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Casus  

 
 

• Man, 45 jaar, roker, BMI 29 kg/m² 

 

• Voorgeschiedenis: 

– Lumbo-ischialgie 

– Geen persoonlijke cardiovasculaire 
voorgeschiedenis 

– FA:  moeder hoge bloeddruk en metabool 
syndroom leeftijd en hersenbloeding gehad 

 

• CV risicofactoren: milde hypercholesterolemie, AHT, 
overgewicht(vrij gespierd)/obesitas,  familiaal CV 
belast (moeder), stress++++ 

 

  

 



 

Casus  

 
 

• Man, 45 jaar, roker 

 

• Voorgeschiedenis: 

– Lumbo-ischialgie 

– Geen persoonlijke cardiovasculaire voorgeschiedenis 

– FA:  moeder hoge bloeddruk en metabool syndroom leeftijd 
en hersenbloeding gehad 

 

• Huidige anamnese:  doorverwezen wegens geruis gehoord 
door arbeidsgeneesheer.  

 Bloeddruk: 165/95 mmHg 

  

 Actief man.  

 

 Meldt geen klachten.  

  
 



Casus  
Man, 45 jaar 

  

• Beroep: ploegbaas verbouwingswerken 

 

• Usus:  

 -ethyl ~ enkel in weekend ~ 4 pinten  

• -koffie ~ 1.5 à 2  liter per dag 

 

• Medicatie: 

Nihil 

Soms eens een NSAID of Dafalganbruistabletten 

 

 

• Jaagt in vrije tijd op groot en klein wild 
 



Casus  
 

• KO:  

  Fors gebouwd man in globaal goede 
 algemene toestand 

 L: 181 cm  G: 98 kg  BMI ~29.9 kg/m2 

 BD: ~162/95 mmHg (bilateraal) bij herhaling 

 H&H: geen orthopnoe, halsvenen niet 
 gestuwd 

 Cor: regelmatig, SS 2/6 max ICR IV & apex 

 Longen: Bilateraal normaal ademgeruis 

 BO: 110 cm  

 OL: bilateraal forse kouseband  



Casus 

• Bijkomende investigaties? 



Labo Investigaties 
Routine tests 

• Fasting plasma glucose 

• Serum total cholesterol 

• Serum LDL-cholesterol 

• Serum HDL-cholesterol 

• Fasting serum triglycerides 

• Serum potassium 

• Serum uric acid 

• Serum creatinine 

• Estimated creatinine clearance (Cockroft-Gault formula) or 
glomerular filtration rate (MDRD formula) 

• Haemoglobin and haematocrit 

• Urinalysis (complemented by microalbuminuria dipstick test 
and microscopic examination) 

• Electrocardiogram 



Labo Investigaties 
Aanbevolen tests 

• Echocardiogram 

• Carotid ultrasound 

 

• Quantitative proteinuria (if dipstick test positive) 

 

• Ankle-brachial BP index 

• Fundoscopy 

• Glucose tolerance test (if fasting plasma glucose >5.6 mmol/L 

(102 mg/dL) 

• Home and 24h ambulatory BP monitoring  

• Pulse wave velocity measurement (where available) 

 



Casus ECG 



Microalbuminurie 

 
Microalbuminurie is gedefineerd als de excretie van   

30 tot 300 mg albumine per dag in de urine. 

 

Minder dan 30(20) mg is niet significant.  

 

 

Meer dan 300 mg is albuminurie or macroalbuminurie.  

 

Albumine spiegels beneden 300 mg per dag zijn niet 

detecteerbaar door standaard proteine dipstick testing,  

Dus elk positief resultaat is meer dan "microalbuminuria". 

 

 

 

 

 

Albumine-creatinine ratio: ≥22 (M), or ≥31 (V) mg/g creatinine 



Casus 
• Labo:  

 Bloed: 

– GFR 69 ml/min, urinezuur 7.2 mg/dl, glucose 102 

mg/dl, HDL 40 mg/dl, LDL 135 mg/dl, triglyceriden 

185 mg/dl  

 (“metabool”) Te volgen en maximale RF controle 

– Normale SK testen 

 

 Urine:  

– Albuminurie: 33 mg/24 h (te volgen) 

 



Casus: ABPM 



Casus: ABPM 



Office BP 

 ABPM 

(daytime) 
< 140/90 mm Hg  140/90 mm Hg 

< 135/85 mm Hg Normotensie 
Witte jas 

hypertensie 

 135/85 mm Hg 
Gemaskeerde 

hypertensie 
Hypertensie 

Diagnostische evaluatie 



Casus 
Echocardiogram:  
• Randgedilateerd (EDD 60 mm) en eccentrisch hypertroof LV 

met globaal bewaarde  systolische functie.  

• Normale diastolische fctie  

• Normale dimensie en functie van de RV. 

• Mild gedilateerd LA 

• Aorta sinus fors 39 mm. 

