevraagd werd naar hoge bloeddruk en proteïnurie in de zwangerschap.  

 

Het grote verschil tussen beide databanken is dat in het grote meerlingenregister ook 

doodgeboren en neonataal gestorven tweelingen zijn opgenomen. De tweelingen uit het 

meerlingenregister waarvan de zygositeit niet bepaald kon worden (i.e. DC SS SM = 

dichoriaal, same sex, same markers) zijn niet opgenomen in de analyse.  

 

De onderzoeksvragen (cfr. supra) werden toegepast op de databank van het 

meerlingenregister en de Barker tweelingen. Statistische analyse werd uitgevoerd a.d.h.v. het 

programma Statistical Package for Social Siences (SPSS).  

De gebruikte statistische analyses zijn χ2 testen met tweezijdige significantie, Mann-Whitney 

U-testen en binaire logistische regressies, beiden met significantieniveau α = 0,05. 
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3. Resultaten 

 

3.1. Karakteristieken populatie  

 

 Barker tweelingen EFPTS 
Aantal tweelingparen  424 9080 
Gemiddelde leeftijd moeder (j) 27,63 28,97 
Gemiddeld geboortegewicht tweeling (g):  
- Tweeling 1:  
- Tweeling 2: 

 
2557,39 
2520,31 

 
2422,10 
2362,14 

Gemiddelde zwangerschapsduur (w)  37,15 35,84 
Pariteit: 
- 1  
- 2 
- ≥ 3 
- Missing values 

 
42% 

29,5% 
27,1% 
1,4% 

 
49,2% 
30,8% 
18,8% 
1,2% 

Geassisteerde reproductie: 
- Spontaan  
- Artificiële ovulatie-inductie 
- Onbekend   
- IVF 

 
98,8% 
1,2% 

/ 
/ 

 
68,6% 
12,9% 
1,6% 

16,9% 
Zygositeit en chorioniciteit: 
- MZMC: 
- MZDC:  
- DZDC:  
- Onbepaalde zygositeit:  

 
33,5% 
25,7% 
40,8% 

/ 

 
21,2% 
9,9% 

65,2% 
3,7% 

Hypertensive disease  12% 2,5% 
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3.2. Is er een verschil in incidentie van pre-eclampsie tussen de verschillende soorten 

tweelingen? 

 
‘Hypertensive disease’* i.f.v. zygositeit en chorioniciteit bij Barker tweelingen 

 Zygositeit en chorioniciteit   
 

Totaal 
MZMC 

Aantal (%) 
MZDC 

Aantal (%) 
DZDC 

Aantal (%) 
‘Hypertensive 
disease’ 

Normale 
bloeddruk 

121 (85,2%) 100 (91,7%) 152 (87,9%) 373 (88,0%) 

‘Hypertensive 
disease’* 

21 (14,8%) 9 (8,3%) 21 (12,1%) 51 (12,0%) 

Totaal  142 (33,5%) 109 (25,7%) 173 (40,8%) 424 (100,0%) 
 
MZMC = monozygoot monochoriaal; MZDC = monozygoot dichoriaal; DZDC = dizygoot dichoriaal  
 

‘Hypertensive disease’* i.f.v. zygositeit en chorioniciteit bij EFPTS tweelingen 

 Zygositeit en chorioniciteit   
 

Totaal 
MZMC 

Aantal (%) 
MZDC 

Aantal (%) 
DZDC 

Aantal (%) 
‘Hypertensive 
disease’  

Normale 
bloeddruk 

1949 (97,5%) 910 (97,7%) 5993 (97,5%) 8852 
(97,5%) 

‘Hypertensive 
disease’* 

51 (2,6%) 21 (2,3%) 156 (2,5%) 228  
(2,5%) 

Totaal  2000 (22,0%) 931(10,3%) 6149 (67,7%) 9080 
(100,0%) 

 

*‘Hypertensive disease’ = spectrum van lichte zwangerschapsspecifieke hypertensie tot 

ernstige (pre-)eclampsie (zie methodologie)  

 

3.2.1. Univariate analyse 

 

Eerst werd op univariaat niveau, zonder rekening te houden met eventuele ‘confounders’ , 

gekeken of de zygositeit en chorioniciteit een invloed hebben op het voorkomen van 

‘hypertensive disease’. Dit is gebeurd a.d.h.v. χ2 testen die allen niet significant waren 

(significantieniveau α = 0,05). 

 

χ
2
 test 

‘Hypertensive disease’ i.f.v.: 
Barker tweelingen: 

(n = 424) 
P waarde 

EFPTS: 
(n = 9080) 
P waarde 

Zygositeit: MZ t.o.v. DZ  0,954 0,819 
Chorioniciteit: MC t.o.v. DC 0,215 0,943 
Zygositeit en chorioniciteit: MZMC t.o.v. 
MZDC t.o.v. DZDC (Fisher’s exact test)  

0,283 0,906 
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3.2.2. Multivariate analyse  

 

Daarna werd op multivariaat niveau nagegaan of zygositeit en chorioniciteit een invloed 

hebben op het voorkomen van ‘hypertensive disease’.  

