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1 › Wat is arteriële druk?
De hartcyclus
Om te functioneren moeten al onze organen van zuurstof en diverse
voedingsstoffen worden voorzien. Deze stoffen worden door het
bloed aangevoerd. De werking van het cardiovasculaire systeem
bestaat erin het bloed in het organisme te laten circuleren. Bij elke
hartslag pompt de linkerhartkamer het bloed naar de slagaders
van de grote bloedsomloop (systemische circulatie), waar het
naargelang van hun behoeften over alle organen wordt verdeeld.
De aders voeren het zuurstofarme bloed terug naar het hart. De
rechter hartkamer stuwt het naar de longen, waar het bloed vervolgens opnieuw van zuurstof wordt voorzien. Het zuurstofrijke bloed
keert weer terug naar het hart, waar het door de linker hartkamer
naar de grote slagaders wordt gestuwd, enzovoorts. Zo trekt het
linkerventrikel zich ongeveer 70 keer per minuut samen en pompt
telkens ongeveer 70 milliliter bloed door de grote slagaders. Wanneer het hart zich samentrekt spreekt men van systole en wanneer
het hart zich tussen twee samentrekkingen ontspant, spreekt men
van diastole. Bij arteriële hypertensie - onderwerp van deze brochure - is er slechts sprake van een verhoging van de bloeddruk in
de systemische circulatie (de “grote” bloedsomloop) en niet in de
longcirculatie (de “kleine” bloedsomloop).

Arteriële druk
Bij iedere samentrekking pompt het hart het bloed in de slagaders.
Het bloed oefent dus druk uit op de slagaderwand: dit is de arteriele druk. Als men een ﬁjne sonde (een cathetertje) in een slagader
aanbrengt, bijvoorbeeld in de grote polsslagader, dan wordt
een curve van de arteriële druk geregistreerd (afbeelding 1). Het
moment waarop de druk het hoogst is, komt overeen met de druk
in de slagaders wanneer het hart zich samentrekt: dit is de systolische druk. Het moment waarop de druk het laagst is, komt overeen
met de druk in de slagaders wanneer het hart zich ontspant: dit
is de diastolische druk. Deze beide waarden, die klinisch makkelijk kunnen worden gemeten, worden uitgedrukt in millimeter kwik
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(mm Hg), bijvoorbeeld 120/80 mm Hg. De dokter interpreteert dit
meestal met “twaalf/acht”.

Variatie in de arteriële druk
Normaal varieert de arteriële druk in de loop van een etmaal: de
druk is hoger wanneer we overdag wakker zijn en lager wanneer we
’s nachts slapen. Behalve deze 24uurs-variatie, kan de bloeddruk
plots variëren bij een lichamelijke activiteit, bij emoties of stress.
Deze factoren verhogen de bloeddruk, iets wat een normale reactie
van ons organisme is op dit soort situaties. Daarom is het belangrijk om tijdens de consultatie de bloeddruk te meten wanneer men
kalm is om zo de invloed van deze factoren tot een minimum te
beperken. Een bloeddruk van 150/95 mm Hg kan normaal zijn
bij iemand die in beweging is, maar is abnormaal bij iemand die
gewoon rustig zit of ligt.
Doorgaans is iemands bloeddruk, gemeten door een dokter of verpleegkundige, hoger dan de normale bloeddruk. Dit verschijnsel
heet het “witte jassen effect”. Sommige mensen hebben tijdens
de consultatie een te hoge bloeddruk, terwijl hun bloeddruk normaal is zonder de aanwezigheid van een dokter. Dit fenomeen
heet “witte jassen hypertensie”. Idealiter zou de bloeddruk verschillende keren per consultatie moeten worden gemeten: we
weten dat meerdere metingen kort na elkaar dichter bij de normale
bloeddruk liggen dan één enkele meting. Het effect van de “witte
jassen hypertensie” kan worden vastgesteld door de bloeddruk los
van een medische consultatie te meten, namelijk door zelf thuis
de bloeddruk te meten of door een ambulante bloeddrukmeting
(zie hierna).
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2 › Wat is verhoogde bloeddruk?
De bloeddruk kan stijgen als de elasticiteit van de grote slagaders
en/of als de binnendiameter van de kleine slagaders (arteriolen)
vermindert. Arteriële hypertensie is een permanente stijging van
de bloeddruk, waardoor er een groter risico bestaat een hart- of
vaataandoening te ontwikkelen, in het bijzonder een CVA (cerebrovasculair accident) of een hartinfarct. Aangezien arteriële
hypertensie doorgaans zonder symptomen is, wordt ze minder als
een ziekte dan als een cardiovasculaire risicofactor beschouwd.
Daarom wordt arteriële hypertensie soms de “stille doder”
genoemd. Arteriële hypertensie kan jarenlang het cardiovasculaire systeem beschadigen zonder dat de patiënt dit merkt. Het is
dan ook belangrijk dat de aandoening bij de patiënt wordt opgespoord. Daarom is het van belang om bij elke medische consultatie
de bloeddruk te meten, ongeacht de reden waarom men op het
spreekuur komt. Soms wordt verhoogde bloeddruk ontdekt wanneer er zich één van de complicaties voordoet en dan is het dus
eigenlijk al te laat.
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Momenteel (2008) werken we met de volgende categorieën
bloeddruk:
Systolisch
(mm Hg)

Diastolisch
(mm Hg)

Optimaal

< 120

en

< 80

Normaal

120-129

en/of

80-84

Hoog normaal

130-139

en/of

85-89

Hypertensie

≥ 140

en/of

≥ 90

Geïsoleerde systolische
hypertensie

≥ 140

en

< 90

Geïsoleerde systolische hypertensie is het soort hypertensie dat
het meeste voorkomt bij oudere mensen. Dit is te wijten aan het
verlies van elasticiteit van de grote slagaders. Er werd lang aangenomen dat bij het ontstaan van cardiovasculaire aandoeningen de
diastolische druk een belangrijkere rol speelde dan de systolische
druk. Inmiddels weten we dat vanaf 55 jaar, in plaats van diastolische hypertensie, systolische hypertensie in verband moet worden
gebracht met hart- of vaataandoeningen. Dit soort hypertensie
moet dus ook adequaat worden behandeld, zelfs bij oudere mensen. De positieve effecten van deze behandeling blijken duidelijk
uit diverse klinische onderzoeken.

