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Verklaring over potentieel belangenconflict  
 
 
 
 
 

- Ik ben huisarts en klinisch farmacoloog 
 

- Niet betrokken bij ontwikkelingsonderzoek naar 
geneesmiddelen of medische toestellen  
 

- Geen belangen die potentieel conflictueus met dit 
onderwerp zouden kunnen zijn.  
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Therapietrouw  

Definitie en prevalentie  



Definitie van therapietrouw 

 

 
The term “adherence”  is used  

 

“to describe the extent to which  

an individual’s behavior coincides  

with health related instructions or recommendations  

given by the health care provider  

in the context of a specific disease or disorder.”  

 

     (Howrance, 2013) 

 

 



Inititation Implementation Discontinuation 

Adherence 

Persistence 

New international standards in taxonomy     

Vrijens B, De Geest S, et al., Br J Clin Pharmacol 2012,73:691-705 

 



Initiation   Implementation Discontinuation  

Intense decision 

making 
Habit Extinction of motiviation  

or  

catastrophic event 

Initial acceptance  Long term 

acceptance  



Prevalentie van therapietrouw 

 

 

Eén op twee patiënten neemt zijn/haar 

geneesmiddelen niet in zoals ze zijn 

voorgeschreven.  

 

Het probleem is te weten : 

welke van de twee patiënten ? 

  



Therapietrouw (adherence) is niet  
 
een therapeutische parameter  
die kan beschreven worden met één enkel getal,  
 
maar wordt wel dikwijls zo gerapporteerd in de literatuur. 
 
     (Burnier et al.,  2013) 
 
 
 
 

“80% van de patiënten waren < 80% therapietrouw” 



Vrijens et al., BMJ, 2008 
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PKC:  N~20,000 patients 

Vrijens et al., Clinical Pharmacology and Therapeutics 2005 

Overall, 40% of patients will have discontinued the prescribed drug after 12 months 

High prevalence of treatment discontinuation 



 

Therapie-resistente hypertensie 

Definitie  en Prevalentie  

  



Definitie van therapie-resistente hypertensie  

Bloeddruk blijft boven de doelwaarden,  
 
ondanks behandeling met  
 
ten minste 3 optimaal gedoseerde antihypertensiva  
 
van verschillende klassen, waaronder een diureticum, 
    (Calhoun et al., 2008 -AHA) 
   
 
Voor een minimum van 3 maand  
 
Gemeten met 24uurs ambulante bloeddrukmeting  
    (Turner et al., 2013) 



Prevalentie van therapie-resistente 

hypertensie 

 
Volgens grote bevolkingsonderzoeken :  

  US Nat Health and Nutrition Examination Survey   

    9% van de US volwassenen met hypertensie  

  13% van de behandelde hypertensiekers 

    (Persell, 2012) 

  Spaanse Epidemiologische studie (met 24H-AM) 

   12% van de behandelde hypertensiekers  

    (de la Sierra et al., 2011) 

In clinical trials  

 10 tot 30 % van de deelnemers 

    (Burnier et al., 2013) 

In  de eerste lijn  

 Lagere prevalentie  



De cascade van verminderde prevalentie  
 
 
 
% volwassenen met hypertensie  
 
 % volwassenen met vastgestelde hypertensie  
 
  % hypertensiekers met behandeling  
 
   % hypertensiekers met    
   adequate behandeling 
 
    % hypertensiekers met adequate  
    behandeling maar niet gecontroleerd 



De cascade van vermindere prevalentie 
 (vervolg) 
 
 
 % hypertensiekers met adequate    
 behandeling maar niet gecontroleerd 
 
  Hoeveel zijn echte hypertensiekers ? 
   White Coat Hypertension  
 
  Hoeveel zijn non-adherers ?  
 
  Hoeveel lijden aan secundaire hypertensie ? 
 
  Hoeveel zijn echte non-responders ?   



 

Therapie-resistente hypertensie 

Aanpak  

  



Wat kunnen we nog doen bij echte therapie-
resistente hypertensie ?  
 