Om deze multivariate analyse te kunnen uitvoeren, werd eerst op zoek gegaan naar eventuele 

‘confounding’ factoren in de literatuur. Daarna werd een binaire logistische regressie met als 

afhankelijke variabele het al of niet voorkomen van ‘hypertensive disease’ en als 

onafhankelijke variabelen zygositeit, chorioniciteit en de gevonden ‘confounders’ uitgevoerd.  

 

3.2.2.1. Gekende ‘confounding’ factoren m.b.t. pre-eclampsie 

 

Uit literatuuronderzoek werden verschillende ‘confounding’ variabelen weerhouden. Hiervan 

zijn het foetaal geslacht, maternale leeftijd, pariteit, zwangerschapsduur en geassisteerde 

reproductie variabelen die aanwezig zijn in beide databanken. Andere ‘confounders’  uit de 

literatuur zijn etniciteit, voorafbestaande maternale hypertensie, BMI en maternaal roken. 

Deze zijn echter ofwel niet opgenomen in de Barker vragenlijst ofwel niet opgenomen in de 

EFPTS variabelen, waardoor vergelijken tussen de twee databanken onmogelijk is. Vandaar 

dat enkel foetaal geslacht, maternale leeftijd, pariteit, zwangerschapsduur en geassisteerde 

reproductie opgenomen werden in de statistische analyse.  

Voor deze variabelen werd nagegaan of ze ook ‘confounders’ zijn in de gebruikte databanken 

a.d. h.v. een binaire logistische regressie met een backward selectieprocedure van de 

variabelen.  

Hierbij start de analyse met alle opgegeven variabelen in het model. Vervolgens wordt het 

model vereenvoudigd door niet-significante termen uit het model te verwijderen in volgorde 

van niet-significantie. Dit gaat zo door tot enkel nog variabelen met een significante bijdrage 

aan het model overblijven (39).  

Enkel de significante waarden, die m.a.w. ‘confounding’ variabelen zijn in de gebruikte 

databanken, zijn weergegeven in de tabel. De andere variabelen waarbij de P waarde > 0,05 in 

beide datasets zijn achterwege gelaten.  
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Binaire logistische regressie 

‘Hypertensive disease’ i.f.v.:  
Barker tweelingen  
(n = 409)(51/358)* 

EFPTS 
(n = 8310)(218/8092)* 

P waarde OR  
[95% BI] 

P waarde OR  
[95% BI] 

Leeftijd moeder NS 
(0,105) 

(1,059)  
[0,988-1,135] 

0,014 1,037 
[1,007-1,068] 

Primiparae t.o.v. ≥ 3 kinderen NS 
(0,057) 

(2,446)  
[0,972-6,155] 

< 0,001 4,183 
[2,460-7,113] 

Zwangerschapsduur  NS 
(0,989) 

(1,000)  
[0,977-1,024] 

0,003 0,945 
[0,910-0,982] 

 
OR = odds ratio; 95% BI = 95% betrouwbaarheidsinterval; NS = niet significant  
* = (aantal ‘hypertensive disease’ zwangerschappen/aantal normotensieve zwangerschappen) 

 

3.2.2.2. Navelstrenginsertie  

 

Het meerlingenregister is een van de weinige databanken waarin gegevens over de plaats van 

navelstrenginsertie terug te vinden zijn. De plaats van navelstrenginsertie wordt in de 

literatuur niet beschreven als klassieke ‘confounding’ factor voor pre-eclampsie, wellicht 

omdat dit nog nooit werd onderzocht. Omwille van de gekende link tussen de plaats van 

navelstrenginsertie en nefaste zwangerschapsuitkomsten (cfr. p. 14) werd de invloed van de 

plaats van de navelstrenginsertie op het voorkomen van ‘hypertensive disease’ nagegaan in de 

statistische analyse via binaire logistische regressie met als afhankelijke variabele het al of 

niet voorkomen van ‘hypertensive disease’ en als onafhankelijke variabele de insertie van de 

navelstreng (insertieplaatsen navelstreng zie methodologie).  