Deze categorieën illustreren dat er een continu risico bestaat om
een hart- of vaataandoening te ontwikkelen: hoe hoger de bloeddruk, hoe hoger het risico. Onlangs werd aangetoond dat mensen
met een “hoog normale” bloeddruk (dus nog beschouwd als normaal) een hoger cardiovasculair risico lopen dan mensen met een
“optimale” bloeddruk. Er is niet bewezen dat een behandeling met
bloeddrukverlagende geneesmiddelen dit risico vermindert, maar
aanbevolen wordt dat mensen met een “hoog normale” bloeddruk
goed op hun eetpatroon letten en voldoende aan lichaamsbeweging doen. Dus indien men obees is, streven naar een lager
gewicht, minder zout in de voeding, matig alcoholgebruik en meer
lichaamsbeweging.
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AFBEELDING 1

Het cardiovasculair risico

Registratie van de bloeddruk door middel van een in de slagader aangebrachte sonde. Bij iedere
samentrekking van het hart stijgt de druk tot een maximum, dit is de systolische druk. Wanneer
het hart zich ontspant, daalt de druk tot een minimum, dit is de diastolische druk. Deze cyclus
herhaalt zich ongeveer 70 keer per minuut.
SYSTOLISCHE/DIASTOLISCHE AD

Wat is arteriële
hypertensie
of verhoogde
bloeddruk?
•
Arteriële hypertensie

systolische
druk

is een stijging van de
bloeddruk die
het ontstaan van harten vaataandoeningen in
de hand werkt,

diastolische
druk

doorgaans veroorzaakt
door arteriosclerose.
•
Arteriële hypertensie
veroorzaakt doorgaans
geen symptomen

A FBEELDING 2

en dient dan ook
door onderzoek

Gezonde slagader

te worden
opgespoord.

Aderverkalking
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De meeste hart- en vaataandoeningen zijn het gevolg van arteriosclerose (of atheromatose). Arteriosclerose is een aandoening van
de slagaders, secondair aan een litteken dat een verdikking van
de aderwand veroorzaakt: de “atheroomplaque”. Hierdoor ontstaat er een vernauwing van de binnendiameter van de slagader en
vermindert dus de bloedtoevoer via dit bloedvat. Naar gelang van
de plaats van de atheroomplaque kunnen de klinische symptomen
verschillen: angor (angina pectoris), indien het zich voordoet in de
kransslagaders (de slagaders die het hart van bloed voorzien), pijn
in de benen als het zich voordoet in de slagaders van de onderste
ledematen. Het losgeraakte weefsel (atheroomplaque) kan scheuren waardoor een bloedklonter kan ontstaan die stroomafwaarts
het bloedvat volledig kan afsluiten. In dat geval sterven de cellen die door deze slagader van bloed worden voorzien af, met als
gevolg een infarct van de hartspier (hart), een beroerte (hersenen)
of gangreen (been). Heel wat factoren, cardiovasculaire risicofactoren genoemd, verhogen het risico op deze aandoeningen:
genetische factoren, mannelijk geslacht, roken, diabetes, verhoogde bloeddruk, hypercholesterolemie (een te hoog gehalte aan
‘slechte’ cholesterol) en een zittend leven. Doorgaans vertoont een
patiënt een combinatie van meerdere van deze factoren, hetgeen
iemands cardiovasculair risico aanzienlijk verhoogt. Het cardiovasculair risico kan makkelijk worden ingeschat door met deze
verschillende factoren rekening te houden. Het is duidelijk dat
voor een optimale preventie van hart- en vaataandoeningen alle
risicofactoren van een patiënt in kaart moeten worden gebracht en
behandeld.

Arteriële hypertensie › 7

3 › De oorzaken van arteriële hypertensie
ofwel verhoogde bloeddruk
Essentiële arteriële hypertensie
In de meeste gevallen (bij meer dan 90 % van de hypertensiepatiënten) is de precieze oorzaak van arteriële hypertensie niet
bekend: men spreekt van “essentiële” hypertensie. De oorsprong
van essentiële hypertensie is de onderlinge wisselwerking tussen genetische factoren (het risico hypertensie te ontwikkelen
is groter bij iemand die ouders heeft met hypertensie) en omgevingsfactoren (levensstijl). Op basis van genetische aanleg kan
een ongezonde levensstijl de ontwikkeling van hypertensie in de
hand werken (zie ook hoofdstuk Preventie van essentiële arteriele hypertensie):

Secundaire hypertensie

g

Bij maximum 10 % van de hypertensiepatiënten kan de oorzaak van hypertensie worden vastgesteld. Men spreekt dan van
“secundaire” hypertensie. De voornaamste oorzaken van secundaire hypertensie zijn:

Wat zijn de oorzaken
van arteriële
hypertensie? • Nieraandoeningen: praktisch alle nieraandoeningen kunnen
•
in verband worden gebracht met arteriële hypertensie, zoals
Bij 9 op de 10
een vernauwde nierslagader (renovasculaire hypertensie).
hypertensiepatiënten

• Overmatige productie van bepaalde hormonen door de bijnieren: aldosteron (primair hyperaldosteronisme), catecholamigenetische factoren
nen zoals noradrenaline en adrenaline (feochromocytoom),
en een ongezonde
corticosteroïden (ziekte van Cushing).

is de kwaal het gevolg

van een samenspel van

levensstijl: dan is er

•
•
•
•

Obesitas ofwel zwaarlijvigheid
Een zittend leven
Overmatig gebruik van zout
Overmatig alcoholgebruik

• Het syndroom van obstructieve apneu tijdens de slaap: hierbij zien we herhaalde en meer of minder lange episoden van
•
ademstilstand tijdens de slaap, dikwijls gecombineerd met
In 1 op de 10 gevallen
snurken, en voorts slaperigheid overdag.
sprake van essentiële

hypertensie.

is hypertensie het gevolg

Chronische stress speelt mogelijk een rol, maar dit is niet formeel
aangetoond. Roken is van weinig invloed op de bloeddruk op
lange termijn; het verhoogt niettemin aanzienlijk het cardiovasculair risico door andere mechanismen.

van een opspoorbare
afwijking (bijvoorbeeld
een hormonale
ontregeling): dan gaat
het om secundaire
hypertensie.
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• Het gebruik van bepaalde geneesmiddelen: sommige ontstekingsremmers, corticosteroïden en de anticonceptiepil.
Benadrukt dient dat vooral het langdurig gebruik van deze
geneesmiddelen problematisch kan zijn: bij griep of voor
een verstuiking enkele dagen ontstekingswerende geneesmiddelen slikken, heeft weinig gevolgen op lange termijn.
De anticonceptiepil veroorzaakt doorgaans nauwelijks een
Arteriële hypertensie › 9

