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Casus  
• Man, 48 jaar, roker, BMI 29 kg/m² 

 

• Voorgeschiedenis: 

– Lumbo-ischialgie 

– Geen cardiovasculaire voorgeschiedenis 

– FA: Vader plots overleden op 52 jarige leeftijd 

 

• Klacht: dyspnoe d’effort, palpitaties na recente bronchitis 

 

• Usus: ethyl 3E/d, frequent restaurantbezoek 

• Geen sportbeoefening 

 

• Medicatie: 

– Brufen zo nodig 

– Neusdruppels: quid? 
 



Casus  
 

• KO:  

 

BD:162/95 mmHg (bilateraal) 

H&H: geen orthopnoe, halsvenen niet gestuwd 

Cor: RR, SS 2/6 

Longen: Bilateraal normaal ademgeruis 

BO: 110 cm  

OL: beperkt pitting oedeem OL, milde varicose 



Casus 

• Bijkomende investigaties? 



Casus 
• Labo:  

 Bloed: 

– GFR 65 ml/min, K 4.2 mmol/L, urinezuur 8.5 

mg/dl, glucose 100 mg/dl, HDL 32 mg/dl, LDL 

145 mg/dl, triglyceriden 185 mg/dl, GGT 85 

U/L 

– CRP < 0.5  

– Normale SK testen 

 Urine:  

– Albuminurie: 50 mg/24 h (NW < 20) 

– Normaal Sediment 

 



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 

• ECG: 



Casus 
• Echocardiogram:  
 LV-hypertrofie, bewaarde LV systolische functie 



Casus 
• Echocardiogram: diastolische dysfunctie 



Casus 
• Echocardiogram: mitralisklepinsufficiëntie 



Casus 

• Bijkomende investigaties? 



Casus 

• Bijkomende investigaties? 

 

– Holter ? (palpitaties, aritmie?) 

– Belastingsproef of stress-imaging ? (hoog 

risico, fam belast: coronarialijden, aritmie) 

– Polysomnografie ? 

– Uitsluiten secundaire AHT? Etiologie AHT? 

– Andere? 

 

 



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 

• Volgende stap ? 

 

A. Medicamenteuze therapie 

B. Levensstijl aanpassen 

C. Levensstijl aanpassen + onmiddellijk 

medicatie 

D. Levensstijl aanpassen, in tweede tijd 

medicatie   

 



Casus 

• Welke therapie? 



Voedings– en gezondheidsmaatregelen 

De erkende niet-farmacologische maatregelen zijn:  

 

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 

 



Combinatietherapie: rationale 

• Eénpilcombinatie:  

 

– Verbetert therapietrouw! 

 

– Lagere kost 

 



Voordeel van vaste combinaties 

.5 1 1.5 2 

1.63 (0.93, 2.83) 

1.43 (0.76, 2.68) 

1.13 (0.78, 1.64) 

1.30 (0.98, 1.71) 

Schweizer et al. 2007 

Ebutt et al. 1979 

Mancia et al. 2004 

Overall (I-squared = 0.0%, p=0.533)  

Favours free combination Favours FDC 

Systolic and Diastolic BP normalization ratios 

Study OR (95% CI) 

Gupta et al. Hypertens 2010;55:3994–407. 
 

Use of fixed dose combination associated with 30% increase 

in achieving BP control 



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: EBM: combinatietherapiecombinatietherapie  

RAAS 
Blockade 

CCB Diuretic 



Drugs die 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 

• 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, jonge vrouw) 

 

Secundare oorzaken (Resistente)  Hypertensie 



Secundare 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 
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