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1 NHG Standaard Cardiovasculair risicomanagement (januari 2012)  

1.1 Verschillen met de versie 2006 

▪ De risicotabel is gewijzigd. Het risico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten (HVZ) in 10 

jaar wordt weergegeven en niet het risico op cardiovasculaire sterfte alleen.  

▪ De tabel is uitgebreid met cijfers voor 70-jarigen. 

▪ Een hoog risico wordt gedefinieerd als ≥ 20%, een matig risico als 10% tot 20%, laag risico als 

< 10% risico op ziekte of sterfte door HVZ in 10 jaar. 

▪ Gebruik van de risicotabel wordt ook geadviseerd bij patiënten met diabetes mellitus (DM) 

(zowel type 1 als type 2). Bij de schatting van het risico dient 15 jaar te worden opgeteld bij de 

actuele leeftijd van de patiënt*1. 

▪ Er zijn specifieke aanbevelingen voor patiënten met reumatoïde artritis (RA) toegevoegd. Ook 

bij deze patiënten dient bij de schatting van het risico 15 jaar bij de actuele leeftijd te worden 

opgeteld en is het cardiovasculair risico in essentie identiek aan dat bij patiënten zonder HVZ, 

DM of RA. 

▪ De hanteerbaarheid van de aanbevelingen is vergroot door in de standaard consequent 

dezelfde leeftijdsgrens van 50 jaar te gebruiken (indicatie voor risicoprofiel bij rokers, 

leeftijdsgrens jongere personen, overweging voor statinegebruik bij patiënten met DM, 

stappenplan ongecompliceerde hypertensie). Hiermee vervallen de leeftijdsverschillen voor 

rokende mannen en vrouwen voor risicoprofilering. 

▪ Een belaste familieanamnese voor HVZ wordt gedefinieerd als het hebben van een 

eerstegraads familielid dat voor het 65e levensjaar een hart- en vaatziekte heeft. 

▪ Bij patiënten met een systolische bloeddruk (SBD) > 180 mmHg of bij een totaal 

cholesterol/high-density-lipoproteïne cholesterolratio (TC/HDL-ratio) > 8 is een snelle analyse 

gewenst en is de drempel voor medicamenteuze behandeling laag, ongeacht het risico op HVZ. 

▪ De streefwaarden voor bloeddruk en cholesterol zijn verduidelijkt. In het algemeen is de 

streefwaarde voor de SBD ≤ 140 mmHg en die voor low -density-lipoproteïne (LDL-)cholesterol 

≤ 2,5 mmol/l. 

▪ Na een transient ischaemic attack (TIA) of herseninfarct zonder cardiale emboliebron wordt de 

combinatie van acetylsalicylzuur met dipyridamol aanbevolen. Inmiddels wordt door de 

neurologen clopidogrel aanbevolen, en dit wordt waarschijnlijk ook in de herziening van de 

NHG-standaard overgenomen. 

▪ Bij primaire preventie is de regel vervallen dat volstaan kan worden met een LDL-daling van 

ten minste 1,0 mmol/l, omdat er aan het hanteren van een LDL-streefwaarde ≤ 2,5 mmol/l 

meer voor- dan nadelen kleven (inzake HVZ-preventie en kosteneffectiviteit). 

 

1.2 Inleiding 

In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) de belangrijkste oorzaak van sterfte bij vrouwen en 

de tweede oorzaak van sterfte bij mannen.  

Dit protocol behandelt de preventie van HVZ die worden veroorzaakt door atherosclerose. 

Uitvoering van de NHG-Standaard CVRM vergt samenwerking tussen verschillende disciplines.  

 

Het beleid bij de volgende afwijkingen, aandoeningen of groepen patiënten valt buiten het bestek 

van dit protocol:  

▪ Familiaire hypercholesterolemie (FH) 

▪ Hypertriglyceridemie (> 10 mmol/l) 

▪ Specifieke aandoeningen, zoals nierziekten, als oorzaak van verhoogde bloeddruk 

▪ Screening op aneurysma aortae abdominalis 

▪ Specifieke interventies bij patiënten met HVZ 

▪ Patiënten met chronische nierschade 

▪ Patiënten met diabetes mellitus 
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*1
 Alhoewel behandeling van patiënten met diabetes mellitus buiten het kader van dit CVRM-

behandelingsprotocol valt, wordt diabetes mellitus in het protocol wel beschreven.  

1.3 Begrippen 

Met HVZ worden in dit protocol door atherotrombose veroorzaakte klinische manifestaties bij 

volwassenen bedoeld, zoals hartinfarct, angina pectoris, hartfalen, herseninfarct (cerebrovasculair 

accident, CVA), transient ischaemic attack (TIA), aneurysma aortae en perifeer arterieel vaatlijden.  

 

1.4 Uitgangspunten omschreven in de NHG-standaard CVRM  

▪ Aan alle patiënten met een verhoogd risico op HVZ worden adviezen gegeven met betrekking 

tot voeding, alcoholgebruik, gewicht beheersing, lichamelijke activiteit en stress. Bij rokende 

patiënten is stoppen met roken veruit de belangrijkste maatregel. 

▪ Bij Surinamers komt hypertensie twee tot drie keer zo vaak voor als bij Nederlanders en begint 

de hypertensie op jongere leeftijd. Bij zowel Turken als Marokkanen is de prevalentie van 

hypertensie lager dan in de Nederlandse bevolking. Voor Creoolse Surinamers zijn er 

aanwijzingen dat hun bloeddruk vaker niet adequaat gereguleerd is. Enerzijds heeft dit te 

maken met het feit dat de uitgangswaarde hoger is, anderzijds zijn er aanwijzingen dat Creolen 

minder goed reageren op antihypertensiva. 

▪ Hypercholesterolemie komt onder Turken (13%), Marokkanen (10%) en Surinamers minder 

voor dan bij autochtone Nederlanders (29%). Hypertriglyceridemie komt vaker voor onder 

Hindoestanen dan onder Nederlanders. Ook een verlaagd HDL-cholesterol wordt vaker 

gevonden bij Hindoestanen. Er zijn geen Nederlandse gegevens beschikbaar over het effect van 

cholesterolverlagende middelen en therapietrouw bij etnische groepen in Nederland. 

▪ Het risico op coronaire hartziekten is twee keer zo hoog bij Zuid-Aziaten als bij personen met 

een blanke huidskleur. Dit lijkt vooral een gevolg van dyslipidemie met een verhoogde waarde 

van de triglyceriden en een verlaagd HDL-cholesterol. Er zijn daarnaast aanwijzingen dat de 

opname van statines door de darm bij Zuid-Aziaten lager is dan bij andere bevolkingsgroepen. 

▪ De indicatie voor medicamenteuze behandeling wordt individueel en in overleg met de patiënt 

bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met de hoogte van het risico op HVZ, leeftijd en 

levensverwachting, familieanamnese, BMI, leefstijl en motivatie voor gedragsverandering, 

comorbiditeit, comedicatie en de te verwachten baat van de behandeling. 

▪ Bij een 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ < 10% is medicamenteuze behandeling van 

licht tot matig verhoogde bloeddruk (SBD 140-160 mmHg) en/of licht tot matig verhoogd 

cholesterolgehalte (TC/HDL-ratio 5 tot 8) meestal niet zinvol. 

▪ Patiënten met HVZ, DM of RA bij wie tevens sprake is van andere risicofactoren voor HVZ, 

worden het meest intensief behandeld en gecontroleerd. 
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1.5 Opsporing van patiënten met een verhoogd risico op HVZ  

1.5.1 Patiënten zonder HVZ, DM of RA 

Het opstellen van een risicoprofiel dient altijd te worden aangeboden aan patiënten die bekend zijn 

met:  

▪ SBD > 140 mmHg; 

▪ TC > 6,5 mmol/l; 

▪ Rokers ≥ 50 jaar; 

▪ Antihypertensiva of statinegebruik; 

▪ Een belaste familieanamnese voor HVZ, gedefinieerd als ‘een vader, moeder, broer of zus die 

voor het 65e levensjaar een hart- en vaatziekte heeft’. Bij allochtone bevolkingsgroepen 

verdient dit extra aandacht  

▪ Chronische nierschade (leeftijd < 65 jaar: eGFR < 60 ml/min/1,73 m2; leeftijd ≥ 65 jaar: eGFR 

< 45 ml/min/1,73 m2, en/of (micro)albuminurie). 

▪ Bij patiënten met een SBD > 180 mmHg of een TC/HDL-ratio > 8 is een snelle analyse gewenst 

en is de drempel voor medicamenteuze behandeling laag. 

 

Patiënten met het metabool syndroom worden in deze standaard niet als een aparte risicogroep 

benaderd, omdat het metabool syndroom kan worden beschouwd als een combinatie van reeds bij 

de risicoschatting verdisconteerde risicofactoren voor HVZ. 

1.5.2 Patiënten met HVZ, DM of RA 

Patiënten die HVZ hebben doorgemaakt, hebben een duidelijk verhoogd risico op progressie van de 

ziekte en nieuwe HVZ.   

Ook patiënten met DM en RA hebben een aanzienlijk hoger risico op HVZ, dan patiënten zonder DM 

van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht, (zie boven, bij deze patiëntengroepen dient 15 jaar te 

worden opgeteld bij de risicoschatting) hoewel het risico bij hen lager ligt dan bij patiënten met 

reeds manifeste HVZ. 

Ditzelfde geldt voor patiënten met RA (reumatoïde artritis, de ziekte van Bechterew en artritis 

psoriatica. Jicht valt hier niet onder door het intermitterende karakter van de aandoening en de 

sterke variatie in tijd en per individu). 



CVRM protocol deel 2 

Augustus 2016 

 - 7 - 

2 Inclusie en exclusie in het ketenzorgprogramma 

2.1 Inclusie  

 

De volgende patiëntengroepen kunnen in de ketenzorg worden geïncludeerd: 

 

1. Secundaire preventie patiënten. Dit betreft patiënten die al HVZ hebben omdat zij een 

cardiovasculair event hebben doorgemaakt (hartinfarct, ACS), een neurologisch event 

(CVA, TIA), of angina pectoris, een aneurysma aortae of perifeer vaatlijden hebben.  

2. Primaire preventie patiënten onder de 80 jaar. Dit betreft de patiënten die medicatie 

gebruiken voor hypertensie of hypercholesterolemie. 

 

Er zijn verschillende opties: 

1. De praktijk heeft de patiënten, die een verhoogd cardiovasculair risico hebben reeds in 

beeld. Zowel patiënten, die eerder een incident hebben doorgemaakt, als patiënten die in 

aanmerking komen voor primaire preventie.  

2. De praktijk heeft weliswaar een deel van de patiënten in beeld, maar nog zeker niet alle  

3. De praktijk moet nog beginnen met het in kaart brengen van de patiënten, die in 

aanmerking komen voor cardiovasculair risicomanagement. 

 

Ad 1. Indien de praktijk de doelgroep al volledig in beeld heeft, kan gestart worden de patiënten 

te vervolgen met behulp van het Portavita zorgmanagementsysteem.  

Als de huisarts een lijst met te includeren patiënten aanlevert aan Huisartsen Eemland Zorg zal het 

bureau deze patiënten invoeren in Portavita. Hiertoe kunt u een selectie maken uit het HIS van 

patiënten die medicamenteus behandeld worden (Co2, C03, C07, C08 en/of C09) voor hypertensie 

(K86, K87) en/of (C10) voor hypercholesterolemie (T93). U kunt ook de 80-plussers opgeven; wij 

zorgen dat de 80-plussers met primaire preventie op controlebeleid "Overig" worden gezet. 