Farmacologisch ? (Monge et al., 2015) 

 Renine-inhibitoren (aliskiren)  

 Duale inhibitoren (neprilysin inhibitor +  

  angiotensin-receptior inhibitor 

  endothelin-converting enzym inhibitor 

 Aldosteron-synthase inhibitoren 
 4de generatie, non-steroidale, dihydropyridine-achtige, 
   mineraal corticoid receptor blokkers.  
 Centraal werkend aminopeptidase A 
Interventioneel ? (Turner et al., 2013)  

 Renal Sympathetic Denervation  (Froeschl et al., 2014) 

 Baroreflex Activation Therapy  

 Renal Arteriovenous Fistula Technique    









Effectiviteit van Renal Sympathetic Denervation  

Er zijn niet zoveel studies (first in men in 2008 gepubliceerd) 
 Voor de symplicity studies zie Froeschl et al., 2014 
Niet altijd patient- en/ of assessor-blinded  
Inclusie procedures niet altijd rigoureus  
 Heeft men  wel echte therapie-resistente hypertensiekers 
 geincludeerd ? Was er 24uurs Ambulante BD-meting ? 
 Was er geloofwaardige screening op therapietrouw ? 
De resultaten zijn niet echt overtuigend (Persu, 2015) 
 Ook al hebben sommige health economisten al geprobeerd 
 aan te tonen in modellen dat deze dure ingrepen kosten-
 effectief zouden kunnen zijn.  
Vervangt de nood aan farmacologische behandeling niet 
Lange termijn safety niet gekend 
Vroegere Evidence reeds achterhaald door nieuwe technologie  





Twee stellingen in verband met  
interventionele ingrepen voor resistente hypertensie 
 
 

1) Essentiële voorwaarde voor de diagnose van resistente 
hypertensie is  de uitsluiting van  

- white-coat compliance  
- Meting van BD met 24uurs ambulante BD-meting  

- non-adherence aan optimaal gedoseerde therapie 
- met een betrouwbare methode, gedurende 3 maand  

- secundaire hypertensie  
 
 

2) Enkel in  het kader van  multicentrische studies  
 

 



 

Betrouwbare methodes  

voor meten van therapietrouw  

  



Weinig nuttig methoden bij resistente hypertensie   

1. Klinische observatie door de arts   
 (Niet beter dan kop of munt)   

2. Gestructureerde bevraging van patiënt  
 (nuttig voor onderzoek naar determinanten)   

3. Refill control in the pharmacy    
 (goed voor longitudinaal prevalentie onderzoek)  

 

1. Bloed- of urine bepalingen (van verum of marker) 

2. Electronic monitoring  

Bruikbare methoden bij resistente hypertensie   



Bloed- of urine bepalingen 
   (van verum of marker) 

Voordelen   

• Objectieve meting van iname  

• Meet therapietrouw aan meerdere geneesmiddelen    

Nadelen 

• Enkel informatie over blootsstelling voor enkele 

dagen, net voor de consultatie  (“tooth brush 

phenomenon” of “white coat compliance”) 

• (relatief) duur (60 EUR)  

• Beperkt aantal metingen in de tijd  

 

 







Studie in  hypertensiekliniek in  Duitsland  
   (Jung et al., 2013) 
 
 

375 patiënten verwezen wegens ongecontroleerde 
hypertensie.  
  Optimaliseren van therapie 
  Uitsluiten White Coat compliance 
 
 108 patiënten met “resistente hypertensie” 
  15 patiënten hadden secundaire hypertensie  
  17 patiënten goed met 4-voudige therapie 
  40 patiënten (53%) bleek non-adherent  
   12 voor alle geneesmiddelen  
   28 voor één of enkele geneesmiddelen  
  36 patiënten in de rest groep    
   “echte resistente hypertensie    



Studie in  hypertensiekliniek in  Check Republic  
   (Strauch et al., 2013) 
 
 

163 patiënten consecutief verwezen wegens ongecontroleerde 
hypertensie.  
   
