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ESC/ESH 2018: 

Opstarten van een antihypertensieve 

behandeling

Hoog-normale BD
130-139/85-89 mmHg

Hypertensie
Graad 1

BD 140-159/90-99 mmHg

Hypertensie
Graad 2

BD 160-179/100-109 mmHg

Hypertensie
Graad 3

BD ≥180/110 mmHg

Advies levensstijl Advies levensstijl Advies levensstijl Advies levensstijl

Overweeg een behandeling
bij patiënten met zeer hoog 

risico met CV ziekte, 
en vooral CAD

Onmiddellijke behandeling bij 
patiënten met hoog of zeer 
hoog risico met CV ziekte, 

nierlijden of HMOD

Onmiddellijke behandeling 
bij alle patiënten

Onmiddellijke behandeling 
bij alle patiënten

Behandelling bij patiënten
met laag gematigd risico

zonder CV ziekte, nierlijden
of eindorgaanschade na 3-6 

maanden
aanpassing van de levens-

stijl indien BD 
niet gecontroleerd is

BD streefwaarden
bereiken

binnen 3 maanden

BD streefwaarden
bereiken

binnen 3 maanden
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Therapie: niet medicamenteus

• Rookstop:

– Preventie van CV-ziekten: CVA, AMI en PAD

– Passief roken ook geassociëerd met CV-ziekten!

– ↓ Oncologisch risico

• Gewichtsreductie:

– Overgewicht/obesitas geassociëerd met CV-ziekten en zelfs
totale mortaliteit

– Streefdoel:
• BMI 20-25 kg/m² bij < 60 jr

• BO M < 94 cm, V < 80 cm



Ongunstige cardiometabole effecten van 
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Lyon 2003; Trayhurn et al 2004; Eckel et al 2005



Despres, BMJ;2001

Gewichtsverlies van 

Gewichtsreductie van 5 kg:

daling BDs van 4,4 mmHg

daling BDd van 3,6 mmHg
Neter JE et al. Hypertension 2003;42:878-884



Therapie: niet medicamenteus

• Fysische inspanning

– Aerobe inspanningen, matig tempo

– 30 min/5-7 dagen/week

– BD-daling:
• Algemene populatie: 3,5/2,5 mmHg

• Hypertensieven: 8,3/5,2 mmHg

• Matigen ethylverbruik

– Mannen: < 14 Units /week

– Vrouwen: < 8 Units /week

– Binge drinken vermijden

1 Unit=125 mlwijn/250 ml bier



Therapie: niet medicamenteus

• Reductie zoutinname (< 5 gr NaCl/d = < 2 gr Na/d)) 
(1000 mg NaCl=400 mg Na)

– Grootste effect te verwachten bij ouderen, zwarten, diabetici, 
metabool syndroom en nierlijden

– J-curve (< 3 gr NaCl/dag)… ?

– BD-daling:

• Algemene populatie: 4,2/2,1 mmHg

• Hypertensieven: 5,4/2,8 mmHg

• Reductie inname verzadigde vetzuren, rood vlees

• Groenten, fruit, vis, noten, onverzadigde vetten



ESC/ESH 2013: Aanbevelingen voor 

antihypertensieve therapie



ESC/ESH 2018: 

Opstarten van een antihypertensieve behandeling

Onmiddellijke initiatie van antihypertensieve 
behandeling 

(zelfs bij patiënten > 65 jaar*)
* Voor patiënten > 80 jaar dient de SBD > 160 

mm Hg te bedragen

Evaluatie CV risico 

met SCORE tabel
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BD ≥180/110 mmHg
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en vooral CAD

Onmiddellijke behandeling bij 
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Onmiddellijke behandeling 
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bij alle patiënten
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ESC/ESH 2018: BD streefwaarden 



Therapie: medicamenteus

Graduëel starten en opdrijven

-Stapsgewijze aanpak!

Zo laag mogelijke, effectieve dosis

-Cave: Inertie in optitratie en combineren!

Combinatietherapie, 1 PIL !

-Therapietrouw

Langwerkende preparaten

-Betere therapietrouw, minder variabiliteit

Rekening houden met nevenwerkingen

-Therapietrouw



Rationale voor combinatie therapie:  twee medicamenten zijn effectiever 

dan één

Doubling dose of same drug (from 

standard to twice standard dose)
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Wald et al. Am J Med 2009;122:290-300.