Voor de secundaire preventie patiënten betreft dit de ICPC-codes: K74, K75, K76, K76.01, K76.02, 

K89, K90.03, K92.01 en K99.01. Let op dat de patiënt niet onder behandeling is bij de 

cardioloog. 

Om een compleet beeld te krijgen van het aantal HVZ-patiënten dienen de patiënten die onder 

controle van de specialist zijn ook te worden geïdentificeerd. Een aantal van hen zal immers 

mogelijk voor substitutie in aanmerking komen. Bij de selectie op bovengenoemde ICPC-codes 

zullen zij geselecteerd worden. Diegenen die nog niet in Portavita staan en waarvan duidelijk is dat 

zij nog voor controle bij de specialist komen moeten wel in Portavita ingevoerd worden maar 

vervolgens op ‘gestaakt’ worden gezet met als redden: behandeling in tweede lijn. 

  

 

 

Ad 2. Conform 1. 

 

Ad 3. De te includeren patiënten worden geselecteerd op basis van de ATC-codes C 1 t/m 10 *1. 

Te weten: antihypertensiva, diuretica, perifere vasodilatantia, bètablokkers, calciumantagonisten, 

middelen aangrijpend op het renine-angiotensine systeem, antilipaemica, cardiaca. Verder ATC-

code N02BA (Salicylzuur en derivaten) en B01 (antitrombotica)  

Reeds bekende CVRM-patiënten behoren uiteraard ook geïncludeerd te worden. Vrijwel altijd zullen 

zij overigens medicatie uit bovenstaande groepen gebruiken. 

 

Primaire preventie*2:  

Nieuw geïdentificeerde patiënten kunnen, als er een indicatie tot behandeling wordt gesteld, 

ingevoerd worden in Portavita. Na het invoeren van de gegevens van een jaarcontrole en 

importeren van recent labonderzoek, verschijnt bij het tabblad SCORE het procentuele risico op het 

krijgen van een cardiovasculair incident binnen 10 jaar.  

Patiënten met een risicoscore van > 20% worden in de ketenzorg gehouden. 
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Hetzelfde geldt voor patiënten met een risicoscore van 10-20% met additionele risicofactoren. Zie 

hoofdstuk Risicoschatting, paragraaf 5.2. 

Bij reeds medicamenteus behandelde patiënten is de risicotabel niet meer van toepassing. Er wordt 

van uit gegaan dat er in het verleden een risicoschatting is gedaan en dat de indicatie tot 

medicamenteuze behandeling op goede gronden is gesteld. De getoonde risicoscore is dus eigenlijk 

bij deze patiënten niet juist en zal in een nieuwe versie van Portavita niet meer getoond worden. 

Patiënten die wel een indicatie voor medicatie hebben maar deze niet kunnen of willen gebruiken 

maar wel onder controle willen blijven kunnen ook in de ketenzorg worden ingevoerd. 

 

Secundaire preventie: 

Alle patiënten met een cardiovasculair incident en/of eindorgaanschade worden in de ketenzorg 

gehouden. Zij kunnen geselecteerd worden op ATC-code. 

De patiënten die onder controle van de specialist zijn worden ook ingevoerd maar op gestaakt, 

behandeling 2e lijn gezet (zie boven). 

 

 
 

2.2 Exclusie  

Patiënten met de diagnose Diabetes Mellitus worden uitgesloten van deelname ketenzorg CVRM. 

 

Patiënten van 80 jaar of ouder en alleen een indicatie voor primaire preventie worden uitgesloten 

van de ketenzorg CVRM. Er is bij hen onvoldoende meerwaarde aangetoond van primaire preventie 

en de inclusie in een ketenzorgprogramma. Deze patiënten kunnen wel in Portavita blijven staan en 

de controles kunnen gewoon worden ingevoerd. Zij moeten op controlebeleid ‘overig’ worden 

gezet. 

Als er sprake is van secundaire preventie mogen zij wel in de ketenzorg worden opgenomen.  

 

Patiënten met een risicoscore tussen 10 en 20 % zonder aanvullende risicofactoren en dus geen 

indicatie voor medicatie vallen buiten de ketenzorg.  

 

Patiënten met een indicatie voor secundaire preventie die nog onder controle zijn van een 

specialist. 

Er wordt geen dubbelloop toegestaan bij de volgende diagnosen.  

• CVRM        

• Pijn op de borst 

• Angina pectoris, stabiel      

• Angina pectoris, instabiel      

• ACS STEMI        

• ACS Non STEMI       

• Kortademigheid/ hartfalen  

• Acuut hartfalen       

• Chronisch hartfalen       

• Neurologie 

• TIA        

• CVA         

• Vaten 

• Arteriële vaatafwijking/ stenose * 

• Aneurysma Aortae *  

• Hypertensie en hypercholesterolemie 

• Hypertensie   

• Hypercholesterolemie  

 

 

* tenzij specialist voor CVRM zorg per brief terugverwijst naar de huisarts 
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3 Diagnostiek en selectie in het ketenzorgprogramma 

3.1 Opstellen van het risicoprofiel 

Het risicoprofiel is een overzicht van de volgende factoren die worden vastgesteld door middel van 

anamnese, lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek: 

▪ Leeftijd; 

▪ Geslacht; 

▪ Roken (in pakjaren); 

▪ Familieanamnese met HVZ; (bij allochtone bevolkingsgroepen verdient dit extra aandacht) 

▪ Voeding (gebruik van verzadigd vet, vis, groente en fruit, zout); 

▪ Alcoholgebruik (in eenheden/dag); 

▪ Lichamelijke activiteit. 

▪ Systolische bloeddruk;  

▪ Body-mass index (eventueel aangevuld met middelomtrek).  

▪ Laboratoriumonderzoek:  

▪ Lipidenspectrum (TC, HDL, TC/HDL-ratio, LDL, triglyceriden);  

▪ Glucosegehalte; 

▪ Serumcreatininegehalte met geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR). Hiervoor wordt de 

MDRD of de CKD-EPI gebruikt. 

 

Het routinematig bepalen van andere risico verhogende informatie (zoals CRP en homocysteïne) en 

het gebruik van beeldvormende technieken worden niet geadviseerd. 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat stress een aanzienlijke invloed heeft op de incidentie van HVZ. 

Er zijn vele definities van stress, maar gemeenschappelijk hierin is het gevoel van controleverlies 

over het eigen leven, zoals bij gezinsproblemen, financiële problemen en life -events, als ook 

problemen op het werk. Bij de permanente aanwezigheid van stress is de incidentie van HVZ meer 

dan verdubbeld. Stress vormt hierbij, met roken en hyperlipidemie, een van de belangrijkste 

risicofactoren voor HVZ. Bij stress wordt er vaker clustering van risicofactoren gevonden met 

ongezonder gedrag en minder therapietrouw; daarnaast vragen patiënten die stress ervaren 

minder snel hulp. 

Het is te overwegen om bij personen die werkzaamheden verrichten in ploegendienst het 

cardiovasculaire risico in kaart te brengen. 

3.2 Bloeddrukbepaling  

De hoogte van de bloeddruk te worden vastgesteld op basis van meerdere metingen, gedurende 

een wat langere periode.  

Bij een licht verhoogde bloeddruk (SBD 140-160 mmHg) kunnen de metingen over een periode van 

enkele maanden worden verspreid, om zodoende zo nauwkeurig mogelijk een indruk te krijgen 

over de gemiddelde bloeddruk van de patiënt.  

Bij alarmsignalen zoals een sterk verhoogde bloeddruk (SBD > 180 mmHg), tekenen van 

eindorgaanschade of een ongunstig cardiovasculair risicoprofiel, zal echter bij voorkeur gedurende 

een korte periode worden gemeten (weken of dagen).  

In het algemeen geldt dat de diagnose hypertensie gebaseerd moet zijn op meerdere 

bloeddrukmetingen op meerdere dagen.  

Bij zeer ernstig verhoogde bloeddruk (> 200 mmHg) kan de diagnose worden gesteld op basis van 

drie metingen tijdens één consult.  

Stress, lichamelijke klachten (waaronder pijn of overgangsklachten) en sommige medicatie, 

voedingsstoffen of genotsmiddelen kunnen leiden tot (voorbijgaande) hoge bloeddruk. Een na 

verloop van tijd opnieuw gemeten bloeddruk kan dan normaal blijken. Indien de hoge bloeddruk 

persisteert, dienen de bloeddruk verhogende middelen zo mogelijk te worden vermeden. 
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3.2.1 Bloeddruk verhogende medicatie en middelen 

▪ NSAID’s (inclusief acetylsalicylzuur en selectieve COX-2-remmers) 

▪ Sympathicomimetica (decongestiva, sibutramine, cocaïne) 

▪ Orale anticonceptiva 

▪ Alcohol 

▪ Glycyrretinezuur bevattende producten (o.a. drop, zoethout en sommige kauwgums) 

▪ Erytropoëtine 

▪ Cyclosporine 

▪ Stimulantia ((dex)methylfenidaat, (dextroof met)amfetamine, modafinil) 

▪ Sommige kruiden (efedra, ma huang) 

De mate waarin deze middelen bloeddruk verhogend werken, is zeer variabel: in de meeste 

gevallen treedt geringe of geen bloeddrukverhoging op, maar soms ernstig of extreem. Ouderen en 

patiënten met diabetes of chronisch nierfalen zijn gevoeliger voor de bloeddruk verhogende 

effecten van NSAID’s dan anderen. 

3.2.2 Bloeddrukmeting in de dagelijkse praktijk 

Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat de uitkomst van spreekkamermetingen gemiddeld hoger ligt. 

Het is daarom raadzaam om bij grensgevallen de bloeddruk nog eens over te meten op optimaal 

gestandaardiseerde wijze.  

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor thuisbloeddrukmeting. Herhaalde 

bloeddrukmetingen thuis geven een beter beeld van de normale bloeddruk dan spreekkamer 

bloeddrukmetingen. Het wordt dan ook aanbevolen om, zeker bij een matig verhoogde bloeddruk, 

deze een aantal malen door de patiënt thuis te laten meten, liefst met een door de praktijk 

uitgeleende gevalideerde meter.  

Voor de risicoschatting wordt uitgegaan van de spreekkamerbloeddrukmeting. Als de thuis 

gemeten bloeddruk echter aanzienlijk lager is mag van de thuisbloeddrukmeting w orden uitgegaan.  

 

De behandeling kan worden geëvalueerd aan de hand van de streefwaarden in [tabel 1]. 