stijging van de bloeddruk en het komt heel weinig voor dat
een jonge vrouw vanwege de pil arteriële hypertensie ontwikkelt. Het is nochtans nuttig om de bloeddruk te laten meten
alvorens met de anticonceptiepil te beginnen.
• Bij kinderen of adolescenten kunnen andere oorzaken worden opgespoord (misvorming van de aorta, zoals coarctatie
of vernauwing van de aorta). Bij zwangere vrouwen kan preeclampsie leiden tot verhoogde bloeddruk.
Indien de klinische geschiedenis, het lichamelijk onderzoek of de
initiële check-up secundaire hypertensie doen vermoeden, moet
deze worden opgespoord door middel van aanvullend nader
onderzoek (zie hoofdstuk Diagnostiek bij verhoogde bloeddruk).
Het is belangrijk deze secundaire hypertensie op te sporen, omdat
ze soms kan worden genezen door een speciﬁeke behandeling.
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4 › Waarom is hypertensie gevaarlijk?
Arteriële hypertensie is een cardiovasculaire risicofactor die
doorgaans niet met merkbare symptomen gepaard gaat. Meestal
wordt het bij toeval ontdekt, bijvoorbeeld bij een bezoek aan de
huisarts voor iets anders, of bij een onderzoek in het kader van
arbeidsgeneeskunde. Arteriële hypertensie wordt dan ook terecht
“silent killer” (stille doder) genoemd, omdat er zich door hypertensie soms jarenlang complicaties kunnen ontwikkelen zonder
dat de patiënt dit merkt. Het is dus van belang hypertensie op
te sporen en dit kan door bij elk doktersbezoek de bloeddruk
te laten meten. Het gebeurt maar al te dikwijls dat hypertensie
wordt ontdekt als een complicatie tot symptomen gaat leiden,
maar dan is het al te laat om die complicaties te voorkomen.
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Wat zijn de complicaties
van arteriële hypertensie?
Er zijn talrijke complicaties, die verschillende organen kunnen
aantasten en zich bij een en dezelfde patiënt kunnen voordoen.
Complicaties ontwikkelen zich heel geleidelijk over meerdere jaren. Kortom: hypertensie “beschadigt” het hart en de
bloedvaten:
• Hart. De wand van het hart, een spier, verdikt zich wanneer deze een extra inspanning moet leveren om het bloed
door de slagaders te pompen waarvan de weerstand hoger
is : men spreekt van hypertroﬁe van de linkerhartkamer. Dit
is een toename van de spiermassa en zorgt voor een groter
zuurstofverbruik van het hart. Parallel daaraan kan de binnendiameter van de kransslagaders kleiner worden vanwege
atheroomplaques, waardoor er minder zuurstof naar het hart
wordt aangevoerd. In dit geval is er sprake van een gebrek aan
evenwicht tussen de zuurstofaanvoer naar en het zuurstofverbruik van het hart. Dit kan zich uiten door aanvallen van angor
(of “angina pectoris”, pijn in de borst die vooral bij inspanning
optreedt, wanneer het zuurstofverbruik van het hart toeneemt)
of door een infarct van de hartspier als een kransvat volledig
verstopt is geraakt. Op lange termijn raakt het hart uitgeput en
kan er zich bij de patiënt hartfalen ontwikkelen.

• Nieren. Lesies van de kleine nierbloedvaten veroorzaken zeer
geleidelijk nierinsufﬁciëntie. In een vroegtijdig stadium wordt
deze opgespoord door een bloed- en urineonderzoek, iets wat
bij iedere hypertensiepatiënt regelmatig nodig is. Wanneer de
nieren niet meer hun zuiverende functie uitoefenen, moet een
beroep worden gedaan op technieken die deze functie kunnen
vervangen (dialyse of transplantatie). In geïndustrialiseerde
landen is nierinsufﬁciëntie één van de meest voorkomende
redenen om een dialyse te ondergaan.
• Grote slagaders. Arteriosclerose van de beenslagaderen veroorzaakt kramp in de kuiten tijdens het stappen (claudicatio
intermittens of ‘etalagebenen’). Volledige afsluiting van een
perifere beenslagader kan leiden tot gangreen, indien spoedbehandeling uitblijft.

• Hersenen. Een bloedvat dat de hersenen voedt, kan verstopt
raken door een atheroomplaque of bloedklonter. Hierdoor
sterft een hersengebied abrupt af met als gevolg mogelijke
verlamming van één zijde van het lichaam (hemiplegie). Soms
barst een bloedvat: dan spreekt men van een hersenbloeding.
Naargelang de omvang kan zoiets ook een ernstige neurologische handicap tot gevolg hebben. In beide gevallen spreekt
men van een CVA (cerebrovasculair accident); het grote
publiek noemt dit soms “beroerte”.
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Bij iedere bloeddrukstijging met 20/10 mm Hg verdubbelt
het risico op overlijden vanwege een hart- of vaataandoening
CV mortality risk
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2

*
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SBD/DBD* (mm Hg)

Wat is het risico op complicaties?
Het risico op complicaties is nagenoeg evenredig aan de
bloeddruk: hoe hoger die bloeddruk, hoe groter het risico. Uit
epidemiologisch onderzoek blijkt dat het risico op complicaties
al begint bij een bloeddruk van 115/75 mm Hg en dat dit verdubbelt bij iedere stijging met 20/10 mm Hg (afbeelding 15).
Bovendien hangt het risico op een hart- of vaataandoening niet
alleen af van een te hoge bloeddruk, maar ook van het feit of
er andere risicofactoren meespelen, zoals diabetes, roken en
hypercholesterolemie (zie hoofdstuk Wat is arteriële druk). Bijvoorbeeld, een niet-roker van 58 jaar met een systolische druk
van 155 mm Hg en een cholesterolgehalte van 170 mg/dl, loopt
4 % risico binnen de tien jaar te overlijden aan een hart- of vaataandoening. Bij dezelfde bloeddruk (155 mm Hg) neemt bij deze
man van 58 het risico nog eens toe met 17 % als hij rookt en
als zijn cholesterolgehalte 280 mg/dl is (zie hoofdstuk “Hoe het
cardiovasculair risico te evalueren bij de hypertensiepatiënt?”).
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Systolische
bloeddruk /
Diastolische
bloeddruk