 

Navelstrenginsertie 

tweeling: aantal (%) 

Tweeling 1 Tweeling 2  

Barker EFPTS Barker  EFPTS 
Centrale insertie  309 (75,4%) 6299 (82,7%) 308 (75,5%) 6257 (82,4%) 
Marginale insertie 68 (15,6%) 773 (10,2%) 63 (15,4%) 780 (10,3%) 
Membraneuze insertie  33 (8,0%) 540 (7,1%) 37 (9,1%) 556 (7,3%) 
 

 Tweeling 1 Tweeling 2 

Binaire 

logistische 

regressie 

‘Hypertensive 
disease’ i.f.v.:  

Barker  
(n = 410) 
(50/360)* 

EFPTS  
(n = 7612) 

(195/7417)* 

Barker  
(n = 408) 
(48/360)* 

EFPTS  
(n = 7593) 

(195/7398)* 
P OR 

[95% BI] 
P  OR 

[95% BI] 
P  OR 

[95%BI] 
P OR 

[95%BI] 
Centrale 
insertie t.o.v. 
membraneuze 
insertie 

 
0,033 

 
0,386 
[0,162-
0,924] 

 
0,007 

 
0,537 
[0,343-
0,841] 

 
0,356 

 
0,641 
[0,249-
1,648] 

 
0,597 

 
0,869 
[0,515-
1,464] 

 
P = P waarde; OR = odds ratio; 95% BI = 95% betrouwbaarheidsinterval 
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Bij tweeling 1 werd een significant resultaat bekomen. Uit de OR waarde kan opgemaakt 

worden dat zwangerschappen met centrale navelstrenginserties een lagere kans hebben op het 

voorkomen van ‘hypertensive disease’. Hoewel deze testen niet significant waren bij tweeling 

2, is wel dezelfde lijn te trekken in de OR.  

In verdere analyses is de navelstrenginsertie dan ook telkens mee opgenomen.  

 

3.2.2.3. Resultaat multivariate analyse 

 

Binaire logistische regressie 

‘Hypertensive disease’ i.f.v.:  
Barker tweelingen  
(n =391)(48/343)* 

EFPTS 
(n =6817)(187/6630)* 

P waarde OR  
[95% BI] 

P waarde OR  
[95% BI] 

Zygositeit en chorioniciteit NS 
(0,166) 

(0,533) 
[0,219-1,298] 

NS 
(0,673) 

(0,899) 
[0,549-1,472] 

Leeftijd van de moeder  NS 
(0,194) 

(1,049) 
[0,976-1,128] 

0,012 1,041 
[1,009-1,074] 

Primiparae vs. ≥ 3 kinderen NS 
(0,183) 

(1,749) 
[0,768-3,984] 

< 0,001 4,089 
[2,308-7,246] 

Zwangerschapsduur  NS 
(0,798) 

(0,997) 
[0,973-1,021] 

0,008 0,945  
[0,906-0,985] 

Centrale t.o.v. membraneuze 
navelstrenginsertie  

0,011 0,290 
[0,112-0,749] 

0,010 0,552  
[0,350-0,870] 

 
OR = odds ratio; 95% BI = 95% betrouwbaarheidsinterval; NS = niet significant 
* = (aantal ‘hypertensive disease’ zwangerschappen/aantal normotensieve zwangerschappen) 

  

3.3. Is er een verschil in ernst van pre-eclampsie tussen de verschillende soorten tweelingen? 

 

 Barker tweelingen  
(n = 424) 

EFPTS 
(n = 9080) 

Aantal gevallen van hypertensive 
disease in database 

51 (12%) 223 (2,5%) 

 

Bij deze onderzoeksvraag werden eerst alle ‘hypertensive disease’ casussen uit de databanken 

geselecteerd. Een te laag geboortegewicht en/of een te korte zwangerschapsduur werd 

gebruikt als proxy voor ernstige pre-eclampsie.  

In beide databanken werd voor de niet-normaal verdeelde (vastgesteld a.d.h.v. 

normaliteitstesten en QQ plot) variabelen totaal geboortegewicht (i.e. tweeling 1 + tweeling 2) 

en zwangerschapsduur een binaire logistische regressie uitgevoerd. Hiervoor dienden deze 

variabelen eerst gedichotomiseerd te worden. Als willekeurige cut-off waarde waaronder het 
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geboortegewicht werd beschouwd als te laag, werd < P5 gebruikt. De zwangerschapsduur 

werd als te kort beschouwd bij < 32 weken.  

Bij de regressie werd als afhankelijke variabele het al of niet te laag zijn van het 

geboortegewicht of het al of niet te kort zijn van de zwangerschapsduur gebruikt met als 

onafhankelijke variabelen het soort tweeling (DZDC, MZDC, MZMC). Bij deze analyses 

werd geen statistische significantie vastgesteld (significantieniveau α = 0,05). 

 

3.4. Bestaat er een associatie tussen pre-eclampsie en een grotere placentaire massa? 

 

In beide databanken was de variabele placentaire massa niet normaal verdeeld. Dit werd 

vastgesteld a.d.h.v. normaliteitstesten en een QQ plot. Daarom werd eerst in beide databanken 

een Mann-Whitney U-test uitgevoerd, waarmee op univariaat niveau bekeken werd of er een 

verschil bestaat tussen het placentaire gewicht bij normotensieve zwangerschappen en 

‘hypertensive disease’ zwangerschappen. Hierbij werd dus geen rekening gehouden met 

‘confounding’ factoren, maar enkel met het placentair gewicht als dusdanig. Deze testen 

leverden geen significant resultaat op.  