 

Tabel 1 Streefwaarden afhankelijk van de meetmethoden van de bloeddruk 

Meetmethode Streefwaarde SBD 

Spreekkamer ≤ 140 mmHg (bij 80-plussers 150-160 mmHg) 

Thuis, protocollair ≤ 135 mmHg 

Ambulant 24 uur ≤ 130 mmHg, metingen overdag ≤ 135 mmHg 

3.2.3 Spoedonderzoek naar het bestaan van orgaanschade is geïndiceerd bij 

▪ Een SBD > 200 mmHg, tenzij de patiënt hier in het verleden reeds mee bekend was 

▪ Een SBD ≤ 200 mmHg, maar recente objectieve sterke bloeddrukstijging 

▪ Hypertensie met klachten als hoofdpijn, visusstoornissen, misselijkheid of braken 

▪ Aanwijzingen voor cardiovasculaire complicaties, zoals dyspnoe, pijn op de borst of pijn tussen 

de schouderbladen 

▪ Aanwijzingen voor cerebrale complicaties, zoals veranderde gemoedstoestand, verlaagd 

bewustzijn, neurologische uitvalsverschijnselen, verwardheid of convulsies 

▪ Aanwijzingen voor (acuut) hartfalen 

▪ Graad-III of -IV-hypertensieve retinopathie 
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3.2.4 Laboratorium en aanvullend onderzoek 

  Risicoschatting Controle hypertensie Controle 

hypercholesterolemie 

Obligaat TC/HDL-ratio 

serumcreatinine, 

glucose 

Serumcreatinine 

(Micro)albumine (urineportie) 

Serumkalium 

LDL  

Optioneel Geen  Ambulante of 

thuisbloeddrukmetingpols-

frequentie en –regelmaat ECG 

CK, ASAT en ALAT 
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4 Toelichting bij controles en lab-bepalingen 

4.1 Nierfunctie 

▪ De nierfunctie (eGFR) wordt geschat door middel van het serumcreatininegehalte (via de 

MDRD-formule). Een eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 bij personen < 65 jaar, of < 45 

ml/min/1,73 m2 bij personen ≥ 65 jaar, kan een aanwijzing zijn voor chronische 

nierschade. Herhaal de meting ter bevestiging of uitsluiting. 

▪ Bij een verminderde eGFR wordt verder onderzoek van de nierfunctie door middel van 

(micro)albumine in een urineportie geadviseerd. 

  

4.2 Hypertensie 

▪ Voor de start van behandeling wegens hypertensie wordt het serumkaliumgehalte bepaald. 

▪ Bij twijfel over de diagnose hypertensie, controle van de behandeling van hypertensie en/of 

zelfcontrolewensen van de patiënt, kunnen ambulante of thuisbloeddrukmetingen 

behulpzaam zijn. 

▪ Bij controles van de bloeddruk wordt geadviseerd de regelmaat van de pols te controleren; 

bij behandeling met bètablokkers is controle van de  polsfrequentie nuttig. 

▪ Bij moeizaam in te stellen of lang bestaande hypertensie, of bij verdenking op 

atriumfibrilleren of een acuut coronair syndroom kan een ECG worden gemaakt. De 

consequentie van een eventueel gediagnosticeerde linkerventrikelhypertrofie is echter niet 

anders dan bij de diagnose hypertensie, namelijk adequate behandeling. 

▪ Bij de diagnose atriumfibrilleren en verdenking op een acuut coronair syndroom wordt 

verwezen naar de vigerende richtlijnen  

▪ Nader onderzoek naar secundaire hypertensie is geïndiceerd bij 

o Klinische aanwijzingen zoals tekenen van het syndroom van Cushing 

o Hypokaliëmie (≤ 3,5 mmol/l bij meerdere metingen)  

o Vermoeden van chronische nierschade (zoals hiervoor beschreven) 

o Therapieresistente hypertensie (TRH) (gedefinieerd als een SBD > 140 mmHg 

ondanks gebruik van drie verschillende antihypertensiva in adequate doses) (zie 

paragraaf TRH) 
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4.3 Lipiden 

▪ De TC/HDL-ratio wordt gebruikt voor de risicoschatting, de LDL voor de monitoring van 

behandeling. 

▪ Herhaald meten is bij patiënten zonder HVZ zinvol als op basis van een eenmalige meting 

de risicoschatting rond de behandelgrens uitkomt. 

▪ Het risico op HVZ is vooral sterk verhoogd, indien een verlaagde HDL-concentratie gepaard 

gaat met een verhoogde LDL of triglyceridenconcentratie in het bloed.  

▪ Bij sterk verhoogde cholesterolwaarden (TC > 8 mmol/l of LDL > 5 mmol/l) moet worden 

gedacht aan familiaire hypercholesterolemie (FH).  

Overweeg de mogelijkheid van FH ook bij HVZ voor het 60e levensjaar, arcus lipoïdes voor het 45e 

levensjaar, peesxanthomen of een belaste familieanamnese voor FH (een eerstegraads familielid 

met sterk verhoogde cholesterolwaarden of HVZ voor het 65e levensjaar).  

▪ Bij hypertriglyceridemie > 10 mmol/l is verlaging van het triglyceridengehalte geïndiceerd 

vanwege het risico op pancreatitis. Consultatie is eventueel geïndiceerd. 

▪ Het bepalen van de CK-concentratie voorafgaand aan de start van de statinetherapie is 

alleen zinvol bij een erfelijke spierafwijking in de voorgeschiedenis of de familieanamnese, 

of in geval van eerdere spiertoxiciteit bij gebruik van statines of fibraten. 

▪ Bij alcoholmisbruik of bekende leverfunctiestoornissen kan het zinvol zijn om voorafgaand 

aan de statinetherapie een transaminasebepaling te doen. 

▪ Bepaling van CK-concentratie en transaminasen in het beloop van statinetherapie is alleen 

geïndiceerd bij verdenking op toxiciteit, bij ernstige spierklachten of bij verdenking op 

leverfalen. 
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5 Risicoschatting met behulp van risicotabel  

Bij patiënten zonder HVZ, DM of RA worden de gegevens uit het risicoprofiel gebruikt om de hoogte 

van het risico op ziekte of sterfte door HVZ in de komende 10 jaar te schatten.  

De risicotabel is niet zonder meer geschikt voor de schatting van het 10-jaarsrisico op HVZ bij 

patiënten zonder HVZ, maar met DM of RA. Het risico voor patiënten met DM of RA kan worden 

geschat door bij de actuele leeftijd van de patiënt 15 jaar op te tellen.  

Het risico op HVZ bij patiënten die al bekend zijn met een eerste klinische manifestatie van HVZ is 

per definitie hoog. De risicotabel is op deze patiënten niet van toepassing. 

 

5.1 Toelichting bij het gebruik van de risicotabel 

70-plussers kan men ervan uitgaan dat hun risico ten minste dat van 70-jarigen bedraagt. 

De kleurcodering in de tabel kan worden gebruikt voor het aangeven van het globale risico en de 

algemene indicaties voor behandeling: 

▪ Groen: 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ < 10% (laag risico). Behandeling met 

leefstijladvisering is geïndiceerd indien er modificeerbare risicofactoren zijn, zoals DM, 

hypertensie, hypercholesterolemie, roken, obesitas of weinig lichaamsbeweging. 

Medicamenteuze behandeling is zelden geïndiceerd. 

▪ Geel: 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ 10% tot 20% (matig risico). Behandeling 

met leefstijladvisering is geïndiceerd. Medicamenteuze behandeling wordt alleen 

geadviseerd bij risico verhogende factoren in combinatie met een SBD > 140 mmHg of een 

LDL > 2,5 mmol/l. Afwezigheid van deze risico verhogende factoren verlaagt juist het risico 

op HVZ. 

▪ Rood: 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ ≥ 20% (hoog risico). Behandeling met 

leefstijladvisering is geïndiceerd. Medicamenteuze behandeling is geïndiceerd als de SBD > 

140 mmHg of het LDL > 2,5 mmol/l. 
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5.2 Risico verhogende factoren bij een 10-jaarsrisico op HVZ van 10 tot 20% 

 

  Niet risico verhogend Mild risico verhogend Sterk risico 

verhogend*  

Eerste graad 

familielid met 

premature 

 HVZ 

 

Geen 

 

1 familielid < 65 jaar 

HVZ bij  

≥ 2 familieleden  

< 65 jaar óf  

≥ 1 familielid < 60 

jaar 

 

Lichamelijke 

activiteit 

≥ 30 min/d, ≥ 5 

dgn./wk 

< 30 min/d, ≤ 5 

dgn./wk 

Sedentair bestaan 

Lichaamsbouw BMI < 30 kg/m2  BMI 30-35 kg/m2  BMI > 35 kg/m2  

eGFR < 65 jaar: > 60 ml/ 

min/1,73 m2  

≥ 65 jaar: > 45 ml/ 

min/1,73 m2  

< 65 jaar: 30-60 ml/ 

min/1,73 m2  

≥ 65 jaar: 30-45 ml/ 

min/1,73 m2  

Alle leeftijden:  

< 30 ml/ min/1,73 m2  

* Bij patiënten met DM of RA gelden slechte metabole controle, microalbuminurie ook als sterk 

risico verhogende factoren; bij patiënten met RA is een sterke ziekteactiviteit een sterk risico 

verhogende factor. 

Toelichting bij het gebruik van de tabel: 

▪ Geen risico verhogende factoren = risico verlagend, geen indicatie voor medicamenteuze 

behandeling; 

▪ 1 sterk risico verhogende factor = indicatie voor medicamenteuze behandeling; 

▪ ≥ 2 mild risico verhogende factoren = indicatie voor medicamenteuze behandeling 

▪ In deze standaard wordt een familieanamnese gedefinieerd als belast indien een vader, 

moeder, broer of zus voor het 65e levensjaar een hart- en vaatziekte kreeg. 

 

Slechts in de categorie patiënten bij w ie het 10-jaarsrisico tussen de 10 en 20% valt, wegen deze 

aanvullende risicofactoren mee, bij de keuze om al dan niet met medicamenteuze behandeling te 

starten. 

5.3 Number Needed to Treat 

Het aantal patiënten dat 10 jaar moet worden behandeld om één ziekte of sterfgeval door HVZ te 

voorkomen is: 

 

▪ In het groene gebied van de risicotabel: ≥ 40, 

▪ In het gele gebied van de risicotabel: 20 tot 40, 

▪ In het rode gebied van de risicotabel: < 20. 

 

Deze cijfers onderstrepen de noodzaak van een goed voorbereid informatief gesprek met de 

patiënt. De bij de behandeling horende medicatie zal immers vele jaren moeten worden 

volgehouden om effectief te kunnen zijn. Dat lukt alleen bij gemotiveerde patiënten. 

Bij patiënten met een beperkte levensverwachting en/of uitgebreide comorbiditeit en polyfarmacie 

is een afweging van de voor- en nadelen van medicamenteuze behandeling van HVZ noodzakelijk. 
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6 Behandeling  

6.1 Streefwaarde bij behandeling  

In het algemeen is de streefwaarde voor de SBD ≤ 140 mmHg en de streefwaarde voor LDL ≤ 2,5 

mmol/l. Zie voor streefwaarde tensie bij verschillende meetmethodes onderstaande tabel. 

 

Meetmethode Streefwaarde SBD 

Spreekkamer ≤ 140 mmHg (bij 80-plussers 150-160 mmHg) 

Thuis, protocollair ≤ 135 mmHg 

Ambulant 24 uur ≤ 130 mmHg, metingen overdag ≤ 135 mmHg 

 

Praktisch betekent dit dat de meting als volgt wordt geregistreerd:  

▪ Bij een 24-uursmeting 10 mm Hg wordt opgeteld bij de gemiddelde waarden van 24 

uur en 5 mm Hg wordt opgeteld bij metingen overdag 

▪ Bij een protocollaire thuismeting wordt 5 mm Hg opgeteld bij metingen  

6.2 Indicatie risicodaling na start behandeling 

Het effect van positieve veranderingen in het risicoprofiel op het risico op HVZ, door bijvoorbeeld te 

stoppen met roken of door behandeling van de verhoogde bloeddruk of het verhoogde 

cholesterolgehalte, wordt echter niet direct bereikt, maar geleidelijk.  