De complicaties van arteriële hypertensie:
Hypertensie werkt, indien niet behandeld, ernstige en
invaliderende ziekten in de hand:
• Hart: arteriosclerose van de kransslagaders kan leiden tot
een hartinfarct.
• Hersenbloedvaten: CVA (cerebrovasculair accident).
• Nieren: nierinsufﬁëntie.
• Grote slagaders: arteriosclerose van de beenslagaders.
Er bestaat continu een risico op complicaties: hoe hoger de
bloeddruk, hoe groter het risico op complicaties. Het hangt
bovendien ook af van andere cardiovasculaire risicofactoren.
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5 › Komt arteriële hypertensie veel voor?
Het valt moeilijk uit te maken hoeveel mensen aan hypertensie
lijden, want heel dikwijls weet iemand niet dat hij/zij hypertensie
heeft, doordat deze aandoening niet bij hem/haar is opgespoord.
Om hoeveel mensen het gaat, hangt ook af van de als deﬁnitie
gekozen drempelwaarde. Nochtans wijzen talrijke epidemiologische gegevens in dezelfde richting.
• Een tijdschrift met beschikbare gegevens over heel de wereld
tot 2002 maakt melding van een prevalentie van hypertensie (het percentage hypertensiepatiënten op een bepaald
moment) in de wereld van 26 % : ongeveer 1 miljard mensen !
In dit rapport verwacht men dat hypertensie (op z’n minst) tot
in het jaar 2025 in stijgende lijn zal gaan.
• In de Verenigde Staten worden regelmatig uitgebreide epidemiologische enquêtes gedaan. Met een drempelwaarde
van 140/90 mm Hg bij mensen van boven de 18, blijkt uit de
meest recente gegevens (periode 1999-2004) een prevalentie
van hypertensie van 29 %. Deze prevalentie is hoger dan die
gemeten bij een eerdere enquête (periode 1988-1994); toen
was de prevalentie 24 %. Deze toename houdt verband met
het toegenomen percentage van obesitas. Tijdens de laatste
enquête was 72 % van de hypertensiepatiënten op de hoogte
van hun aandoening. Met andere woorden, 28 % van de mensen weten niet dat ze hypertensie hebben.

De prevalentie van hypertensie ligt hoger in de geïndustrialiseerde landen, hetgeen waarschijnlijk te wijten is aan een
• ongezonde levensstijl: te calorierijk voedsel, te veel zout en
In geïndustrialiseerde gebrek aan lichaamsbeweging. De systolische druk neemt waarlanden treft arteriële schijnlijk door dezelfde mechanismen toe met het ouder worden,
hypertensie 25 tot en dus ook de prevalentie van geïsoleerde systolische hyper30 % van de bevolking: tensie. Boven de 70 jaar heeft 60 tot 80 % van de Amerikanen
hypertensie is een van hypertensie.
DE FREKWENTIE VAN

HYPERTENSIE

de meest voorkomende,

In samenlevingen waar het calorie- en zoutverbruik laag is (bijvoorbeeld, sommige stammen in het Amazonegebied) komt
die meer voorkomt met hypertensie vrijwel niet voor en neemt ook de bloeddruk niet toe
het ouder worden. met de leeftijd.
chronische

aandoeningen,

•
Onder bevolkingen
waar calorie- en
zoutverbruik laag is,
komt hypertensie

• In België blijkt uit beschikbare gegevens dat 25 tot 30 % van
de volwassenen arteriële hypertensie heeft.

praktisch niet voor,
terwijl met het ouder
worden de bloeddruk
evenmin toeneemt.
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6 › Hoe kan de bloeddruk worden gemeten?
“Klassieke” meting van de bloeddruk
De bloeddruk die doorgaans door een arts wordt gemeten tijdens een consultatie of een doktersbezoek aan huis, blijft de
hoeksteen van de diagnose en behandeling van de hypertensiepatiënt. De diagnose dient te zijn gebaseerd op verschillende
metingen bij minstens twee bezoeken, gespreid over de tijd. Tijdens elke consultatie wordt de bloeddruk gemeten in zittende
houding en dit op zijn minst tweemaal, in een kalme en rustige
omgeving, na enkele minuten rust en met een tussenpoos van
1 tot 2 minuten. Indien beide metingen sterk van elkaar afwijken, worden er aanvullende metingen gedaan. De bloeddruk kan
eventueel ook in liggende houding worden gemeten. Bij oudere
patiënten, diabetici en mensen die aan duizeligheid lijden wanneer ze plots rechtop gaan staan of die dreigen te vallen wanneer
ze opstaan (wat kan gebeuren wanneer ze bepaalde geneesmiddelen nemen), wordt aanbevolen de bloedruk nog eens opnieuw
te meten na 1 en 5 minuten in staande positie.

De manchet van de bloeddrukmeter wordt aangebracht op de
bovenarm en moet zich tijdens het meten ter hoogte van het
hart bevinden. De afmetingen van de manchet moeten worden
aangepast aan de omtrek van de bovenarm. Bij obese mensen
moet een bredere en langere manchet worden gebruikt, anders
wordt een hogere dan de reële bloeddruk gemeten. De druk in
de manchet wordt eerst naar een hoger niveau gebracht dan
dat van de systolische druk en wordt vervolgens langzaam verlaagd (2 mm Hg per seconde). De stethoscoop wordt ter hoogte
van de slagader van de arm aangebracht om de geluiden te
beluisteren die gepaard gaan met de samentrekkingen van het
hart (auscultatoire meting). De druk waarmee de eerste toon
wordt waargenomen (Korotkoff-fase I) komt overeen met de
systolische druk ; de druk waarmee de arts de laatste toon (Korotkofffase V) hoort, is de diastolische druk. Om ecologische redenen
wordt minder en minder gebruik meer gemaakt van de bloeddrukmeter met kwikkolom: men gebruikt tegenwoordig erkende
anaëroïde bloeddrukmeters met een goedkeuringslabel. Automatische toestellen die gebruik maken van de oscillometrische
methode, mogen ook worden gebruikt.
Bij het eerste onderzoek wordt de bloeddruk aan beide armen
gemeten; indien de waarden van elkaar verschillen, wordt als
referentie die van de arm genomen met de hoogste waarde. De
hartfrekwentie wordt gemeten na de tweede meting van de bloeddruk, in zittende houding en gedurende minstens 30 seconden.
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Het momenteel aanbevolen schema van zelfmeting is als volgt:
2 metingen ‘s morgens en 2 metingen ‘s avonds, steeds op hetzelfde tijdstip, gedurende 7 dagen. De metingen dienen te worden
uitgevoerd vóór inname van bloeddrukverlagende geneesmiddelen en vóór de maaltijden (of 3 uur erna).

Andere meetmethoden

De lijst met erkende

Bij sommige patiënten is de door de arts gemeten bloeddruk
hoger dan de normale bloeddruk van de patiënt (het “witte jassen” effect). Wanneer men dit fenomeen vermoedt, is het nuttig
de bloeddruk nog eens te meten, maar dan zonder de aanwezigheid van de dokter. Deze metingen geven nuttige aanvullende
informatie en kunnen interessant zijn bij de behandeling van de
hypertensiepatiënt. Uit onderzoek is gebleken dat dit type meting
een betere voorspellende waarde heeft dan de klassieke meting
gedaan door een arts. Er bestaan twee methoden:

toestellen kan worden

Het zelf meten van de bloeddruk
Er zijn niet-invasieve halfautomatische toestellen in de handel
om zelf thuis de bloeddruk te meten. Toestellen met een band
verdienen de voorkeur boven meettoestellen aan de pols of aan
de vinger. Welk toestel het dan ook moge zijn, het is belangrijk
dat dit erkend is volgens een protocol opgesteld door diverse
wetenschappelijke organisaties (bijvoorbeeld, de Europese Vereniging voor Hypertensie).
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geraadpleegd op de