Op de QQ plot van de Barker tweeling data was te zien dat deze niet-normale verdeling 

waarschijnlijk te wijten was aan enkele outliers. De Shapiro-Wilk test (die wordt aanzien als 

de standaard normaliteitstest en geschikt blijft voor kleinere steekproeven) en de QQ plot 

toonden een normale verdeling mits deze outliers werden uitgefilterd. Aangezien de varianties 

in beide populaties vergelijkbaar waren (cfr. niet-significante Levene’s test) en het een 

normale verdeling betrof, kon de Student’s t-test hier toegepast worden en ook deze was niet 

significant.  

 

Mann-Whitney U-test 
‘Hypertensive disease’ i.f.v. 
placentair gewicht  

Barker tweelingen 
(n = 424) 
(51/373) 

EFPTS 
(n = 8818) 
(225/8593) 

 
P waarde  
 

 
0,625 

 
0,900 

Student’s t-test 
‘Hypertensive disease’ i.f.v. 
placentair gewicht  

Barker tweelingen zonder 
outliers 

(n = 421) 
(51/370) 

 
NVT 

 
P waarde  
 

 
0,653 

 
NVT 
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3.4.1. Placentaire massa/zwangerschapsduur en geboortegewicht/placentaire massa  

 

De placentaire massa is echter intrinsiek gecorreleerd aan de zwangerschapsduur en het totale 

geboortegewicht (7). Dit kon worden bevestigd in beide databanken a.d.h.v. statistisch 

significante niet-parametrische Spearman correlatietesten. Hierbij werd telkens een positieve 

Spearman correlatiecoëfficiënt bekomen, wat wijst op een positieve samenhang tussen de 

placentaire massa enerzijds en het totale geboortegewicht en zwangerschapsduur anderzijds.  

 

Spearman correlatie  Barker tweelingen 
(n = 405) 

EFPTS 
(n = 8818 ) 

P waarde Spearman 
corr. coëff. 

P waarde Spearman 
corr. coëff. 

Correlatie placentair gewicht en 
zwangerschapsduur  

< 0,001 0,310 < 0,001 0,299 

Correlatie placentair gewicht en 
geboortegewicht  

< 0,001 0,591 < 0,001 0,433 

 

Om met dit gegeven rekening te houden werden twee nieuwe variabelen geïntroduceerd, nl. 

de quotiënten geboortegewicht/placentaire massa en placentaire massa/zwangerschapsduur.  

 

3.4.2. Univariate analyse 

 

Met de nieuwe variabele placentaire massa/zwangerschapsduur proberen we bedacht te zijn 

op het feit dat de placenta gedurende de zwangerschap blijft groeien. De placentaire massa zal 

groter zijn bij een langere zwangerschapsduur omdat de placenta in dat geval de tijd heeft 

gekregen om groter en zwaarder te worden. Het quotiënt placentaire 

massa/zwangerschapsduur bekijkt m.a.w. de gecorrigeerde placentaire massa voor een 

gegeven zwangerschapsduur.  

Deze variabele is niet-normaal verdeeld in beide databanken (bepaald a.d.h.v. 

normaliteitstesten en QQ plot). Daarom werd een Mann-Whitney U-test uitgevoerd om op 

univariaat niveau, zonder te corrigeren voor ‘confounders’, na te gaan of er een verschil 

bestaat tussen de waardes van de variabele placentaire massa/zwangerschapsduur bij 

normotensieve en ‘hypertensive disease’ zwangerschappen. Hierbij werden geen significante 

resultaten bekomen.  
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Mann-Whitney U-test 

‘Hypertensive disease i.f.v.’  
Barker tweelingen 

(n = 353) 
(42/311)* 

EFPTS 
(n = 6792) 

(187/6605)* 
P waarde Z waarde P waarde Z waarde 

Placentaire 
massa/zwangerschapsduur  

0,309 -1,017 0,747 -0,323 

 
* = (aantal ‘hypertensive disease’ zwangerschappen/aantal normotensieve zwangerschappen) 

 

De variabele geboortegewicht/placentaire massa probeert een inschatting te maken van hoe 

goed of slecht de placenta functioneert. Het geboortegewicht is een algemeen aanvaarde 

representatie van de geschiktheid van het milieu in utero. Een hoog geboortegewicht betekent 

dat de baby het goed had in de baarmoeder en zich volledig kon ontplooien. Door het 

geboortegewicht te delen door de placentaire massa, kan informatie over de werking van de 

placenta worden afgeleid. Deze ratio kan als een soort proxy beschouwd worden voor de 

placentaire functie en is reeds in sommige studies gelinkt met ‘hypertensive disease’ 

(14)(28)(32). 