▪ Stoppen met roken vermindert het risico op HVZ vooral in de eerste 2 à 3 jaar. Binnen een 

jaar na het stoppen met roken is het additionele ris ico gehalveerd, daarna gaat de afname 

minder snel. 

▪ Na het normaliseren van hoge bloeddruk door medicamenteuze behandeling, duurt het 1 

tot 2 jaar voordat het risico op HVZ gelijk is aan dat van een normotensieve patiënt. 

▪ Na het normaliseren van een verhoogd cholesterolgehalte door medicamenteuze 

behandeling is het risico op HVZ pas na 5 jaar gelijk aan dat van een patiënt met een niet-

verhoogd cholesterolgehalte. 

6.3 Niet-medicamenteuze behandeling  

Iedereen bij wie sprake is van modificeerbare risicofactoren, krijgt de volgende leefstijladvisering 

ter verlaging van het risico op HVZ: 

▪ Niet roken. Stoppen met roken vermindert het risico op HVZ op alle leeftijden. Dit effect 

treedt al op in de eerste 2 tot 3 jaar.  

▪ Voldoende bewegen, bij voorkeur ten minste 5 dagen per week 30 minuten per dag matig 

intensieve inspanning, zoals fietsen, stevig wandelen, tuinieren enzovoort.  

▪ Gezond eten, waarbij de volgende punten van belang zijn:  

o Het gebruik van roomboter, harde margarines, vette vlees- en melkproducten en 

tussendoortjes (ook zoete) beperken, ter verlaging van het cholesterolgehalte; 

o 2 porties (100-150 g) vis per week eten, waarvan ten minste 1 portie vette vis; 

o Per dag 150 tot 200 gram groente en 200 gram fruit gebruiken; 

o Het gebruik van zout beperken tot maximaal 6 gram per dag; in de praktijk 

betekent dit dat er wordt geadviseerd om geen zout toe te voegen aan de voeding 

en voedingsmiddelen die veel zout bevatten te vermijden. 

▪ Beperk het gebruik van alcohol. Voor vrouwen geldt maximaal 1 à 2 glazen per dag, voor 

mannen 2 à 3 glazen per dag.  

▪ Zorg voor een optimaal gewicht, Per kilogram gewichtsafname kan het HDL met circa 0,01 

mmol/l stijgen. Gewichtsreductie van 3% tot 9% kan de bloeddruk met 3 mmHg laten 

dalen.  

▪ Tracht stress te voorkomen, dan wel tijdig te herkennen en te reduceren.  

▪ Voor het aanpassen van de leefstijl en het voedingspatroon worden met de patiënt 

concrete, haalbare veranderdoelen geformuleerd. 
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6.4 Medicamenteuze behandeling  

6.4.1 Patiëntencategorieën 

6.4.1.1 Patiënten zonder HVZ, DM of RA 

Voor patiënten zonder HVZ, DM of RA is de beslissing om al dan niet medicamenteuze behandeling 

te adviseren vooral afhankelijk van de hoogte van het geschatte risico op HVZ en van de hoogte 

van de SBD en de TC/HDL-ratio. 

 

Bij patiënten met een 10-jaarsrisico op HVZ ≥ 20% of een risico van 10% tot 20% in 

aanwezigheid van risico verhogende factoren worden leefstijlmaatregelen geadviseerd. 

Antihypertensiva en/of statines komen in aanmerking bij een SBD > 140 mmHg en/of een LDL > 

2,5 mmol/l. 

 

Bij patiënten met een 10-jaarsrisico op HVZ < 10% worden leefstijlmaatregelen geadviseerd als 

hiertoe aanleiding is. Medicamenteuze behandeling is in het algemeen niet geïndiceerd. 

6.4.1.2 Patiënten met RA 

▪ Bij patiënten met RA wordt het 10-jaarsrisico op HVZ geschat door bij de actuele leeftijd 

van de patiënt 15 jaar op te tellen en is de behandeling gebaseerd op de individuele 

risicoscore.  

▪ Bij patiënten met RA en een 10-jaarsrisico op HVZ tussen de 10% en 20% zijn een sterke 

ziekteactiviteit en/of andere risico(verhogende)factoren voldoende reden om behandeling 

(ook op jonge leeftijd) te overwegen. 

▪ Anti reumatische therapie met methotrexaat of TNF-blokkers laat het cardiovasculair risico 

dalen. 

▪  Bij RA én HVZ gelden de adviezen zoals beschreven in de paragraaf Patiënten met HVZ. 

6.4.1.3 Patiënten met HVZ 

▪ Aan alle patiënten met HVZ dient acetylsalicylzuur te worden voorgeschreven, tenzij er een 

indicatie is voor orale antistollingstherapie (bijvoorbeeld bij atriumfibrilleren, structurele 

hartafwijkingen, kunstkleppen en vaatprothesen). 

▪ Bij patiënten met overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur kan clopidogrel worden 

voorgeschreven. 

▪ Bij patiënten met HVZ en verhoogde bloeddruk (SBD > 140 mmHg) zijn antihypertensiva 

geïndiceerd, waarbij de voorkeursmedicatie afhangt van de aandoening. Bij het instellen op 

bloeddrukverlagende behandeling na een doorgemaakte HVZ dient rekening te worden 

gehouden met gebruik van overige medicatie 

▪ Bij patiënten met HVZ en een LDL > 2,5 mmol/l wordt behandeling met een statine 

geadviseerd. De cardioloog zal na een cardiovasculair incident streven naar een waarde < 

1,8 mmol/l. Als de patiënt terugverwezen wordt naar de 1e lijn, zet de huisarts het 

ingezette beleid t.a.v. cholesterolverlaging in principe door, als dit door de patiënt 

verdragen wordt. De op het moment van terugverwijzing behaalde waarde, wordt daarbij 

aangehouden 

▪ Bij een zeer sterk verhoogd risico op HVZ (bijvoorbeeld bij een recidief hart- en vaatziekte 

ondanks adequate behandeling, of zeer premature HVZ in de familie) kan een lagere LDL-

streefwaarde worden gehanteerd. 

▪ Bij ouderen met HVZ wordt geadviseerd het gebruik van plaatjesremmers, orale 

antistolling, antihypertensiva en statines te continueren, tenzij interacties of een korte 

levensduur op de voorgrond staan, aangezien deze middelen ook bij deze leeftijdsgroep 

een significante daling van ziekte of sterfte door HVZ geven. 
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6.4.1.4 Patiënten met hartaandoeningen 

▪ Bij patiënten met een coronaire ziekte zijn bètablokkers geïndiceerd, ongeacht de hoogte 

van de bloeddruk. 

▪ Na coronaire revascularisatie, een hartinfarct en bij hartfalen verbeteren ACE-remmers de 

prognose. Dit effect wordt deels verklaard vanuit de bloeddrukverlagende werking van deze 

medicatie en deels vanuit andere mechanismen. Ook in geval van een normale bloeddruk 

zijn ACE-remmers geïndiceerd als deze worden verdragen. In geval van kriebelhoest als 

bijwerking kunnen ARB's worden voorgeschreven. 

▪ Bij patiënten met gedocumenteerd symptomatisch coronairlijden of een doorgemaakt 

hartinfarct zijn statines geïndiceerd, ongeacht de initiële hoogte van het TC en LDL. Zie ook 

de NHG-Standaard Angina Pectoris en de NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt 

myocardinfarct. 

6.4.1.5 Patiënten met een TIA of CVA 

▪ Na een TIA of een onbloedig CVA zijn acetylsalicylzuur én dipyridamol geïndiceerd indien de 

bijwerkingen van deze medicatie dit toelaten. De hoofdpijn die geregeld optreedt bij 

gebruik van dipyridamol, waarschijnlijk door het vaatverwijdende effect van dit middel, lijkt 

deels voorkomen te kunnen worden door de dosering geleidelijk (in enkele weken) op te 

bouwen. Men dient vooral bij geïnvalideerde patiënten met een beroerte, die zich soms 

minder gemakkelijk uiten, attent te zijn op deze bijwerking. Als dipyridamol niet verdragen 

wordt kan de patiënt overgezet worden op clopidogrel (acetylsalicylzuur moet dan ook 

worden gestopt). Bij de neurologen is clopidogrel al eerste keus. 

▪ Na een TIA of ischemisch CVA ten gevolge van atriumfibrilleren of een andere cardiale 

emboliebron blijven patiënten in aanmerking komen voor een cumarinederivaat. 

Gelijktijdige toediening van een cumarinederivaat en een plaatjesaggregratieremmer wordt 

niet aanbevolen. Na een CVA of een TIA bestaat ook bij een SBD ≤ 140 mmHg een 

indicatie voor bloeddrukverlagende behandeling als deze wordt verdragen.  

 

6.4.2 Aandachtspunten bij 70-plussers 

 

De risicotabel is niet van toepassing op personen ouder dan 70 jaar. Het ligt echter in de lijn der 

verwachting dat het risico van 70-plussers minstens gelijk is aan dat van 70-jarigen. Er is minder 

duidelijkheid over de effectiviteit van de behandeling bij deze leeftijdsgroep. 

▪ Behandeling van hypertensie bij 70-plussers vermindert het risico op macrovasculair lijden 

(CVA, coronairlijden en hartfalen).  

▪ De streefwaarde voor de SBD lijkt met het ouder worden iets op te lopen.  

▪ Daarnaast verandert op hogere leeftijd de mate waarin hypertensie een risicofactor vormt 

voor HVZ; het relatieve risico op HVZ neemt af, maar het absolute risico op HVZ neemt 

toe.  

▪ Statinebehandeling is even effectief bij oudere als bij jongere personen; 1 tot 2 jaar na de 

start van de behandeling is verbetering van de prognose te verwachten.  

 

Hanteer bij de behandeling van 70-plussers de volgende uitgangspunten: 

▪ Bij een SBD > 140 mmHg worden leefstijlmaatregelen geadviseerd en bij onvoldoende 

effect op de SBD antihypertensieve medicatie. Continuering van eerder gestarte 

behandeling van hypertensie is zinvol. 

▪ Bij een SBD > 160 mmHg en een leeftijd ≥ 80 jaar worden leefstijlmaatregelen 

geadviseerd en bij onvoldoende effect op de SBD antihypertensieve medicatie. De SBD 

dient niet veel verder te dalen dan 150 mmHg. Continueren van al eerder gestarte 

behandeling van hypertensie is ook bij deze leeftijdsgroep zinvol; eventueel kan de 

dosering worden aangepast. 

▪ Ter preventie van coronaire events valt te overwegen om ook bij oudere personen te 

starten met een statine, tenzij interacties, comorbiditeit of een korte levensduur op de 

voorgrond staan. De effectiviteit is niet rechtstreeks aangetoond bij ouderen zonder HVZ.  
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6.4.3 Aandachtspunten bij jongere personen (< 50 jaar) 

▪ Er zijn geen risicotabellen voor personen jonger dan 40 jaar; deze leeftijdsgroep bereikt 

zelden de risicodrempel. Ook personen jonger dan 50 jaar met een ongunstige leefstijl of 

met risicofactoren bereiken maar zelden de risicodrempel van 20% of zelfs 10% risico op 

ziekte of sterfte door HVZ in de tien volgende levensjaren. Vaak wordt de diagnose 

verhoogd cardiovasculair risico bij deze personen pas gesteld bij een klinisch manifeste 

ziekte en komen zij dan wel in aanmerking voor (medicamenteuze) behandeling . Dit roept 

de vraag op of de keuze voor een gefixeerde behandelgrens bij jongere personen leidt tot 

onderbehandeling. 