Thuisbloeddrukmetingen (ook wel zelfmeting genoemd) verschaffen de arts aanvullende informatie. Uit onderzoek blijkt
ook dat patiënten die zo’n speciaal apparaatje gebruiken, veel
“consciëntieuzer” zijn. Dit betekent dat ze veel regelmatiger hun
geneesmiddelen innemen en hierdoor hun verhoogde bloeddruk
ook beter onder controle houden. Misschien komt dat ook doordat ze zich meer bewust zijn van hun aandoening.

volgende websites
www.dableducational.org

24-uurs ambulante bloeddrukmeting van de arteriële druk
(AMAD)
Bij dit aanvullend onderzoek, ook wel Holter-bloeddrukmeting
genoemd, wordt gebruik gemaakt van een duur apparaat. In het
ziekenhuis brengt meestal een verpleegster een armmanchet
aan dat aangesloten is op een apparaatje dat zowel registreert
als pompt ((om de manchet op te pompen), en dat aan de ceintuur gedragen wordt. De patiënt verlaat het ziekenhuis en brengt
de dag (en de nacht) zo normaal mogelijk door. De arteriële druk
wordt met intervallen 24 uur lang gemeten, bijvoorbeeld steeds
om de 20 minuten. Na 24 uur moet het apparaatje naar het ziekenhuis worden teruggebracht. Deze techniek heeft op z’n minst
twee voordelen : (1) de dokter beschikt over zeer veel metingswaarden en (2) de metingen zijn uitgevoerd in de “natuurlijke
omgeving” van patiënten, tijdens hun gewone dagelijkse bezigheden. Momenteel is de 24-uurs ambulante meting het meest
betrouwbare onderzoek om ofwel zekerheid te verkrijgen of
iemands arteriële bloeddruk te hoog is ofwel dat deze door medicatie goed onder controle wordt gehouden.
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Meting van de arteriële bloeddruk
• De referentiewaarde is nog steeds de door de arts gedane meting,
onder standaardomstandigheden.
•

De diagnose van hypertensie berust op verschillende metingen,
(1) tijdens eenzelfde consultatie en (2) tijdens meerdere

Volgens een welbekend medisch gezegde behandelen we geen
bloeddrukwaarden, maar wel een patiënt in zijn/haar geheel.

consultaties.
• Soms moet de arteriële bloeddruk ook worden gemeten
zonder dat er een arts bij is. Dit gebeurt dan door middel van
thuisbloeddrukmeting of 24-uurs ambulante bloeddrukmeting.

Ambulante bloeddrukmeting heeft vooral zin in volgende
situaties:
• Ongewone variabiliteit van de conventionele bloeddruk bij
verschillende metingen en/of doktersbezoeken.
• Belangrijk verschil tussen de conventionele meting en de
thuisbloeddrukmeting.
• Hoge bloeddruk bij conventionele meting bij patiënten met
een laag globaal cardiovasculair risico.
• Hypertensie die niet gecontroleerd geraakt ondanks medicatie.
• Symptomen suggestief voor episoden van bloeddrukval,
vooral bij ouderen en bij suikerziekte.
Het blijkt dat de arteriële bloeddrukwaarde als resultaat van
thuisbloeddrukmeting of 24-uurs ambulante bloeddrukmeting
lager is dan een bloeddrukmeting die een arts uitvoert. Dit is de
reden waarom de drempelwaarden van hypertensie verschillend
zijn:
Systolisch
(mm Hg)

Diastolisch
(mm Hg)

Consultatie bij de arts

140

90

Thuisbloeddrukmeting

135

85

Ambulante 24-uurs bloeddrukmeting

130

80
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7 › Diagnostiek bij verhoogde bloeddruk

De check-up die de arts voorziet bij verhoogde bloeddruk, beoogt
het volgende:
• Bevestigen dat er wel degelijk sprake is van permanente hypertensie, en er geen sprake is van “witte jas” hypertensie.
• Zoeken naar een mogelijke secundaire oorzaak van verhoogde
bloeddruk, die zich voordoet bij minder dan 10 % van de gevallen, maar die soms te genezen is.
• De eventuele gevolgen van hypertensie beoordelen, dat wil
zeggen de schade die ze al heeft aangericht, bijvoorbeeld een
verdikking van de hartspier (hypertroﬁe linkerventrikel) of een
gewijzigde nierfunctie, wat zich al snel uit door een licht (microalbuminurie) of aanzienlijker proteïneverlies (proteïnurie) in de
urine.
• Het herkennen en behandelen van de cardiovasculaire risicofactoren die dikwijls gepaard gaan met hypertensie, zoals
abdominale obesitas, hypercholesterolemie of diabetes.
Uit onderzoek is inderdaad gebleken dat één of meerdere
van deze factoren zich voordoen bij driekwart van de
hypertensiepatiënten.
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k
Behalve het meten van de bloeddruk moet de arts een volledig
klinisch onderzoek verrichten, met auscultatie van hart en longen,
het meten van lengte en gewicht (overgewicht), van de buikomtrek
(kijken of er sprake is van abdominale obesitas) en een onderzoek van de bloedvaten (palpatie en auscultatie van bepaalde
slagaders). De arts gaat eveneens na of er sprake is van oedemen
("zwelling") van de benen, iets wat verband houdt met een slechte
werking van hart of nieren. Verder spelen misschien ook bepaalde
geneesmiddelen die de patiënt gebruikt een rol.
Als hulpmiddel voor het opsporen van andere risicofactoren neemt
de arts een bloedproef. Hierdoor kan bijvoorbeeld nierinsufﬁciëntie worden opgespoord (plasma creatinine en glomerulaire
ﬁltratie), een aandoening die tegelijkertijd oorzaak en gevolg van
hypertensie kan zijn. Een bloedproef toont ook aan of er een daling
van kalium in het bloed is (wat kan wijzen op een hormonale of
renale oorzaak van hypertensie). De bloedproef dient verder om de
nuchtere glycemie en de vetstoffen te bepalen.

In bepaalde gevallen zou dit alles nog aangevuld kunnen worden
met een vollediger evaluatie van de toestand van hart en bloedvaten (echograﬁe van het hart, echograﬁe van de halsslagaders),
meting van de bloeddruk aan armen en benen, waardoor men de
enkel-arm index kan berekenen (zoeken naar een slagadervernauwing in de onderste ledematen), 24 uurs urine-opvang of nog – bij
ernstige hypertensie – een oogfundusonderzoek. Dit onderzoek
geeft een reëel beeld van de bloedvaten van het organisme en kan
uitsluitsel geven of er al dan niet sprake is van een bloeding in
de bloedvaten van het netvlies of een oedeem van de oogzenuw.
Zoiets zou een spoedbehandeling, ja zelfs ziekenhuisopname
(maligne hypertensie) rechtvaardigen. Ten slotte zal de arts een
ambulante bloeddrukmeting aanbevelen of een onderzoek naar
secundaire hypertensie (Doppler-echo van de nierslagaders, een
scan van de bijnieren).