• Zeer excentrisch, posterior gerichtte MI jet 3/4 obv. prolaps 

aMVL (myxoïed degeneratief klepblad).  

• Normale RV drukken  

  



Casus 



Casus 
• Echocardiogram: mitralisklepinsufficiëntie 



Casus 
• Echocardiogram: mitralisklepinsufficiëntie 





Casus 

• Bijkomende investigaties? 



Casus 

• Bijkomende investigaties? 

 

– Belastingsproef of stress-imaging? (cv risico, 

aritmie, inspanningscapaciteit, bloeddrukverloop) 

– Polysomnografie? 

– Etiologie AHT? Uitsluiten secundaire AHT?  

Bv Duplex ae renales 

– Andere? 

Mede obv anamnese, kliniek, basis investigaties 

 



Casus 

• Volgende stap ? 

 

A. Medicamenteuze therapie 

B. Levensstijl aanpassen 

C. Levensstijl aanpassen + onmiddellijk 

medicatie 

D. Levensstijl aanpassen, in tweede tijd 

medicatie   

 



Andere 

risicofactoren, 

asymptomatische 

orgaanweerslag of 

pathologie 

Bloeddruk (mmHg) 

Hoog normaal 

SBD 130-139 of  

DBD 85-89 

Hypertensie Graad 

1   

SBD 140-159 of  

DBD 90-99 

Hypertensie Graad 

2 

SBD 160-179 of  

DBD 100-109 

Hypertensie Graad 

3  

SBD ≥180 of  

DBD ≥110 

Geen andere 

risicofactoren 

Laag bijkomend 

risico 
Gemiddeld risico 

Hoog bijkomend 

risico 

1-2 risicofactoren 
Laag bijkomend 

risico 
Gemiddeld risico 

Gemiddeld tot 

hoog risico 

Hoog bijkomend 

risico 

 3 risicofactoren 

Laag tot 

gemiddeld 

bijkomend risico 

Gemiddeld tot 

hoog risico 

Hoog bijkomend 

risico 

Hoog bijkomend 

risico 

orgaanweerslag , 

chronisch nierfalen 

of diabetes 

 

Gemiddeld tot 

hoog risico 

Hoog bijkomend 

risico 

Hoog bijkomend 

risico 

Hoog tot zeer 

hoog bijkomend 

risico 

Symptomatische  

CV ziekte, nierfalen 

stadium   4 of 

diabetes  met 

orgaanweerslag of 

risicofactoren 

Zeer hoog 

bijkomend risico 

Zeer hoog 

bijkomend risico 

Zeer hoog 

bijkomend risico 

Zeer hoog 

bijkomend risico 

Stratificatie van het CV risico in categorieën 



Andere risicofactoren, 

asymptomatische 

orgaanweerslag of 

pathologie 

Bloeddruk (mmHg) 

Hoog normaal 

SBD 130-139 of  

DBD 85-89 

Hypertensie Graad 1   

SBD 140-159 of  

DBD 90-99 

Hypertensie Graad 

2 

SBD 160-179 of  

DBD 100-109 

Hypertensie Graad 

3  

SBD ≥180 of  

DBD ≥110 

Geen andere 

risicofactoren 
Geen BD 

interventie 

NFM gedurende enkele 

maanden, nadien 

farmaca  BD-

streefwaarde <140/90 

NFM gedurende enkele 

weken, nadien farmaca  

BD-streefwaarde 

<140/90 

NFM 

Onmiddellijk farmaca 

BD-streefwaarde < 

140/90 

1-2 risicofactoren 

NFM 

Geen BD 

interventie 

NFM gedurende enkele 

weken, nadien farmaca  

BD-streefwaarde 

<140/90 

NFM gedurende enkele 

weken, nadien farmaca  

BD-streefwaarde 

<140/90 

NFM 

Onmiddellijk farmaca 

BD-streefwaarde < 

140/90 

 3 risicofactoren 

NFM 

Geen BD 

interventie 

NFM gedurende enkele 

weken, nadien farmaca  

BD-streefwaarde 

<140/90 

NFM 

Farmaca 

BD-streefwaarde < 

140/90 

NFM 

Onmiddellijk farmaca 

BD-streefwaarde < 

140/90 

orgaanweerslag , 

nierfalen stadium 3 of 

diabetes 

 

NFM 

Geen BD 

interventie 

NFM 

Farmaca 

BD-streefwaarde < 

140/90 

NFM 

Farmaca 

BD-streefwaarde < 

140/90 

NFM 

Onmiddellijk farmaca 

BD-streefwaarde < 

140/90 

Symptomatische  CV 

ziekte, nierfalen stadium  

 4 of diabetes  met 

orgaanweerslag of 

risicofactoren 

NFM 

Geen BD 

interventie 

NFM 

Farmaca 

BD-streefwaarde < 

140/90 

NFM 

Farmaca 

BD-streefwaarde < 

140/90 

NFM 

Onmiddellijk farmaca 

BD-streefwaarde < 

140/90 

Start van voedings- en gezondheidsmaatregelen en van een 

antihypertensiebehandeling 



Casus 

• Welke therapie? 