▪ Leefstijlaanpassingen zijn juist op jongere leeftijd zinvol; deze verminderen immers 

jarenlange cardiovasculaire belasting. Leefstijlaanpassing dient daarom te worden 

geadviseerd aan personen met een laag absoluut 10-jaarsrisico op HVZ maar met een 

verhoogd relatief risico ten opzichte van leeftijdgenoten op grond van het risicoprofiel. 

▪ Alvorens bij jongere personen een medicamenteuze behandeling te starten, dient 

uitdrukkelijk te worden overwogen dat het aantal personen dat dan dient te worden 

behandeld om één ziekte of sterfgeval binnen tien jaar te voorkomen zeer hoog is. Er zijn 

geen onderzoeken beschikbaar waaruit blijkt dat de prognose duidelijk verbetert door 

langdurige medicamenteuze behandeling in de fase waarin het 10-jaarsrisico op HVZ 

kleiner is dan 20%. 

Hanteer bij de behandeling van jongere personen de volgende uitgangspunten: 

▪ Bij een herhaald gemeten SBD > 160 mmHg worden leefstijlmaatregelen geadviseerd en 

bij onvoldoende effect op de SBD na drie maanden, eventueel medicamenteuze therapie.  

▪ Bij clustering van risico(verhogende)factoren worden leefstijlmaatregelen geadviseerd. 

▪ Het beleid bij een sterk verhoogd lipidenspectrum bij jongere personen staat beschreven in 

de paragraaf Laboratorium- en aanvullend onderzoek en in het NHG-Standpunt Diagnostiek 

en behandeling van familiaire hypercholesterolemie  

 

6.4.4 Behandelindicaties in bijzondere situaties  

▪ Patiënten met een SBD > 180 mmHg of een TC/HDL-ratio > 8 komen in aanmerking voor 

medicatie, ongeacht het risico op HVZ 

▪ Hanteer bij de behandeling van jongere personen de volgende uitgangspunten: Bij een 

herhaald gemeten SBD > 160 mmHg worden leefstijlmaatregelen geadviseerd en bij 

onvoldoende effect op de SBD na drie maanden, eventueel medicamenteuze therapie.  

▪ Bij een SBD > 160 mmHg en een leeftijd ≥ 80 jaar worden leefstijlmaatregelen 

geadviseerd en bij onvoldoende effect op de SBD antihypertensieve medicatie. De SBD 

dient niet veel verder te dalen dan 150 mmHg. 
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7 Geneesmiddelengroepen 

7.1 Antihypertensiva 

Bij de keuze voor een antihypertensivum wordt vooral rekening gehouden met:  

▪ Comorbiditeit 

▪ Specifieke kenmerken van de patiënt 

▪ Voorafgaande ervaringen van de patiënt met bloeddrukverlagende middelen 

▪ Potentiële bijwerkingen, 

▪ Interacties 

▪ Contra-indicaties.  

 

Bij gelijkwaardige alternatieven moeten ook de kosten van het geneesmiddel bij de keuze worden 

betrokken. Op grond van de verschillende overwegingen is een eenvoudig stappenplan 

verdedigbaar bij patiënten die niet onder een van de later genoemde ‘speciale groepen’ vallen. 

7.1.1 Stappenplan bij de behandeling van ongecompliceerde essentiële hypertensie  

Bij niet-negroïde patiënten, ouder dan 50 jaar 

Stap 1 Thiazidediureticum of calciumantagonist  

Stap 

2* 

Voeg ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB) toe, bij voorkeur in combinatietablet 

Stap 

3* 

Combineer thiazidediureticum, ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB) en 

calciumantagonist 

Stap 

4* 

Overweeg therapieresistente hypertensie (zie desbetreffende paragraaf) 

* Een volgende stap is van toepassing indien de streefwaarde niet wordt bereikt. 

 

▪ Behandeling met antihypertensiva dient stapsgewijs te gebeuren (in enkele maanden) 

onder regelmatige controle van de bloeddruk en is afhankelijk van het verdragen van de 

medicatie. Indien de streefwaarde met één middel niet wordt bereikt (bij voldoende 

therapietrouw), wordt aanbevolen een tweede middel toe te voegen; dit is effectiever dan 

het verhogen van de dosis van één enkel antihypertensivum en beperkt de bijwerkingen.  

▪ Combinaties van renine-angiotensinesysteem(RAS)-afhankelijke bloeddrukverlagers 

(bètablokkers, ACE-remmers en ARB’s) met RAS-onafhankelijke bloeddrukverlagers 

(diuretica en calciumantagonisten) hebben de voorkeur.  

▪ Combinatietherapie resulteert in betere therapietrouw als de middelen in één tablet worden 

gecombineerd.  

▪ Bij sterk verhoogde bloeddruk kan worden overwogen direct te starten met 

combinatietherapie. Hierbij dient echter in acht te worden genomen dat een (te) agressieve 

benadering leidend tot een snelle, onvoorspelbare bloeddrukdaling, schadelijk kan zijn, in 

het bijzonder voor cardiovasculair gecompromitteerde patiënten. 

▪ Als de SBD > 140 mmHg blijft, ondanks voldoende therapietrouw en ondanks toediening 

van de adequate dosering van drie verschillende antihypertensiva, volg dan de 

aanbevelingen in de paragraaf therapieresistente hypertensie. 

▪ Alle groepen antihypertensiva (diuretica, ACE-remmers, calciumantagonisten, 

bètablokkers, ARB’s) zijn gemiddeld even geschikt voor de behandeling van hypertensie.  

▪ In het algemeen is er bij de start van de behandeling een lichte voorkeur voor diuretica en 

een lichte beperking op bètablokkers bij patiënten zonder HVZ. Patiënten die al op 

bètablokkers zijn ingesteld en deze goed verdragen, kunnen deze continueren. 

▪ Orthostatische hypotensie is geen reden om af te zien van behandeling van hypertensie. 

Behandeling van hypertensie vermindert juist orthostatische hypotensie. Bij ouderen 

zonder orthostatische hypotensie is er een lichte voorkeur voor behandeling met een 

thiazidediureticum en/of een calciumantagonist. Indien orthostatische hypotensie een 
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probleem vormt, lijken ACE-remmers, al dan niet met een calciumantagonist, minder 

klachten te geven. In alle gevallen geldt: ‘Start low, go slow’. 
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7.1.2 Hypertensiebehandeling bij specifieke klinische condities 

 

Bij diverse aandoeningen is er sprake van voorkeursmedicatie voor hypertensie.  

Bètablokkers voorkomen vooral plotse hartdood, die meestal wordt veroorzaakt door ventriculaire 

aritmie bij HVZ. Ook leidt het gebruik van bètablokkers tot een vermindering van het aantal 

episoden van angina pectoris. 

Op basis van het aangetoonde effect op mortaliteit en morbiditeit in grote onderzoeken worden 

voor patiënten met hartfalen diuretica en RAS-remmers aanbevolen. 

De effectiviteit van onderhoudsbehandeling met diuretica bij chronisch hartfalen is in klinisch 

onderzoek overtuigend aangetoond. 

Er is aangetoond dat ACE-remmers bij hartfalen een aanzienlijk effect hebben op de totale sterfte 

en het gecombineerde eindpunt van sterfte of hospitalisatie ten gevolge van het ha rtfalen. 

Ook bij patiënten met HVZ zonder hoge bloeddruk of hartfalen, in het bijzonder na een hartinfarct, 

bypassoperatie of percutane revascularisatie, verlagen ACE-remmers en ARB’s het risico met 

ongeveer 20%. Dit effect is deels onafhankelijk van de bloeddruk.  

Behandeling met ACE-remmers (als deze niet verdragen worden ARB’s) bij patiënten met 

coronairlijden zonder hartfalen is dan ook geïndiceerd, als ondanks een normale bloeddruk en 

andere interventies (leefstijl, medicatie), klachten (dreigen te) recidiveren. 

Als hypertensie wél aanwezig is, blijft deze zelfde medicatie gelden als voorkeurs-antihypertensieve 

medicatie. 

 

 

Kenmerk of conditie Voorkeursmedicatie (separaat of in combinatie) 

Jonge leeftijd (< 50 jaar) 1. ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB) 

2. toevoegen bètablokker (als verdragen) 

3. toevoegen diureticum of calciumantagonist 

Oudere leeftijd (> 70 jaar) Diureticum, calciumantagonist en/of ACE-remmer (bij 

kriebelhoest ARB). Keuze op basis van comorbiditeit en 

comedicatie 

Chronisch, stabiel hartfalen 1. ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB) 

2. toevoegen diureticum 

3. toevoegen bètablokker 

Chronische nierschade 

(inclusief microalbuminurie) 

ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB) 

DM (zonder microalbuminurie) 1. ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB) (wijkt af van CVRM-

standaard, die hanteert 2. en dan 1.) 

2. toevoegen thiazidediureticum 

3. toevoegen calciumantagonist 

Atriumfibrilleren Bètablokker 

Astma/COPD Diureticum 

Negroïde afkomst  1. calciumantagonist of diureticum 

2. calciumantagonist én diureticum 

7.2  
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7.3 Cholesterolverlagers 

▪ Voor de meeste statines is aangetoond dat zij het risico op HVZ aantoonbaar verminderen. 

Gemiddeld geeft iedere mmol/l daling van het LDL ongeveer 20% reductie van het 

relatieve risico op ziekte of sterfte door HVZ, en 10% daling van het relatieve risico op 

sterfte in het algemeen. Op grond van kosteneffectiviteit wordt geadviseerd de behandeling 

te starten met simvastatine 40 mg. Na 1 tot 3 maanden wordt het LDL gecontroleerd. De 

LDL-streefwaarde is ≤ 2,5 mmol/l. 

▪ Als met simvastatine 40 mg deze streefwaarde niet wordt bereikt, is intensivering van de 

statinetherapie kosteneffectief, mits de indicatiestelling voor het starten van de statine 

conform de standaard is verlopen.  

Ophogen van simvastatine naar 80 mg/d wordt niet geadviseerd vanwege bijwerkingen. 

▪ Zie stappenplan voor het intensiveren van statinetherapie  

▪ Lage doseringen van atorvastatine (< 20 mg/d) of rosuvastatine (< 10 mg/d) hebben geen 

voordeel boven simvastatine 40 mg/d.  

▪ Bij elke volgende stap wordt het LDL na 3 maanden gecontroleerd. Als met statines een 

LDL ≤ 2,5 mmol/l niet haalbaar is, volg dan de aanbevelingen in de paragraaf “Niet 

bereiken van LDL-streefwaarde”. 

7.3.1 Procentuele afname van de serumconcentratie LDL-cholesterol 

 

Statinedosis 5 mg 10 mg 20 mg 40 mg 80 mg 

Simvastatine 23%  27%  32%  37%  42%  

Rosuvastatine 38%  43%  48%  53%  
 

Atorvastatine 31%  37%  43%  49%  55%  

Pravastatine 15%  20%  24%  29%  33%  

Fluvastatine 10%  15%  21%  27%  
 

 

Simvastatine 40 mg/d wordt als referentie beschouwd. De gemiddelde LDL-daling die hiermee 

wordt bereikt is 37%  

Behandeling dient altijd te starten met simvastatine 40 mg/d, of eventueel een lagere dosis indien 

het LDL weinig hoger is dan de streefwaarde.  