Een ander basisonderzoek bij de hypertensiepatiënt is ook een
analyse van de urine. Daarmee wordt microscopisch gezocht naar
bloedingen en eiwitten. Ook een elektrocardiogram is een basisonderzoek. Hiermee kan een verdikking van de hartspier worden
opgespoord (hypertroﬁe linkerventrikel), een verdikking die het
gevolg is van een ernstige, al dan niet reeds langer bestaande
hypertensie.
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Waarom en hoe het globale cardiovasculaire risico
evalueren bij de hypertensiepatiënt?
Wat is het globaal cardiovasculair risico?
Het globaal cardiovasculair risico wordt doorgaans gedeﬁniëerd
als het risico bestaat om de komende tien jaar een cardiovasculair
accident (infarct, CVA, enz.) te ontwikkelen. Dit risico wordt beïnvloed door het geheel van risicofactoren en beschadigingen aan
hart en bloedvaten, en niet alleen maar door een verhoogde bloeddruk. Volgens de SCORE-tabellen wordt een risico op overlijden
binnen de tien jaar vanwege een cardiovasculaire aandoening van
5 % of meer als hoog beschouwd.
Waarom het cardiovasculair risico bij een hypertensiepatiënt
evalueren?
Zoals aangeduid in het vorige hoofdstuk, vertonen de meeste
hypertensiepatiënten naast hypertensie nog één of meer andere
risicofactoren.
De cardiovasculaire risicofactoren "vermenigvuldigen" zich en zijn
geen "optelsom" (afbeelding 27). Dus heeft iemand als bijkomend
verschijnsel een "ietwat te hoge bloedsuiker(spiegel)", een "iets te
hoog cholesterolgehalte", een "bijna te hoge bloeddruk" of een te
dikke buik, dan betekent dit een verhoogd cardiovasculair risico !
De inschatting van het globale cardiovasculair risico speelt een rol
bij de behandeling van hypertensie, hoe snel ermee wordt gestart,
hoe intensief de aanpak is, en of sommige geneesmiddelen al
dan niet worden terugbetaald door het ziekenfonds (bijvoorbeeld
bepaalde cholesterolafbrekende middelen).
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Hoe het globaal cardiovasculair risico evalueren ?
Op grond van verschillende op epidemiologische gegevens gebaseerde tabellen kan het globaal cardiovasculair risico worden
ingeschat : bij ons worden vooral de SCORE-tabellen (afbeelding
27) gebruikt, gebaseerd op Europese gegevens (met name Belgische). Verder kennen we nog de tabel van Framingham, genoemd
naar een Amerikaans stadje waarvan de inwoners gedurende verschillende generaties van nabij werden gevolgd (en dit nog steeds
worden) en voorts de tabellen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze verschillende tabellen berusten op de aanwezigheid
of het ontbreken van risicofactoren en op de ernst van de bij elke
patiënt aangetroffen risicofactoren.
Aan sommige risicofactoren kan niets worden gedaan, terwijl
andere helemaal of gedeeltelijk gecorrigeerd kunnen worden door
bijv. verandering van levensstijl en eetpatroon of door geneesmiddelen in te nemen.
Voorbeelden van niet te beïnvloeden risicofactoren:
• Leeftijd: het is jammer genoeg nu eenmaal een feit dat hoe
ouder men wordt, hoe meer men risico loopt op een cardiovasculaire aandoening.
• Geslacht: tot aan de menopauze lopen vrouwen minder risico
dan mannen.
• Familiale cardiovasculaire antecedenten: mensen wier ouders,
broers of zusters aan zulke aandoeningen hebben geleden,
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vooral indien ze hiermee reeds op jonge leeftijd te maken
kregen, lopen een groter risico op een cardiovasculair accident
(invloed van de erfelijkheid).
Risicofactoren waaraan we wél iets kunnen doen:
• Roken
• Verhoogde bloeddruk
• Verhoogd cholesterolgehalte in het bloed
• Te veel suiker in het bloed
• Abdominale obesitas
De twee belangrijkste risicofactoren waartegen iets valt te doen,
zijn roken en verhoogde bloeddruk. Uit een recent onderzoek
(2009), gepubliceerd in de Verenigde Staten, blijkt dat roken
verantwoordelijk is voor 1 overlijden op 5 (vanwege kanker, cardiovasculaire aandoeningen en longaandoeningen) en hypertensie
voor 1 overlijden op 6 (vanwege cardiovasculaire aandoeningen).
Behalve door risicofactoren wordt het globaal cardiovasculair
risico ook beïnvloed door beschadigingen aan het hart (verdikking
van de hartspier of hypertroﬁe van de linkerventrikel), vasculaire
of nierbeschadigingen (eiwitten in de urine, slechte werking van
de nieren) of "vastgestelde" vasculaire aandoeningen (infarct van
de hartspier, cerebrovasculair accident) (zie hoofdstuk "Waarom is
hypertensie gevaarlijk").
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Verhoogd risico op een kransslagaderaandoening ten opzichte
van een normaal gezonde persoon in geval van roken, te hoge
bloeddruk, hypercholesterolemie of een combinatie van deze
factoren.
(aangepast naar Pardell and Rodicio. J Hypertension 2005; 23: 219-221)

Kan het globaal cardiovasculair risico worden verminderd?
Het globaal cardiovasculair risico staat niet voor eens en altijd vast,
verre van dat. Het volgen van een betere levensstijl en een gezonder eetpatroon, indien nodig gepaard met een geneeskundige
behandeling van hypertensie en van andere te wijzigen risicofactoren, kunnen het risico op cardiovasculaire complicaties aanzienlijk
verminderen en dit ongeacht de leeftijd en familiale geschiedenis.
Het is dus nooit te laat om over te stappen op een gezonde levensstijl en de risicofactoren aan te pakken.