Men kan in het geval van een baby die wordt geboren met een hoog geboortegewicht voor een 

(relatief) laag placentair gewicht, de conclusie trekken dat de placenta goed en efficiënt 

(genoeg) functioneerde zodat de baby zich ten volle kon ontwikkelen. Anderzijds kan men bij 

een baby met een laag geboortegewicht t.o.v. een hoog placentair gewicht tot het besluit 

komen dat de placenta misschien onvoldoende functioneerde of niet in staat was tot bepaalde 

noodzakelijke processen om een hoger geboortegewicht te realiseren.  

 

De variabele geboortegewicht/placentaire massa was niet-normaal verdeeld in de twee 

databanken (bepaald a.d.h.v. normaliteitstesten en QQ plot) en daarom werd een Mann-

Whitney U-test uitgevoerd. Hiermee kan op univariaat niveau, zonder rekening te houden met 

‘confounders’ , getest worden of er een verschil bestaat tussen de waardes voor de variabele 

geboortegewicht/placentaire massa bij normotensieve en ‘hypertensive disease’ 

zwangerschappen.  

 

Mann-Whitney U-test 

Hypertensive disease i.f.v.  
Barker tweelingen 

(n = 405) 
(49/356)* 

EFPTS 
(n = 7326) 

(189/7137)* 
P waarde Z waarde P waarde Z waarde 

Geboortegewicht/placentaire 
massa 

0,696 -0,391 0,009 -2,616 

 
* = (aantal ‘hypertensive disease’ zwangerschappen/aantal normotensieve zwangerschappen) 

In de EFPTS databank werd hier een sterk significant resultaat (P = 0,009) bekomen.  
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De Z waarde van -2,616 komt overeen met de stelling uit de onderzoeksvraag, nl. dat als het 

quotiënt geboortegewicht/placentaire massa stijgt, dus een groter geboortegewicht voor een 

kleinere placenta, er minder ‘hypertensive disease’ werd vastgesteld. Dit zou er m.a.w. op 

kunnen wijzen dat de placenta, ook al is ze in absolute waarde kleiner, voldoende (goed) 

functioneert zodat de baby kan gedijen en er een kleinere kans bestaat om pre-eclampsie te 

ontwikkelen. 

Het resultaat van deze test was niet significant bij de Barker tweelingen, maar de negatieve Z 

waarde past wel bij de veronderstelling dat een grotere placentaire massa voor een lager 

geboortegewicht tot meer ‘hypertensive disease’ zou leiden. 

 

3.4.3. Multivariate analyse 

 

Daarna werd op multivariaat niveau, gecorrigeerd voor de ‘confounders’  (i.e. leeftijd van de 

moeder, pariteit en plaats van navelstrenginsertie) gezocht naar een eventueel verband tussen 

placentaire massa en ‘hypertensive disease’ a.d.h.v. binaire logistische regressies.  

Omdat placentair gewicht, geboortegewicht en zwangerschapsduur zo intrinsiek met elkaar 

verweven zijn, kunnen deze niet zonder meer samen in een model worden gebruikt. 

Indien men te nauw gerelateerde variabelen, zoals geboortegewicht – zwangerschapsduur – 

placentaire massa, samen opneemt in een model, is er sprake van het probleem van 

multicollineariteit. In dat geval is het aangewezen ofwel slechts één ofwel een combinatie van 

de betrokken variabelen in het model op te nemen (39). Om deze reden werden de gecreëerde 

quotiënt variabelen geboortegewicht/placentaire massa en placentaire 

massa/zwangerschapsduur apart in de regressiemodellen opgenomen. 
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In de eerste regressie werd als afhankelijke variabele het al of niet optreden van ‘hypertensive 

disease’ in de zwangerschap gebruikt en als onafhankelijke variabelen 

geboortegewicht/placentaire massa, leeftijd van de moeder, pariteit en plaats van 

navelstrenginsertie.  

 

Binaire logistische regressie: 
‘Hypertensive disease’ i.f.v.: 

Barker tweelingen  
(n =377) 
(47/330)* 

EFPTS  
(n = 6983) 

(180/6803)* 
P waarde OR [95% BI] P waarde OR [95% BI] 

Geboortegewicht/placentaire 
massa 

NS 
(0,978) 

(0,996) 
[0,769-1,291] 

0,002 0,835 
[0,743-0,938] 

Leeftijd moeder NS 
(0,442) 

(1,025) 
[0,963-1,090] 

0,004 1,047  
[1,015-1,081] 

Primiparae t.o.v. ≥ 3 kinderen NS 
(0,089) 

(2,297) 
[0,881-5,991] 

< 0,001 4,115  
[2,358-7,179] 

Centrale t.o.v. membraneuze 
navelstrenginsertie 

0,024 0,355  
[0,145-0,871] 

0,019 0,567  
[0,353-0,910] 

 
OR = odds ratio; 95% BI = 95% betrouwbaarheidsinterval; NS = niet significant  
* = (aantal ‘hypertensive disease’ zwangerschappen/aantal normotensieve zwangerschappen) 

 

In de tweede regressie werd als afhankelijke variabele het al of niet optreden van 

‘hypertensive disease’ in de zwangerschap gebruikt en als onafhankelijke variabelen 

placentaire massa/zwangerschapsduur, leeftijd van de moeder, pariteit en plaats van 

navelstrenginsertie.  