De individuele variatie in gevoeligheid voor statines is echter niet goed bekend. Een minder grote 

daling van het LDL dan verwacht kan het gevolg zijn van een verlaagd uitgangs-LDL ten gevolge 

van een operatie of tijdelijke ziekte (bijvoorbeeld een hartinfarct of onbehandelde hypothyroïdie). 

Om deze reden, en op grond van kostenoverwegingen, kan men toch altijd eerst starten met 

simvastatine 40 mg/d.  

Indien de LDL-streefwaarde met simvastatine 40 mg/d niet wordt gehaald, komen atorvastatine ≥ 

20 mg/d of rosuvastatine ≥ 10 mg/ dag in aanmerking.  
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7.3.2 Stappenplan statinetherapie  

 

Stap 1 Start met simvastatine 40 mg (of lager indien geringe LDL-verhoging)  

Stap 2*  Switch naar atorvastatine 20 of 40 mg/d of rosuvastatine 10 of 20 mg/d (dosering 

afhankelijk van de LDL-verhoging) 

Stap 3*  Verhoog dosering atorvastatine tot maximaal 80 mg of rosuvastatine tot maximaal  

40 mg 

Stap 4*  Bij niet bereiken van LDL-streefwaarde, zie desbetreffende paragraaf 

* Een volgende stap is van toepassing indien de streefwaarde niet wordt bereikt. 

 

Bijwerkingen van statines zijn spierpijn of spierstijfheid (zonder spierschade, bij 5% tot 18% van 

de gebruikers). Dezelfde klachten komen echter ook veel voor zonder statinegebruik.  

Overige bijwerkingen zijn:  

▪ Myopathie (met spierschade, bij 0,1% tot 0,5% van de gebruikers),  

▪ Leverfunctiestoornissen (0,1% tot 1,5% van de gebruikers)  

▪ Zeer zeldzaam voorkomende rabdomyolyse (bij 0,023% van de gebruikers).  

 

Gezien de zeldzaamheid van statine gerelateerd leverfalen en rabdomyolyse is routinematige 

controle (zoals aangeraden in de officiële bijsluiterteksten) van de CK-concentratie en de 

leverenzymen tijdens statinegebruik niet aangewezen, zeker niet bij stabiele patiënten die lagere 

doseringen van een statine gebruiken. Spierpijn door statinegebruik is ook beschreven bij normaal 

blijvende CK-waarden. De anamnese is dus belangrijker dan een CK-bepaling.  

 

Gedurende de behandeling met statines is het belangrijk te letten op onverklaarbare, heftige 

spierpijn, spierzwakte of spierkramp, vooral als deze gepaard gaat met malaise of koorts.  

▪ Staak of verlaag (tijdelijk) de dosering van de statine bij milde spierklachten zonder 

toxiciteit en evalueer de klachten na enkele weken.  

▪ Indien er geen relatie is met statine, wordt de statine weer gestart.  

▪ Als er wel een relatie is, wordt de statine eventueel in een lagere dosering herstart of wordt 

overgestapt op fluvastatine ≤ 40 mg, pravastatine ≤ 80 mg of rosuvastatine ≤ 40 mg.  

 

Verdenking op toxiciteit of langdurige interacties zijn indicaties voor bepaling van het CK en de 

transaminasen. Bij myopathie (CK-stijging > 10 keer de bovengrens van de normaalwaarde) of 

klinische verdenking op myotoxiciteit dient de statine te worden gestaakt. Bij een stijging van de 

transaminasen tot meer dan drie keer de bovengrens van de normaalwaarde kan de 

statinetoediening worden gestaakt, en eventueel hervat in een lagere dosering, of een andere 

statine worden voorgeschreven na normalisatie van de leverenzymen. 
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7.3.3 Onwenselijke interacties met statines  

 

Een aantal (veel voorgeschreven) geneesmiddelen heeft een onwenselijke invloed op de 

statinespiegels, met name doordat ze het enzym dat statines afbreekt (vooral CYP3A4) remmen of 

juist induceren Vooral simvastatine en atorvastatine zijn hier gevoelig voor. Combinatie van deze 

statines met bedoelde medicamenten dient te worden vermeden. 

 

 

Geheel te vermijden ▪ Orale antimycotica: 

▪ Itraconazol, ketoconazol, voriconazol 

▪ Ritonavir 

▪ Ciclosporine (voorzichtigheid geboden 

bij alle statines) 

▪ Grapefruitsap 

(Tijdelijke) dosisverlaging van statine of 

vermijden combinatie 

▪ Mycines (azitromycine, claritromycine, 

erytromycine) 

▪ Calciumantagonisten (diltiazem, 

verapamil) 

▪ Gemfibrozil (vooral bij simvastatine) 

▪ Amiodaron 

Verminderde effectiviteit van statine ▪ Rifampicine 

▪ Anti-epileptica (carbamazepine, 

fenobarbital) 

▪ Fenytoïne 

▪ Efavirenz 

▪ Nevirapine 

 

Indien een statine wordt verdragen, maar het LDL blijft >2.5mmol/l en/of de triglyceriden >10 

mmol/l is terughoudendheid geboden met toevoeging van LDL-verlagende middelen (ezetimibe, 

galzuurbindende harsen en nicotinezuur) en triglyceriden verlagende middelen (acipimox, fibraten, 

nicotinezuur en omega-3 vetzuren), want er is geen bewijs dat de combinatie van één van deze 

middelen met een statine een groter effect heeft op de incidentie van HVZ dan een statine alleen.  

 

Indien een combinatie in enkele gevallen toch wordt voorgeschreven ter preventie van pancreatitis, 

dient gemfibrozil niet aan simvastatine of atorvastatine te worden toegevoegd vanwege 

mogelijke interacties. 

 

Indien een statine niet wordt verdragen of is gecontraïndiceerd en medicamenteuze behandeling 

van hypercholesterolemie gewenst is: 

 

Bij een LDL >2.5 mmol/l: er is beperkt (cholestyramine, nicotinezuur) of geen (colesevelam, 

ezetimibe) bewijs dat LDL-verlagende middelen de incidentie van HVZ verlagen. Vanwege het feit 

dat veel patiënten het goed tolereren, wordt in afwachting van meer evidence geadviseerd 

ezetimibe voor te schrijven of een ander cholestyramine, dan wel nicotinezuur. 

 

Bij een LDL >2.5 mmol/l in combinatie met een laag HDL-cholesterol en een hoog triglyceride 

komen gemfibrozil of nicotinezuur in aanmerking, aangezien in enkele studies is aangetoond dat 

deze middelen als monotherapie bij mannen de incidentie van HVZ verlagen. Van de overige 

triglyceride verlagende middelen (acipimox, de overige fibraten, nicotinezuur en omega-3 

vetzuren) is geen bewijs dat deze middelen het risico op HVZ verminderen. Ciprofibraat en 

bezafibraat zijn evenwel minder geassocieerd met interacties met statines en worden goed 

getolereerd, reden om deze middelen hier als alternatief voor gemfibrozil te positioneren. 
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7.4 Trombocytenaggregatieremmers 

▪ Bij alle patiënten met HVZ wordt acetylsalicylzuur (80-100 mg/d) voorgeschreven, tenzij er 

een indicatie is voor orale antistolling.  

▪ Bij een recent opgetreden acuut coronair syndroom of stentplaatsing gelden de adviezen 

uit de vigerende richtlijnen. 

▪ Patiënten met een TIA of een onbloedig CVA komen behalve voor acetylsalicylzuur tevens 

in aanmerking voor tweemaal daags 200 mg dipyridamol met gereguleerde afgifte. De 

hoofdpijn die geregeld optreedt, lijkt deels te kunnen worden voorkomen door geleidelijke 

dosisverhoging. Indien dipyridamol niet wordt verdragen, volstaat acetylsalicylzuur. Bij een 

overgevoeligheid voor aspirine is clopidogrel eenmaal daags 75 mg een goede keuze. 

Dipyridamol is dan niet meer nodig. 

▪ Voor patiënten zonder HVZ is standaardbehandeling met acetylsalicylzuur niet zinvol omdat 

acetylsalicylzuur weliswaar het aantal hartinfarcten doet afnemen, maar dit niet opweegt 

tegen het verhoogd risico op bloedingscomplicaties.  
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8 Beleid bij therapieresistentie  

 

Indien om welke reden dan ook de streefwaarden voor de bloeddruk of LDL niet haalbaar blijken, is 

het zinvol om het risico op HVZ verder te verlagen door intensivering van de behandeling van 

bijdragende leefstijlfactoren en intensivering van de medicamenteuze therapie. 

8.1 Therapieresistente hypertensie (TRH) 

TRH komt veel voor en is gedefinieerd als een SBD > 140 mmHg ondanks gebruik van drie 

antihypertensiva van verschillende klassen (idealiter inclusief een diureticum) en in adequate 

doseringen.  

TRH is vrijwel altijd multifactorieel bepaald.  

▪ De prevalentie van primair hyperaldosteronisme bij TRH varieert van 5 tot 20%; er is vaak 

geen hypokaliëmie.  

▪ Chronische nierinsufficiëntie is vaak oorzaak én gevolg van TRH. Nierarteriestenose 

(obstructie van 70% of meer) komt bij TRH veel vaker voor dan bij therapiegevoelige 

hypertensie en is bij > 90% van de patiënten van atherosclerotische origine. Maar opheffen 

van de nierarteriestenose door revascularisatie heeft tot nog toe slechts een zeer variabel 

en moeilijk te voorspellen effect op bloeddruk of nierfunctie laten zien. 

▪ Hypothyreoïdie zou mogelijk een rol spelen bij TRH, maar hoe dit werkt is niet duidelijk. 

▪ Feochromocytomen blijven moeilijk te herkennen (in recent onderzoek bleek de tijd tussen 

het begin van de symptomen en de diagnose 3 jaar), maar deze diagnose moet in ieder 

geval worden overwogen bij patiënten met hypertensie en hoofdpijn, palpitaties en zweten, 

in karakteristieke aanvallen 

De aanpak bestaat uit leefstijladvisering, diagnose en behandeling van secundaire hypertensie en 

gebruik van effectieve combinaties van antihypertensiva.  

Medicamenteuze behandeling is empirisch, gezien het ontbreken van systematisch onderzoek van 

combinaties van drie of meer antihypertensiva 
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8.2 Aandachtspunten bij therapieresistente hypertensie 

Evalueer therapietrouw.  

Hierbij kunnen thuis- of ambulante bloeddrukmetingen nuttig zijn. 

Bij de evaluatie wordt stoppen van antihypertensiva niet aanbevolen 

Evalueer en intensiveer zo mogelijk behandeling van bijdragende leefstijlfactoren:  

▪ Obesitas; 

▪ Lichamelijke inactiviteit; 

▪ Excessief alcoholgebruik; 

▪ Hoge zoutinname: bepaal de 24-uurs excretie van natrium en creatinine in de urine om een 

indruk te krijgen van de zoutinname; beperking tot ≤ 100 mmol natrium (6 g 

natriumchloride) per dag wordt aanbevolen. 

▪ Stop of verminder (zo mogelijk) potentiële bloeddrukverhogers (paragraaf 

Bloeddrukbepaling). 

▪ Overweeg de mogelijkheid van secundaire hypertensie. Verwijs naar een internist bij 

verdenking op secundaire hypertensie als oorzaak van TRH. 