Betere bloeddrukcontrole igv combinatietherapie



Antihypertensiva

BD = CO x PR

frequentie Slagvolume Perifere weerstand

Bètablokker

Calciumblokker

(non-DHP)

Diuretica
Perifere 

Vasodilatoren

ACE-I/AT-R-blokker

Calcium blokker

Alfa-blokker

Centraal werkend



 Glomerular

vasoconstriction

 Inflammation

 Fibrosis 

Kidney

 Hypertrophy

 Fibrosis

 Vasoconstriction

Heart

 Vasoconstriction

Brain

 Hyperplasia hypertrophy

 Inflammation

 Oxidation
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VesselsFeedback Loop

AT1 Receptor

Renin
Ang I

Angiotensinogen

Ang II

Biological effects

ACE

Non ACE pathways

ARBs of 

Sartaan

ACE-Inhibitor

Adapted from: Müller DN & Luft 

FC. 2006

Aldosterone   // 
AldoAntagonist

RAAS: therapeutisch doelwit



Mogelijke associaties tussen verschillende 

klassen van antihypertensiva

Thiazidediuretica

Bètablokkers

Andere

antihypertensiva

ACE-inhibitoren

Sartanen of Angio-

Receptor-Blokkers

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

Bètablokkers kunnen een gewichtsverhoging 
veroorzaken, en  kunnen vooral in associatie met 
diuretica, het optreden van nieuwe gevallen van 
diabetes bij voorbeschikte patiënten begunstigen.



EBM: combinatietherapie

RAAS 
Blockade

CCBDiuretic



Combinatietherapie: rationale

• Monotherapie controleert de BD slechts bij een 
minderheid (Bd is multifactoriëel)

• 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

• Eénpilcombinatie: 

– Verbetert therapietrouw!

– Lagere kost



Behandelingsstrategie ongecompliceerde HT

European Heart Journal (2018) 00,1–98





Therapie: keuze product

• Meestal nood aan 2 of meer antihypertensiva

• Bij de individuele patiënt rekening houden 

met 

– Co-morbiditeit (diabetes, hartfalen, nierfalen, ..)

– Orgaanschade (LiVe-H, albuminurie, ..)

– Nevenwerkingen

– Contra-indicaties

– Interacties met andere medicatie

– Kostprijs



Contra-indicaties voor het gebruik van bepaalde antihypertensiva Antihypertensiva Contra-indicaties

absolute mogelijke

Diuretica : thiaziden Jicht Metabool syndroom
Glucose-intolerantie
Zwangerschap
Hypercalcemie
Hypokaliëmie

Bètablokkers Astma

AV Blok (graad 2 of 3)

Bradycardie

Metabool syndroom
Glucose-intolerantie
Atleten en fysiek actieve patiënten
COPD

Calciumantagonisten 

(dihydropyridinen)

Tachyaritmieën
Hartfalen (HFrEF NYHA III of IV)
Ernstig oedeem OL

Calciumantagonisten 

(verapamil/diltiazem)

AV Blok (graad 2 of 3, trifasciculaire 
blok)
Ernstige LV disfunctie
Hartfalen

Constipatie

ACEi Zwangerschap
Angioneurotisch oedeem
Hyperkaliëmie
Bilaterale nierarteriestenose

Vrouwen in vruchtbare leeftijd zonder

betrouwbare anticonceptie

Sartanen Zwangerschap
Hyperkaliëmie
Bilaterale nierarteriestenose

Vrouwen in vruchtbare leeftijd zonder

betrouwbare anticonceptie

Aldosterone 

antagonisten

Ernstige of acute nierinsufficiëntie 
(eGFR <30mL/min)
Hyperkaliëmie

Gelijktijdig gebruik van 

kaliumsupplementen en 

kaliumsparende diuretica





10% daling 

van BD

10% daling

van Totaal 

Cholesterol+ 45%

Daling van 

cardio-

vasculair 

risico

=

Synergistisch effect van risicoreductie

Emberson et al. Eur Heart J. 2004; 

25: 484-491



Wat is nieuw in de guidelines van2018?



Boodschap
BD ≥ 140/90 mmHg

Bevestig diagnose (ABDM, HBDM)

Levensstijlverandering

Medicatie ≥ 140/90 mmHg

Medicatie SBD ≥ 160 mmHg bij 80-plussers

Target SBD < 140 mmHg, bij meeste patiënten 120 -130 mmHg

Target SBD 130 –139 mmHg bij > 65 jaar

Target DBD < 80 mmHg

Therapeutische inertie en slechte therapietrouw

Start combinatietherapie in éénpilpreparaat

ACE-I/ARB + CCB en/of thiazide(like)

Denk aan spironolactone

Denk niet aan device therapie

Denk aan statines

Denk aan ASA in secundaire preventie