 

Binaire logistische regressie: 
‘Hypertensive disease’ i.f.v.: 

Barker tweelingen  
(n = 330) 
(40/290)* 

EFPTS  
(n = 6517) 

(179/6338)* 
P waarde OR [95% BI] P waarde OR [95% BI] 

Placentaire 
massa/zwangerschapsduur 

NS 
(0,136) 

(0,928) 
[0,841-1,024] 

NS 
(0,542) 

(1,010) 
[0,979-1,041] 

Leeftijd moeder 0,014 1,106 
[1,020-1,199] 

0,015 1,040 
[1,008-1,074] 

Primiparae vs. ≥ 3 kinderen  0,011 4,179 
[1,379-12,666] 

< 0,001 4,140  
[2,334-7,343] 

2 kinderen vs. ≥ 3 kinderen 0,010 3,942  
[1,382-11,250] 

NS 
(0,105) 

(1,680) 
[0,897-3,146] 

Centrale t.o.v. membraneuze 
navelstrenginsertie  

0,039 0,357 
[0,134-0,949] 

0,006 0,522  
[0,328-0,829] 

 
OR = odds ratio; 95% BI = 95% betrouwbaarheidsinterval; NS = niet significant 
* = (aantal ‘hypertensive disease’ zwangerschappen/aantal normotensieve zwangerschappen) 
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4. Discussie 

 

4.1. Beperkingen database 

 

Een van de grootste beperkingen van deze analyse, de gebruikte databanken en andere 

cijferbronnen in verband met pre-eclampsie in het algemeen, is de aanzienlijke 

onderrapportering van hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap.  

In de literatuur is er sprake van gestationele hypertensie in ca. 25% van de 

tweelingzwangerschappen, maar in de databanken van de Barker tweelingen en het EFPTS is 

dit slechts in respectievelijk 12% en 2,5% het geval. Dit is deels te wijten aan de werkwijze 

van het EFPTS waarbij de rapportering volledig afhankelijk is van de arts/vroedvrouw die het 

EFPTS formulier invult. Er wordt op het formulier ook niet specifiek gevraagd naar pre-

eclampsie of gestationele hypertensie, enkel naar pathologie tijdens de zwangerschap.  

Dergelijke databanken zijn heel betrouwbaar als het gaat om gegevens zoals geboortegewicht, 

zwangerschapsduur en pariteit, maar minder i.g.v. pathologie. Dit kan te maken hebben met 

het feit dat veel van deze dataverzameling gedelegeerd wordt naar personen met minder 

expertise inzake pre-eclampsie e.d. Ook in de literatuur wordt gewag gemaakt van 

moeilijkheden bij het vaststellen van exacte gegevens, onder meer o.w.v. gebrek aan 

standaardisatie van criteria voor het vaststellen van pre-eclampsie.   

Aan de andere kant zou men kunnen stellen dat de zich voordoende onderrapportering 

waarschijnlijk even groot is tussen de verschillende tweelingtypes.  

In ieder geval is het gevaarlijk om o.b.v. dergelijke data betrouwbare conclusies te trekken.  

In het geval van de Barker tweelingen is de databank zonder twijfel te klein om statistische 

significantie te kunnen aantonen. Dit is jammer omdat in deze databank meer uitgebreide 

gegevens beschikbaar zijn m.b.t. pre-eclampsie en gestationele hypertensie dan in het 

meerlingenregister. De moeder van de tweeling heeft hiervoor 20 jaar na de geboorte een 

vragenlijst ingevuld wat uiteraard ook niet de beste manier van dataverzameling is.  
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4.2. Bespreking resultaten en toetsing aan literatuur 

 

4.2.1. Is er een verschil in incidentie van pre-eclampsie tussen de verschillende soorten 

tweelingen?  

 

In de studies die werden gelezen i.k.v. deze masterproef kon geen verschil worden vastgesteld 

in de incidentie van pre-eclampsie tussen de verschillende tweelingtypes (cfr. supra).  