 

Intensiveer de medicamenteuze behandeling door:  

▪ Bevordering van de therapietrouw: therapietrouw neemt toe bij minder pillen, 

medicijnuitgifte middels een baxter, eenmaal daags toedienen van medicatie, frequente 

controles en thuisbloeddrukmeting; 

▪ Toevoeging van spironolacton 12,5-50 mg/d aan de medicatie (bij bijwerkingen eventueel 

te vervangen door eplerenon) of amiloride 2,5-10 mg/d), wat vaak leidt tot een effectieve 

bloeddrukdaling; cave hyperkaliëmie!, niet starten als serumkalium > 5,0 mmol/l. 

▪ Overweeg consultatie of verwijzing naar een internist indien er een hoog risico op HVZ blijft 

bestaan en er gedurende > 6 maanden persisterende TRH bestaat bij:  

o Patiënten jonger dan 65 jaar 

o Patiënten van 65 jaar en ouder, bij een SBD > 160 mmHg 

Het onderscheid naar leeftijd wordt gemaakt, omdat bij individuen ouder dan 65 jaar arteriële 

verstijving een steeds belangrijkere oorzaak wordt van systolische hypertensie en van TRH. 
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8.3 Niet bereiken van LDL-streefwaarde 

Als het 10-jaarsrisico op HVZ ≥ 20% is en het LDL hoger blijft dan 2,5 mmol/l ondanks 

leefstijlaanpassing, én men met een statine niet uitkomt (onvoldoende LDL-daling met adequate 

statinedosering, contra-indicatie voor statines of niet verdragen van statines), worden in de 

praktijk soms andere lipidenverlagende middelen voorgeschreven dan statines, namelijk (in 

alfabetische volgorde): acipimox, ezetimibe, fibraten (bezafibraat, ciprofibraat, fenofibraat en 

gemfibrozil), galzuurbindende harsen (colesevam en cholestyramine), nicotinezuur en omega-3-

vetzuren (docosapentaeenzuur en eicosapentaeenzuur). 

Aangezien niet is aangetoond dat combinaties van een statine met andere lipidenverlagende 

middelen de incidentie van HVZ verder verlagen dan monotherapie met een statine, is grote 

terughoudend geboden met het toepassen van deze middelen.  

Als statines niet worden verdragen, is er wel enig bewijs voor preventie van HVZ door 

cholestyramine, gemfibrozil en nicotinezuur (bij mannen). 

Bij triglyceriden > 10 mmol/l ondanks adequate statinetherapie, kan toevoeging van fibraten of 

nicotinezuur geïndiceerd zijn ter preventie van pancreatitis.  

Raadpleeg eventueel een internist. 

8.4  

8.5 Aandachtspunten bij het niet bereiken van een LDL ≤ 2,5 mmol/l 

Evalueer therapietrouw en eventuele redenen voor het staken van een statine.  

Bij statinetherapie stopt een deel van de patiënten zonder de behandelaar daarover in te lichten. 

Mogelijk is de statine gestaakt vanwege een negatieve perceptie of (vrees voor) bijwerkingen die 

niet waren gerelateerd aan het statinegebruik.  

In overleg met de patiënt zijn milde spierklachten mogelijk acceptabel. 

Evalueer en intensiveer zo mogelijk behandeling van bijdragende leefstijlfactoren:  

▪ Obesitas; 

▪ Lichamelijke inactiviteit; 

▪ Excessief alcoholgebruik; 

▪ Inname van dierlijke vetten (en vlees). 

 

Sluit LDL-verhogende aandoeningen uit, met name hypothyreoïdie en familiaire 

hypercholesterolemie*.  

Denk ook aan de stijging van het TC en LDL bij postmenopauzale vrouwen. 

Overweeg intensivering van antihypertensieve therapie als daarmee het cardiovasculaire risico 

verder kan worden verlaagd. 

Overweeg consultatie of verwijzing naar een internist indien het risico op HVZ hoog blijft (≥ 20%) 

en de therapieresistentie > 1 jaar bestaat. 

Overweeg bij gebruik van een statine in adequate dosering acceptatie van het niet bereiken van 

een LDL ≤ 2,5 mmol/l, omdat het risico op HVZ al aanzienlijk is verminderd. Indien dit toch 

onacceptabel lijkt, raadpleeg dan een internist met de vraag of andere lipidenverlagende middelen 

dan statines zinvol kunnen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Familiaire hypercholesterolemie (FH) is de meest voorkomende erfelijke ziekte die sterk 

gerelateerd is aan het ontwikkelen van HVZ. Onbehandeld krijgt 80% van de mannen en 45% van 
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de vrouwen met onbehandelde FH een hartinfarct voor het 60e levensjaar. FH wordt gekenmerkt 

door een opvallend hoge LDL-concentratie. 
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9 Hypertensieve crisis en secundaire hypertensie 

 

Een hypertensieve crisis is een sterke verhoging van de bloeddruk (meestal > 120 tot 130 mmHg 

diastolisch en > 200 tot 220 mmHg systolisch), die wordt of kan worden gecompliceerd door acute 

schade aan hersenen, hart, nieren, grote bloedvaten of ogen. Het al of niet aanwezig zijn van acute 

of progressieve tekenen van orgaanschade is bepalend voor de snelheid van handelen. 

 

Nader onderzoek naar secundaire hypertensie is onder andere geïndiceerd bij klinische 

aanwijzingen, zoals tekenen van het syndroom van Cushing, chronische nierschade, hypokaliëmie 

(≤ 3,5 mmol/l) en therapieresistente hypertensie (TRH) (gedefinieerd als een SBD > 140 mmHg 

ondanks gebruik van 3 verschillende antihypertensiva in adequate doses.  

 

Tabel 10 Oorzaken van secundaire hypertensie 

Oorzaken Klinische aanwijzingen 

Obstructieve slaapapnoe1 Snurken, waargenomen apnoes, overmatige slaperigheid 

overdag 

Primair hyperaldosteronisme2 Hypokaliëmie (ongeacht het gebruik van diuretica) 

Chronische nierschade Creatinineklaring < 30 ml/min, albuminurie of proteïnurie; 

erytrocyturie 

Nierarteriestenose door 

fibromusculaire dysplasie 

< 40 jaar zonder andere risicofactoren voor hypertensie 

Hypothyreoïdie Klachten en tekenen passend bij hypothyreoïdie, verhoogd 

TSH-gehalte 

Feochromocytoom Aanvalsgewijze hypertensie, palpitatie, zweten, hoofdpijn 

Syndroom van Cushing Vollemaansgezicht; centrale obesitas, abdominale striae, 

interscapulaire vetophoping 

Coarctatio aortae Bloeddrukverschil tussen arteriae brachiales en/of tussen 

arteriae brachiales en femorales, systolische souffle  

 

1.behandeling van obstructieve slaapapnoe leidt tot bloeddrukdaling van onbekende omvang.  

2. bij normokaliëmische patiënten met TRH is het nut van onderzoek naar primair 

hyperaldosteronisme onvoldoende aangetoond 
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10 Controles 

 

Voor een blijvend effect van de niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling dient een 

duidelijke follow-up te worden afgesproken. Het controleschema wordt individueel opgesteld, 

afhankelijk van het risicoprofiel, de (co)morbiditeit en de persoonlijke wensen van de patiënt. Het 

is van groot belang bij elk contact te informeren naar de therapietrouw (zowel medicamenteus als 

niet-medicamenteus) en daar bij de behandeling rekening mee te houden. Bij patiënten die roken 

is het belangrijk het stoppen met roken te bevorderen door hier regelmatig op terug te komen. 

Samenwerking tussen patiënt, behandelend arts en andere (paramedische) behandelaars is 

gewenst. 

10.1 Controle bloeddruk 

▪ Gedurende de instelling van medicamenteuze antihypertensieve therapie wordt de 

bloeddruk iedere 2 tot 4 weken gecontroleerd.  

▪ Bij gebruik van een ACE-remmer (of ARB) en/of een diureticum dienen het 

serumcreatininegehalte, de (via de MDRD-formule) geschatte glomerulaire filtratiesnelheid 

(eGFR) en het kaliumgehalte in het bloed steeds 10 tot 14 dagen na elke aanpass ing van 

de dosering te worden gecontroleerd. 

o Na het bereiken van de onderhoudsdosering van de ACE-remmers (of ARB) en/of 

het diureticum dienen serumcreatininegehalte, de (via de MDRD-formule) 

geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) en het kaliumgehalte in het bloed 

steeds nog een keer na 3 en 6 maanden te worden gecontroleerd en daarna elk 

jaar. 

▪ Enige daling van de nierfunctie (eGFR) na de start met een ACE-remmer (of ARB) en/of 

diureticum kan als normaal worden beschouwd. Voor het beleid bij daling van de 

nierfunctie gelden de volgende adviezen:  

o Een daling van de eGFR tot 20%, met 30 ml/min als ondergrens, is nog acceptabel. 

Wel dient dan te worden afgezien van verdere dosisverhogingen. 

o Bij een eGFR tussen de 15 en 30 ml/min wordt dosishalvering van de ACE-remmer 

(of ARB) of het diureticum geadviseerd. 

o Bij een daling onder de 15 ml/min dient de ACE-remmer of het diureticum geheel 

te worden gestaakt. 

o Bij een aanhoudende lage waarde van de eGFR (< 30 ml/min) zijn metabole 

complicaties te verwachten en wordt consultatie van een internist aanbevolen, zie 

ook de Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade  

▪ Bij hypokaliëmie zijn thiaziden gecontraïndiceerd als monotherapie. Indien gekozen wordt 

voor een niet-kaliumsparend diureticum, wordt na 2 weken het serumkaliumgehalte 

gecontroleerd. Bij een kaliumgehalte < 3,5 mmol/l moet onderzoek naar de oorzaak 

daarvan worden verricht. 

▪ Bij een verlaagde eGFR moet het effect van de behandeling op het serumcreatinine - en 

kaliumgehalte na 2 weken worden gecontroleerd.  

▪ Ook op langere termijn en bij acute verstoringen van de gezondheid dienen het 

serumcreatinine- en kaliumgehalte te worden gecontroleerd.  

▪ Mocht de bloeddruk onvoldoende reageren ondanks behandeling met drie middelen in 

maximale dosering, evalueer dan het beleid (zie paragraaf TRH). 

10.2 Controle lipiden 

▪ Na start van de behandeling met statines wordt driemaandelijks het LDL gecontroleerd en 

de medicatie geëvalueerd totdat de streefwaarde is bereikt. 

▪ Na het bereiken van de streefwaarde wordt het beleid jaarlijks geëvalueerd.  

▪ Controle van de lipiden is dan alleen nodig bij LDL-verhogende aandoeningen, met name 

hypothyreoïdie en familiaire hypercholesterolemie, bij ontwikkeling van DM, belangrijke 

veranderingen van leefstijl en bij postmenopauzale vrouwen die 

zwangerschapscomplicaties zoals DM, hypertensie en pre-eclampsie hebben doorgemaakt. 
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10.3 Controlefrequentie 

 

 

Voor patiënten zonder HVZ, DM of RA gelden de volgende aanbevelingen:  

▪ Na instelling van de behandeling is jaarlijkse evaluatie van de therapie gewenst, waarbij 

tevens wordt nagegaan of er veranderingen hebben plaatsgevonden in het risicoprofiel 

(bijvoorbeeld roken, HVZ in de familie, SBD, BMI).  

▪ Bij nierfunctiestoornissen, gebruik van diuretica, ACE-remmers of ARB’s worden ook het 

serumkalium- en serumcreatininegehalte jaarlijks gecontroleerd. 