Roken
x 4.5

x 1.6

x3

Hypertensie
( DBD * > 95 mm Hg )

x 16
x6

x9
x4

Hypercholesterolemie
( > 330 mg/dl )
*

DBD =
Diastolische bloeddruk

Deze afbeelding toont een verhoogd risico op beschadiging van
de kransslagaders (angina pectoris, infarct) naarmate er risicofactoren bestaan. Zo wordt bij hypertensie het risico op een
kransslagaderaandoening met 3 vermenigvuldigd; indien deze
patiënt bovendien nog een te hoog cholesterolgehalte heeft, wordt
dit risico met 9 vermenigvuldigd. Indien de patiënt ook nog eens
rookt, wordt het risico met maar liefst 16 vermenigvuldigd!
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Driekwart van de hypertensiepatiënten heeft
eft één of meer
eer
andere risicofactoren dan hypertensie. Eén van
n de meest
voorkomende combinaties is die van abdominale obesitas
besitas
(buikomtrek van meer dan 102 cm bij mannen en 88 cm bij
vrouwen), van een koolhydraatintolerantie (prediabetes)
of diabetes, een verhoogde bloeddruk, een te laag HDLcholesterolgehalte (de "goede" cholesterol) en een toename

8 › Preventie van essentiële arteriële
hypertensie

van
n tr
triglyceriden in het bloed.
A
Al deze factoren tezamen noemt men het metabool syndroom,
een ware epidemie van deze eeuw die samenhangt met een
ongezonde levensstijl (slechte eetgewoonten en gebrek aan
lichaamsbeweging) en misschien ook te maken heeft met

Het ontstaan van verhoogde bloeddruk kan worden uitgesteld
en zelfs worden voorkomen. Dit vraagt wel om een individuele
inspanning, nuttige tips van gezondheidsdeskundigen en ook,
ideaal gesproken, de inzet van de voedingsmiddelenindustrie
en de overheid. Er zouden diverse strategieën ten gunste van de
bevolking moeten worden ontwikkeld of in elk geval toch voor de
mensen die het risico lopen op verhoogde bloeddruk.

erfelijkheidsfactoren.
Aangezien het metabool syndroom een "concentraat" is van
risicofactoren, verhoogt dit het globaal cardiovasculair risico.
Herkent u zichzelf helemaal of gedeeltelijk in deze klinische
tabel, dan is er bij u waarschijnlijk sprake van een metabool
syndroom en kunt u het beste zo vlug mogelijk uw huisarts
raadplegen.
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Er dient benadrukt dat, gezien de grote frekwentie van verhoogde
bloeddruk en het permanente aspect van het cardiovasculair
risico (vanaf 115/75 mm Hg stijght het risico op een hart- of vaataandoening), een zelfs geringe daling van de bloeddruk bij de
populatie een enorme impact heeft op het aantal complicaties.
Men is van mening dat een daling van de systolische druk met
7 mm Hg bij hypertensiepatiënten of van 4 mm Hg bij patiënten
met een normale bloeddruk, het risico op een cerebrovasculair
accident met 24% zou verminderen en het risico op een infarct
met 18 %. Geëxtrapoleerd tot de Belgische bevolking zou men
hierdoor jaarlijks bijna 10.000 CVA’s of hartinfarcten kunnen
voorkomen.
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Wie loopt het risico verhoogde bloeddruk
te ontwikkelen?
In de meeste gevallen heeft verhoogde bloeddruk te maken
met een wisselwerking van erfelijke factoren en omgevingsfactoren (zie hoofdstuk “Oorzaken van arteriële hypertensie"). Dit
betekent dat mensen van wie de ouders hypertensie hebben
hun risico verminderd zien om zelf hypertensie te krijgen als ze
een optimaal gezonde levensstijl nastreven. Omgekeerd kunnen
mensen zonder familiaal antecedent van hypertensie toch een
verhoogde bloeddruk krijgen als ze er een ongezonde levensstijl
op na houden.
Wie zijn de mensen die het risico lopen hypertensiepatiënt te
worden en die het meeste baat zouden hebben bij preventieve
maatregelen?
• Mensen wier ouder van de eerste graad verhoogde bloeddruk
heeft.
• Volwassenen met een bloeddruk “aan de hoge grens" (tussen 130/85 en 139/89 mm Hg) en waarvan de meesten de
komende jaren hypertensiepatiënt zullen worden.
• Kinderen van wie de bloeddruk voor hun leeftijd rond de
hoogste waarden ligt. Deze kinderen vertonen doorgaans
overgewicht, een anomalie die nauw in verband staat met de
ontwikkeling van verhoogde bloeddruk.
• Obese personen die een zittend leven leiden en die veel zout
of alcohol gebruiken.
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Wat te doen?
De hieronder beschreven maatregelen werden vooral onderzocht
als behandeling van verhoogde bloeddruk zonder medicijnen,
maar sommige ervan werden onderzocht bij mensen met een
normale bloeddruk. Zoals voor geneesmiddelen geldt ook dat
het heilzame effect van deze maatregelen verloren gaat indien ze
worden onderbroken.

Afslanken
Overgewicht is waarschijnlijk de belangrijkste risicofactor voor de
ontwikkeling van verhoogde bloeddruk. Bij risicogroepen met een
normale bloeddruk werd aangetoond dat zij door enkele kilo’s
te verliezen aanzienlijk minder te maken kregen met verhoogde
bloeddruk. Of in ieder geval vertraagt dit de ontwikkeling ervan.
Het doel is een normaal gewicht te behouden, dat wil zeggen een
Body Mass Index van minder dan 25 kg/m². Ter herinnering: Body
Mass Index = gewicht (in kg) / lengte (in m)². Het is eenvoudiger
te vermageren door minder te eten dan door meer aan lichaamsbeweging te doen. Bijvoorbeeld om de calorieën van een witte
beboterde boterham met een schijfje gekookte ham (ongeveer
220 kilocalorieën) te verbranden, moet een man van 70 kg 40
minuten lang wandelen, 20 minuten zwemmen of 10 minuten
joggen.
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Minder zout

z
Niet met elkaar te verwarren:
zout en natrium
op de etikettering
van voedingsproducten
u Zout is natriumchloride (NaCl).
u 6 gram zout (NaCl) komt overeen met 2,4 gram natrium (Na).
u Een soep waarbij op het etiket 1 gr natrium staat per portie
van 33 centiliter, bevat in werkelijkheid 2,5 gr zout,
ofwel bijna de helft van het aanbevolen verbruik gespreid
over een dag.