 53% volledig adherent   
  analyse + voor alle geneesmiddelen 
  (nog te controleren op secundaire hypertensie 
  en white coat hypertension)  
 24% partieel non-adherent     
  analyse – voor 1 or meer geneesmiddelen 
 13% volledig  non-adherent 
  analyse – voor alle geneesmiddelen 



Studie in  hypertensiekliniek in  Check Republic  
   (Rosa et al., 2015) 
 

205 patiënten consecutief verwezen wegens ongecontroleerde 
hypertensie gedurende 12 maand.  
   
 57 (28%) patiënten hadden hun target met BD-meting  
 26  (13%)patiënten hadden hun target met 24uurs amb.  
 50 (24%) hadden secundaire hypertensie 
 27 (13%) waren non-adherent (bloedproef) 
 45 (22%) hadden resistente hypertensie  
  14 contraindicaties 
  16 weigerden  
  15 werden naar RSD verwezen.    
   



Elektronische monitoring  

• stampt de tijd bij elke inname van het 

geneesmiddel   

• levert een zeer preciese anlayse op van het 

aantal gemiste dosissen, hun duur en hun timing.  

• laat een preciese calculatie toe van de tijd 

waarin het geneesmiddel actief 

 

  Blaschke et al., 2012, Annu Rev Pharmacol Toxicol.  





Advanced technology on monitoring  

drug dosing histories 

 Monitor  

Event recording and storage 

 Communicator 

Communication device Internet 

 Display  



(Burnier et al., 2003) 



 

Bevorderen van therapietrouw   

  



Management van adherence bij resistente 
hypertensie   (De Geest et al., 2014) 

 
 

Verbetering van uitkomsten bij de patiënt zullen slechts 
bereikbaar zijn als de dimensies van gedragmanagement op 
alle niveaus volledig geïntegreerd worden.  
 

Interventies op het niveau van de patiënt  
 educatieve/cognitieve (bv patiënten educatie), 

 gedragsmatig/counselling (bv, vermindering complexiteit  
  , cueing, tailoring naar de levensstijl )  

 psychologische/affective (bv sociale ondersteuning) 
Verbetering van de competenties van de zorgverleners  
 terugdringen van de complexiteit van het medicatieschema
 invoeren van nieuwe zorgmodellen op basis van de principes van 
  management van chronische zorg.  
Interventies op het niveau van het gezondheidszorgsysteem  



There is a need for co-operation 

between disciplines 

•Physicians, pharmacists, nurses 

 

 Nurse-led interventions 

  Van Camp et al., 2013, 

 Pharmacists- led interventions 

  Rubio-Valera et al., 2011 

 

Hopefully willing to engage in multidisciplinary cooperation 

and supported by  

• Clinical pharmacologists, medical sociologists, 

psychologists, etc. 



Elektronische Monitoring van therapietrouw  
als  onderdeel van het aanpakken van non-
adherence  
 
 
 
 

 - Diagnostisch  
 
 
 - als onderdeel van  
 het therapeutisch plan tussen arts en patiënt   



Illustration of a working intervention 



 

Conclusies 

  



Dergelijke geavanceerde technieken voor het 
bevorderen van therapietrouw  
vinden stilaan hun weg naar de  praktijk.  
 
 
 

• In hypertensieklinieken  
 

• In HIV klinieken  
 
• Bij transplantatiepatiënten  
 
• Bij  borstkankerpatiënten  

 
• ……. 
 



CONCLUSIES 
 
Denk twee keer na voor U iemand het label “resistente 
hypertensie” opplakt.  
 
Het probleem van therapietrouw moet ernstiger genomen worden 
in hypertensieklinieken  
 
Elektronische monitoring is een precieze manier om longitudinaal 
naar adherence te kijken.  
 
Betrouwbare meting van therapietrouw is de basis van rationeel 
beslissing bij beslissingen van escalatie van hypertensietherapie 
 
Bevorderen van therapietrouw vraagt intensieve inspanning van 
patiënten management, ondersteund door betrouwbare meting.  
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