Dit stemt overeen met de resultaten van de statistische analyse op data uit het 

meerlingenregister en de Barker tweelingen. Er konden geen statistisch significante resultaten 

worden bekomen, noch op univariaat, noch op multivariaat niveau. Er zijn m.a.w. geen 

aanwijzingen dat er een verschil bestaat tussen de verschillende tweelingtypes wat betreft het 

voorkomen van pre-eclampsie. Deze vaststelling doet vermoeden dat ‘hypertensive disease’ 

waarschijnlijk geen immunologische oorzaak heeft.  

 

4.2.1.1. ‘Confounding’ factoren  

 

Van de ‘confounding’ variabelen uit de literatuur waarvan het mogelijk was die te toetsen aan 

de data uit het EFPTS en de Barker tweelingen, kon voor de leeftijd van de moeder, 

primipariteit en zwangerschapsduur worden aangetoond dat deze ook ‘confounding’ factoren 

zijn in de EFPTS databank. Waarschijnlijk was er onvoldoende power om dit te kunnen 

aantonen voor de Barker tweelingen.  

De OR van 0,835 bij zwangerschapsduur betekent dat een langere zwangerschapsduur gelinkt 

is aan een kleinere kans op ‘hypertensive disease’. Dit resultaat weerspiegelt waarschijnlijk 

het feit dat hoe langer een zwangerschap voldragen kan worden, hoe minder waarschijnlijk er 

sprake was van (ernstige) pre-eclampsie.  

 

4.2.1.2. Navelstrenginsertie 

 

 Er is nog zeer weinig geschreven over de invloed van de plaats van navelstrenginsertie op de 

uiteindelijke zwangerschapsuitkomst. Men heeft wel onomstotelijk kunnen vaststellen dat 

velamenteuze navelstrenginserties sterk gecorreleerd zijn met ongunstige 

zwangerschapsuitkomsten en een gekende nefaste invloed hebben op de ontwikkeling, groei 

en geboortegewicht van de baby. Velamenteuze navelstrenginserties komen tot 8 keer meer 

voor bij tweelingen (vooral bij monochoriale) in vergelijking met eenlingen (cfr. supra).  
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Het EFPTS beschikt over gegevens over de plaats van navelstrenginsertie, waardoor deze 

masterproef een uitgelezen kans is om na te gaan in hoeverre de plaats van navelstrenginsertie 

het voorkomen van ‘hypertensive disease’ tijdens de zwangerschap beïnvloedt.  

In de uitgevoerde analyse werden sterk significante resultaten bekomen (Barker: P = 0,033 en 

EFPTS: P = 0,007) die erop wijzen dat een centrale navelstrenginsertie veel minder gevaar 

loopt op de ontwikkeling van ‘hypertensive disease’ dan een membraneuze 

navelstrenginsertie (Barker: OR = 0,386 en EFPTS: OR = 0,537).  

Ook de resultaten van de andere uitgevoerde regressies wijzen er telkens weer op, met sterk 

significante P waardes, dat een centrale navelstrenginsertie de kans op ‘hypertensive disease’ 

tijdens de zwangerschap doet dalen in vergelijking met een membraneuze insertie.  

Er is verder onderzoek nodig om na te gaan of ‘hypertensive disease’ tijdens de zwangerschap 

een gevolg is van een ongunstige navelstrenginsertie of dat het hier gaat om een 

‘confounding’ variabele.  

 

4.2.2. Is er een verschil in ernst van pre-eclampsie tussen de verschillende soorten  

tweelingen? 

 

Er werden geen significante resultaten bekomen voor deze onderzoeksvraag. In het geval van 

de Barker tweelingen is dit zonder twijfel het gevolg van een gebrek aan power (slechts 51 

casussen van ‘hypertensive disease’ op 424 zwangerschappen), maar ook in de EFPTS 

databank was het aantal casussen waarschijnlijk te klein (223 ‘hypertensive disease’ 

zwangerschappen op 9080). Dit is wederom te linken aan de algemene onderrapportering van 

‘hypertensive disease’ tijdens de zwangerschap. 

Bij deze onderzoeksvraag moet ook rekening worden gehouden met het feit dat er proxy 

parameters werden gebruikt om de ernst van pre-eclampsie te kwantificeren, nl. een te laag 

geboortegewicht en te korte zwangerschapsduur.  

 

Verder is er zelfs bij normale, gezonde tweelingzwangerschappen een verschil op te merken 

in geboortegewicht en zwangerschapsduur tussen de verschillende tweelingtypes.  

MZDC tweelingen hebben sowieso meer kans op een kortere zwangerschapsduur in 

vergelijking met DZDC tweelingen en deze kans is nog hoger bij MZMC tweelingen.  

Het geboortegewicht is meestal het laagst bij MZMC tweelingen, iets hoger bij MZDC en het 

hoogst bij DZDC. Het is dus logisch dat deze vaststellingen bevestigd worden in de gebruikte 
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databanken, los van het feit of pre-eclamptische dan wel gezonde zwangerschappen bekeken 

worden. 