▪ Pogingen om na een goede instelling de medicatie te staken of de dosering te verlagen 

worden niet aangeraden, tenzij de indruk bestaat dat de bloeddruk tijdelijk verhoogd was 

door lichamelijke of geestelijke stressoren. 

▪ Aangezien patiënten met een verhoogd risico op HVZ eveneens een verhoogd risico hebben 

op DM, wordt aanbevolen eens per 3-5 jaar de nuchtere glucose te bepalen.   

10.3.1.1 Bij patiënten met HVZ (secundaire preventie) gelden de volgende aanbevelingen: 

▪ Volgens de NHG-standaard is frequentere controle aangewezen dan bij patiënten zonder 

HVZ, DM of RA. Als de patiënt echter goed is ingesteld op therapie en de streefwaarden zijn 

bereikt dan is jaarlijkse evaluatie van de therapie voldoende. 

▪ Labcontroles vinden jaarlijks plaats zoals hierboven vermeld bij patiënten zonder HVZ. 

 

In het Ketenzorgprogramma van Huisartsen Eemland Zorg is ervoor gekozen om voor het 

controlebeleid de patiënten te verdelen in een intensieve en een surveillancegroep. 

 

De surveillancegroep bestaat uit patiënten met of zonder HVZ die hun streefwaarden bereikt 

hebben voor bloeddruk, LDL en niet-roken. Bij hen volstaat een jaarlijkse controle 

 

De intensieve groep bestaat uit patiënten met of zonder HVZ die hun streefwaarden nog niet 

bereikt hebben. Bij hen wordt een controle van 4 maal per jaar aanbevolen, of in individuele 

gevallen zelfs vaker, tot hun streefwaarden bereikt zijn.  

 

In Portavita worden de patiënten aan de hand van de controlefrequentie verdeeld in deze twee 

groepen.  

 

Aan de hand van de gemiddeld bereikte bloeddrukdaling en LDL-daling in de intensieve groep kan 

zo een gemiddeld resultaat van de intensieve controle worden bepaald. 
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11 Consultatie, verwijzing en terugverwijzing 

 

11.1 Consultatie specialist 

▪ In alle gevallen kan de specialist geconsulteerd worden, indien de streefwaarden voor 

tensie en lipiden niet bereikt worden ondanks adequate therapie. Zie daarvoor ook de 

werkafspraken van het MCCE. 

11.2 Verwijzing internist 

▪ Bij verdenking op familiaire hypercholesterolemie kan verwijzing naar een internist zinvol 

zijn (zie ook NHG-Standpunt Diagnostiek en behandeling van familiaire 

hypercholesterolemie 

▪ Verwijs naar een internist bij (vermoeden op) secundaire hypertensie (zie paragraaf 

Laboratorium- en aanvullend onderzoek). Overweeg verwijzing naar een internist indien er 

een hoog risico op HVZ blijft bestaan en er gedurende > 6 maanden persisterende TRH 

bestaat bij:  

o Patiënten jonger dan 65 jaar; 

o Patiënten van 65 jaar en ouder met een SBD > 160 mmHg. 

11.3 Verwijzing cardioloog 

▪ Bij een sterk belaste familieanamnese met plotse hartdood op jonge leeftijd kan verwijzing 

naar cardioloog of klinisch geneticus zinvol zijn. 

11.4 Verwijzing overig 

▪ Indien er een reële verdenking is op een hypertensieve crisis, dient de patiënt direct te 

worden verwezen naar een ziekenhuis. 

▪ Voor verwijzing bij (nieuwe) HVZ gelden de vigerende richtlijnen. 

 

11.5 Verwijzing diëtist  

▪ Indicaties voor een verwijzing naar de diëtist kunnen zijn: obesitas, hypertensie, 

hypercholesterolemie of nierfunctiestoornissen. 

11.6 Terugverwijzing  

▪ Afspraken over terugverwijzing zijn te vinden bij de werkafspraken van het MCCE. 

 

http://www.mcce.nl/werkafspraken.html
http://www.mcce.nl/werkafspraken.html
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12 Tensiemeting 

12.1 Gestandaardiseerde spreekkamerbloeddrukmeting 

▪ Laat de patiënt ± 5 minuten zitten in een rustige omgeving. Creëer een ontspannen 

situatie en zorg ervoor dat de patiënt comfortabel zit (benen niet over elkaar geslagen, 

geen vuist maken). Zorg ervoor dat de arm waaraan gemeten wordt, wordt ondersteund. 

▪ Gebruik een standaard manchet met een rubberen luchtblaas van 12 tot 13 cm breed en 

ongeveer 35 cm lang. Een grotere en een kleinere manchet/luchtblaas zijn noodzakelijk 

voor respectievelijk dikke en dunne armen (de luchtblaas dient minimaal 80% van de arm 

te omvatten, maar niet dubbel te zitten). De kleine manchet/luchtblaas kan ook worden 

gebruikt voor kinderen. 

▪ Zorg ervoor dat de manchet zich bevindt ter hoogte van het hart, halverwege het sternum, 

ongeacht de positie van de patiënt. Meet ten minste 2 keer met een tussenpoos van 1 tot 2 

minuten en meet vaker als er een duidelijk verschil is tussen de metingen. Neem het 

gemiddelde van de laatste 2 waarden. 

▪ Meet de eerste keer aan beide armen om eventuele verschillen door perifeer vaatlijden te 

onderkennen. Bij een verschil geldt de arm met de hoogste bloeddrukwaarde als 

representatief voor de systemische bloeddruk. 

▪ Bij atriumfibrilleren is het aangewezen om ten minste 3 keer te meten en te middelen; 

oscillometrische apparaten geven vaak een foutmelding bij sterke irregulariteit of 

inaequaliteit. 

12.2 Thuisbloeddrukmetingen 

▪ De voorspellende waarde voor het ontstaan of verergeren van orgaanschade en 

cardiovasculaire aandoeningen van thuisbloeddrukmetingen is beter dan die van 

spreekkamerbloeddrukmetingen. Monitoren van therapie-effecten met 

thuisbloeddrukmetingen resulteert in betere bloeddrukcontrole dan met 

spreekkamermetingen. 

▪ Gemiddeld geven thuismetingen lagere meetwaarden dan spreekkamermetingen. De 

grenswaarden en streefwaarden van thuisbloeddrukmetingen zijn daarom ook lager dan 

van spreekkamermetingen. 

▪ Thuisbloeddrukmetingen bevorderen ook het bewustzijn en de betrokkenheid van de 

patiënt waardoor het ‘commitment’ aan leefstijladviezen en medicamenteuze therapie 

wordt  

▪ Gebruik een gevalideerde meter, polsmeters worden niet aanbevolen. 

 

Demonstreer de meting en instrueer de patiënt als volgt: 

 

▪ Meet in rustige omstandigheden, na 5 minuten rust genomen te hebben; 

▪ Verricht geen inspanning, rook niet en drink geen koffie gedurende 30 minuten 

voorafgaand aan de meting 

▪ Meet de bloeddruk bij voorkeur in zittende houding met de rug ondersteund 

▪ Zorg ervoor dat de arm ondersteund is en breng de manchet aan op harthoogte  

▪ Zorg ervoor dat de benen niet zijn gekruist (zitten met beide voeten op de grond) 

▪ Meet bij voorkeur aan de niet-dominante arm, tenzij er een (herhaaldelijk gemeten) 

aanzienlijk verschil is tussen de beide armen (> 10 mmHg SBD en/of 5 mmHg DBD); dan 

dient er altijd aan de arm met de hoogste bloeddruk te worden gemeten. 

▪ De patiënt meet een week lang, ’s morgens twee keer (twee minuten tussen de metingen) 

en ’s avonds twee keer de bloeddruk en noteert de uitkomsten op een meegegeven 

formulier.  

▪ Bereken de gemiddelde tensiewaarde van dat 2 t/m 7. 
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12.3 Ambulante bloeddrukmetingen 

▪ Met ambulante bloeddrukmeetapparatuur is het mogelijk metingen te doen terwijl de 

patiënt zijn normale dagelijkse activiteiten voortzet.  

▪ Ambulante metingen zijn een betere weerspiegeling van de bloeddruk onder normale 

leefomstandigheden dan spreekkamermetingen, en geven een betere voorspelling van het 

risico op HVZ. 

▪ Zowel in de diagnostische fase als bij de monitoring van het therapie-effect kan ambulante 

bloeddrukmeting worden toegepast.  

▪ Gemiddeld geven ambulante bloeddrukmetingen lagere meetwaarden dan 

spreekkamermetingen. De grenswaarden en streefwaarden zijn daarom ook lager. 

▪ Instrueer patiënten normale activiteiten te ondernemen (maar geen maximale inspanning) 

en tijdens metingen de arm waaraan gemeten wordt ontspannen en stil te houden; 

▪ Vraag de patiënt om een dagboek bij te houden om opvallende gebeurtenissen te noteren, 

met vermelding van het tijdstip van die gebeurtenis, ook notatie van de duur en de 

kwaliteit van de slaap is van belang; 

▪ Accepteer geen 24-uursmetingen met > 30% mislukte meetpunten. 

 

12.4 Bloeddrukmeting streefwaarden spreekkamer, 24-uur, thuis 

Bij een vergelijking van bloeddrukmetingen blijkt dat de uitkomst van een spreekkamermeting 

gemiddeld hoger ligt dan de uitkomsten van een thuismeting of 24-uurs bloeddrukmeting.  

Het is daarom raadzaam om bij grensgevallen of bij het vermoeden van een “witte jassen 

hypertensie” de bloeddruk over te meten op een optimaal gestandaardiseerde wijze. Bij patiënten 

die bekend zijn met “witte jassen hypertensie” kan de tensie (half)jaarlijks worden gemeten bij een 

24-uursmeting. Eventuele spreekkamermetingen kunnen daarbij worden genoteerd in ́ Afronding 

consult´ 

Voor de risicoschatting wordt uitgegaan van de spreekkamerbloeddrukmeting. De diagnose kan 

worden gesteld en behandeling geëvalueerd aan de hand van onderstaande streefwaarden. 

 

Streefwaarden afhankelijk van de meetmethode van de bloeddruk 

Meetmethode Streefwaarde tensie 

Spreekkamer ≤ 140/90 mm Hg (bij 80-plussers 150-160 mm Hg systolisch) 

Thuis, protocollair ≤ 135/85 mm Hg 

Ambulant 24 uur ≤ 130/80 mm Hg, metingen overdag ≤ 135/85 mm Hg 

 

Praktisch betekent dit dat bij het invoeren van een meting in het EPD (anders dan via index)  

▪ Bij een 24-uursmeting 10 mm Hg wordt opgeteld bij de gemiddelde waarden van 24 uur en 

5 mm Hg wordt opgeteld bij metingen overdag 

▪ Bij een protocollaire thuismeting wordt 5 mm Hg opgeteld bij metingen  

 

Vermeld in ´Afronding consult´ dat dit waarden betreft, die zijn verkregen uit een 24-uurs meting/ 

protocollaire thuismeting.  

 

 

12.5 Validatie van bloeddrukmeters  

Informatie over de validatie van alle bloeddrukmeters en de manier waarop de keuringen worden 

gedaan, zijn te vinden op www.dableducational.org  een website die in 2004 in het leven is 

geroepen door de European Society of Hypertension. 

 

 

 

http://www.dableducational.org/