Niet farmacologische maatregelen 

 

Beperking van de zoutinname (< 5-6 g / 24uur) 

Beperking van de alcoholconsumptie  

 ♂: ≤ 20-30 g ethanol/dag;  ♀: ≤ 10-20 g ethanol/dag 

Verhoogde inname van groenten en fruit en producten met 
een laag vetgehalte 

Gewichtsafname om een BMI 25 kg/m² en een buikomtrek 
van ♂ < 102cm en ♀ < 88cm (indien geen contra-indicatie) te 
bereiken 

Regelmatige lichaamsbeweging: tenminste 30 minuten 
inspanning met matige intensiteit gedurende 5 tot 7 dagen 
per week 

Rookstop 



Casus: voorkeur product? 



Casus 

• Starten met: 

 

A. Monotherapie 

 

B. Combinatietherapie 

• Indien ja: welke combinatie? 



Strategie monotherapie versus associatie 

Keuze tussen 

Zelfde 
antihypertensivum 
aan hogere dosis 

Ander 
antihypertensivum 

Monotherapie Bitherapie 

Monotherapie 
aan hoge dosis 

Bitherapie 
aan hoge dosis 

Andere 
bitherapie 

Tritherapie 
aan hoge dosis 

Licht verhoogde BD 
Laag of matig CV risico 

Sterk verhoogde BD 
Hoog/zeer hoog CV risico 

Zelfde combinatie 
aan hogere dosis 

Voeg 3de 
geneesmiddel toe 

aan lage dosis 



Essentiële hypertensie 



Combinatietherapie: rationale 
• Monotherapie controleert de BD slechts bij een 

minderheid (BD is multifactorieel) 

 

• Betere en snellere BD daling (dan wanneer men dosis 
van 1 product verhoogt) 

 

• Synergistisch en additief effect 

 

• Minder nevenwerkingen (klinisch, metabool) 

–  hypokaliëmie igv diureticum + RAS-blokker 

–  hyperkaliëmie igv RAS-blokker + diureticum 

–  oedemen igv calciumblokker + RAS-blokker 

– Lagere dosis van elk bestanddeel 

 



Combinatietherapie: rationale 

 

• Eénpilcombinatie:  

 

– Verbetert therapietrouw! 

 

– Reduceert de inertie van de arts 

 

– Lagere kost 

 



Mogelijke associaties tussen verschillende 

klassen van antihypertensiva 

Thiazidediuretica 

Bètablokkers 

Andere 

antihypertensiva 

ACE-inhibitoren 

 

Sartanen 
 

Calcium- 

antagonisten 

Associatie 

 = associaties die de voorkeur genieten voor de algemene hypertensiepopulatie  

 = nuttige associaties  (maar met  bepaalde beperkingen) 

 = mogelijke associaties maar met minder bewijzen 

 = niet aanbevolen associatie 



  EBM: combinatietherapie 

RAAS 
Blockade 

CCB Diuretic 



Hypertensie uitlokken/bevorderen 
 

• Niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen   

• Orale anticonceptiva   

• Sympathicomimetica   

– Amfetamines 

– cave neusdruppels (ephedrine)! 

• Illegale drugs: cocaïne   

• Glucocorticoïden   

• Glycyrrhizinezuur: mineralocorticoïd effect 

– zoethout, drop, kauwtabak, stimorol, bepaalde thee’s 

– Carbenoloxone (synthetisch derivaat van glycyrrhizinezuur gebruikt bij 
behandeling van maag- en slokdarmulcera) 

• Cyclosporine, tacrolimus   

• Erythropoëtine  

• Kruidensupplementen   

• VEGF-remmers  

• Bruistabletten! 



Frequent 

 

•  Obstructieve slaap apnea 

 

•  Nierlijden 

 

•  Primair aldosteronisme (↑ aldosterone/renin 

 ratio) 

 

•  Arteria renalis stenose (atherosclerotisch lijden, 

achteruitgang renale functie, FMD) 

 

Secundaire oorzaken (Resistente)  Hypertensie 



Secundaire oorzaken (Resistente)  Hypertensie 

 Zeldzamer 
 

•   Feochromocytoma (episodische hypertensie, 
palpitaties, diaforese, hoofdpijn) 

 
•   Cushing’s disease (moon facies, centrale obesitas, 

abdominale striae, inter-scapulaire vet depositie) 
 

•   Hyperparathyroidie 
 

•   Coarctatio aortae (verschil in brachiale of femorale 
pulsaties, systolische geruis) 
 

•   Intracraniale tumor 
 



BHC Symposium 2016  

 

   DANK U 

  om erbij te zijn! 

 

  Bezoek onze website 

  http://belhyp.be/ 

 

http://belhyp.be/