Hoewel de analyse niet statistisch significant was, kon inderdaad opgemerkt worden bij de 

Barker tweelingen dat MZDC tweelingen meer kans hebben op een te laag geboortgewicht en 

een te korte zwangerschapsduur in vergelijking met DZDC tweelingen.  

In de EFPTS databank kon ook geen significantie aangetoond worden, maar het resultaat leek 

er op te wijzen dat MZMC en MZDC tweelingen meer kans hebben op een te laag 

geboortegewicht in vergelijking met DZDC tweelingen. 

 

4.2.3. Bestaat er een associatie tussen pre-eclampsie en een grotere placentaire massa?  

 

A.d.h.v. de resultaten van de statistische testen uitgevoerd op de data van het 

meerlingenregister, is een verband vast te stellen tussen het voorkomen van ‘hypertensive 

disease’ en een zwaardere/grotere placenta voor een gegeven geboortegewicht. 

Op univariaat niveau was geen associatie te vinden tussen placentaire massa als dusdanig en 

‘hypertensive disease’, noch voor placentaire massa/zwangerschapsduur  en ‘hypertensive 

disease’. Dit was wel het geval voor geboortegewicht/placentaire massa (EFPTS: P = 0,009). 

De negatieve Z waarde lijkt er op te wijzen dat een kleinere placentaire massa voor een 

gegeven geboortegewicht gepaard gaat met minder ‘hypertensive disease’.  

Op multivariaat niveau, gecorrigeerd voor de gevonden ‘confounders’ , was wederom geen 

verband te vinden voor placentaire massa/zwangerschapsduur, maar wel voor 

geboortegewicht/placentaire massa (EFPTS: P = 0,002). De OR van 0,835 wijst opnieuw in 

de richting dat een kleinere placentaire massa voor een gegeven geboortegewicht gepaard gaat 

met minder ‘hypertensive disease’.  

 

Indien deze vaststelling bevestigd kan worden in andere studies en onderzoek, stelt zich de 

vraag hoe dit gekoppeld kan worden aan het huidige beeld dat men heeft op de pathogenese 

van pre-eclampsie en zwangerschapsspecifieke hypertensieve aandoeningen.  

Is de zwaardere/grotere placenta die opgemerkt wordt het gevolg van pre-eclampsie?  

Is de ziekte pre-eclampsie eerst aanwezig, ontstaan door een nog andere oorzaak, waarna de 

placenta uitzet in een poging het functioneel tekort op te vangen? Of is de placenta reeds van 

in het begin te groot en onvoldoende werkzaam, dit o.w.v. een ongekende reden, waardoor 

pre-eclampsie ontstaat? Om op deze vragen een antwoord te kunnen bieden is verder 

onderzoek nodig.  
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4.3. Klinische relevantie  

  

De vraag blijft of de onderzoeksvragen en resultaten van deze thesis wel voldoende relevant 

zijn voor de dagdagelijkse praktijk. Tweelingzwangerschappen worden sowieso beschouwd 

als risicozwangerschappen en dit niet alleen o.w.v. het verhoogde risico op pre-eclampsie (cfr. 

supra). In België worden tweelingzwangerschappen in het algemeen reeds goed opgevolgd.  

Deze masterproef kan beter gezien worden als een puur academische oefening dan als 

wetenschappelijk onderzoek dat een impact zou kunnen hebben op de klinische praktijk.  

Ook kunnen nieuwe onderzoeksgebieden aangereikt worden zoals de plaats van 

navelstrenginsertie en het placentaire gewicht in relatie tot pre-eclampsie, want hoewel aan 

deze parameters in feite niets gedaan kan worden, kunnen ze wel helpen om de 

fysiopathologie van pre-eclampsie verder aan het licht te brengen.  

 

4.4. Conclusie  

 

Op basis van de data van het meerlingenregister kon geen verschil worden vastgesteld tussen 

het voorkomen en de ernst van ‘hypertensive disease’ en de verschillende soorten tweelingen. 

Van de ‘confounding’ variabelen uit de literatuur, waarvan het mogelijk was die te toetsen aan 

de data, kon voor de leeftijd van de moeder, primipariteit en zwangerschapsduur worden 

aangetoond dat deze ook ‘confounding’ factoren zijn in de EFPTS databank. Waarschijnlijk 

was er onvoldoende power om dit te kunnen aantonen in de Barker tweeling databank. 

Naast deze gekende ‘confounders’ bleken twee nieuwe factoren een associatie te vertonen met 

het ontwikkelen van ‘hypertensive disease’: de navelstrenginsertie en de placentaire massa 

voor een gegeven geboortegewicht. Verder onderzoek is nodig om de precieze aard van deze 

associaties te ontrafelen. 
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Bijlage 1: Obstetrisch en perinataal meerlingenformulier 
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Bijlage 2: Vragenlijst ouders Barker tweelingen  
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