z
en de andere zouten ?
u Vervangingszouten zijn kaliumzouten, die een wisselende
hoeveelheid kalium bevatten. Regelmatig gebruik van kalium
is aanbevolen, dit zou een bloeddrukremmend effect kunnen hebben.
Niettemin, in geval van nierinsufﬁciëntie of het nemen van bepaalde
bloeddrukverlagende geneesmiddelen kan het kaliumgehalte in het
bloed gevaarlijk stijgen; spreek erover met uw huisarts.
• Ongerafﬁneerd zout bevat kleine hoeveelheden sporen of
oligo-elementen zoals jodium of ﬂuor, maar altijd meer dan
96 % zout: dus te vermijden.
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We weten reeds lang dat er een verband bestaat tussen het
gebruik van zout en verhoogde bloeddruk. Onze fysiologische
behoeften aan zout schommelen zo rond de 0,5 gr per dag.
Populaties die weinig zout gebruiken (1 gr per dag), ontwikkelen
geen verhoogde bloeddruk, zelfs niet bij het ouder worden. In de
geïndustrialiseerde wereld, en hoe langer hoe meer in de opkomende landen, eet men gemiddeld ongeveer 10 gr zout per dag.
Zout zorgt voor een onmiddellijke stijging van de bloeddruk en
werkt ook indirect overgewicht in de hand: van zout krijg je dorst,
waardoor je hoe langer hoe meer gaat grijpen naar gesuikerde
dranken (vooral kinderen, adolescenten en jongvolwassenen) of
alcoholhoudende dranken (vooral volwassenen).
Uit talrijke klinische onderzoeken blijkt dat als men minder zout
eet, de bloeddruk daardoor daalt, zelfs als deze aanvankelijk normale waarden vertoont. In diverse landen zijn voor de bevolking
maatregelen getroffen om het gebruik van zout te beperken door
de voedingsmiddelenindustrie en de overheid aan te spreken. Zo
is bijvoorbeeld Finland in 1970 begonnen met informatieve campagnes over het schadelijke effect van zout op de gezondheid en
heeft fabrikanten ertoe verplicht om ook zoutarme voedingsmiddelen op de markt te brengen. Dit beleid werd gecombineerd met
een precieze en makkelijk te begrijpen etikettering over de hoeveelheid zout per product. In de daarop volgende 30 jaar is het
gebruik van zout met een derde afgenomen en is de gemiddelde
bloeddruk van de populatie met 10 mm Hg (systolisch en diastolisch) gedaald. Het sterftecijfer, geliëerd aan een hartinfarct
of een CVA, is met 75-80 % gedaald en de levensverwachting is
met 5-6 jaar toegenomen. Er werden vergelijkbare programma’s
op gang gebracht in andere landen, maar (nog?) niet in België.
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De door wetenschappelijke verenigingen voorgestelde doestelling, gebaseerd op epidemiologische onderzoeken, bestaat erin
het zoutverbruik tot minder dan 6 gr per dag (wat overeenkomt
met 2,4 gr natrium) te verlagen. Door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt zelfs aanbevolen niet meer dan 5 gr zout per dag te
gebruiken. In onze zoutaanvoer is 5 % afkomstig van het natuurlijke zoutgehalte in onze voeding (onmogelijk dit te verminderen),
80 % is afkomstig van de bewerking van voedingsmiddelen (dit
hangt af van de voedingsmiddelenindustrie) en 15 % is afkomstig
van toevoeging in de keuken of aan tafel (het “zichtbare" zout).

Aanpassing van het voedingsdieet

Dus, individueel gesproken, kunnen we ons zoutverbruik met
15 % beperken (van 10 tot 8,5 gr) door al het “zichtbare" zout
weg te laten (geen toevoeging in de keuken noch aan tafel) en
de voorkeur te geven aan het gebruik van natuurlijke ingrediënten en kruiden in de keuken en, naargelang uw smaak, aan het
gebruik van specerijen (peper, kerrie, …). Voor de bevolking in
haar geheel geldt dat voor iedere bijkomende vermindering van
zout, de samenwerking vereist is tussen de overheid (informatie,
verplichte en duidelijk begrijpbare vermelding op de etiketten)
en de voedingsmiddelenindustrie (minder toevoeging van zout
aan voedingsproducten).

Beperking alcoholgebruik
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Uit nauwkeurig onderzoek is gebleken dat het “DASH” -diëet
(Dietary Approaches to Stop Hypertension) zowel de bloeddruk
verlaagt bij mensen met een normale bloeddruk als bij mensen
met een verhoogde bloeddruk. Dit diëet is gebaseerd op het
overvloedig eten van fruit en groenten, en is arm aan verzadigde
vetstoffen (zoals boter, volle melk, vet vlees en vette kaas).
De combinatie met een zoutarm diëet heeft een bijkomend
bloeddrukverlagend effect. Tips van een diëtist(e) kunnen ook
nuttig zijn.

Het drinken van alcohol verhoogt de bloeddruk, of het nu gaat
om matig en regelmatig alcoholgebruik of om aanzienlijk en hoog
alcoholgebruik (“binge drinking”, “biture express”). Ideaal is om
geen alcohol te drinken. Als dit niet lukt, beperk het dan tot niet
meer dan 2 (voor de vrouw) of 3 (voor de man) glazen per dag.
Epidemiologische gegevens, jammer genoeg (te) goed bekend
bij het grote publiek, geven aan dat matig gebruik van rode wijn
(1 tot 2 glazen per dag) een bescherming zouden kunnen bieden
tegen cardiovasculaire aandoeningen. In werkelijkheid is dit zeer
controversieel en verre van bewezen. Men moet dus vooral niet
beginnen met rode wijn te drinken met het oog op een cardiovasculaire bescherming.
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Regelmatig aan lichaamsbeweging doen
Je hoeft absoluut geen Olympisch kampioen te zijn. Wie regelmatig en 30 minuten per dag aan lichaamsbeweging doet, waarbij
uithoudingsvermogen een rol speelt (wandelen, joggen, wielrennen, zwemmen, …), vermindert aanzienlijk de bloeddruk.
Bovendien draagt het bij tot het handhaven of het verlies van
gewicht. Aanbevolen wordt dat de intensiteit van de inspanning
lichte kortademigheid veroorzaakt; je moet echter wel steeds in
staat blijven normaal te praten zonder daarbij buiten adem te
zijn. Mensen die een zittend leven leiden en die aan sport willen gaan doen, moeten hun arts raadplegen om na te gaan of er
voorafgaand wellicht een cardiovasculaire check-up moet worden
gedaan. Met behulp van kinesitherapeuten of gespecialiseerde
centra kunnen programma’s worden samengesteld voor een
geleidelijke herconditioning.

Stoppen met roken
Door een sigaret te roken, stijgt de bloeddruk gedurende ongeveer 15 minuten. Op lange termijn is niet bewezen dat roken
verhoogde bloeddruk veroorzaakt. Chronisch roken is echter
één van de belangrijkste cardiovasculaire risicofactoren en stoppen met roken wordt dan ook beschouwd als een van de meest
doeltreffende maatregelen om een hartinfarct, een CVA of arteriosclerose van de beenslagaderen te voorkomen. Bovendien
is men door roken vatbaar voor andere aandoeningen: diverse
vormen van kanker (long-, mond-, slokdarm- of blaaskanker) of
chronische bronchitis. Voor een betere gezondheid geldt dan
ook: stop met roken of begin er niet mee.

Kan men het cardiovasculair
risico verminderen ?
g

Ja ! De gulden regel :
eet minder, beweeg méér
en rook niet !

g

Preciezer gezegd, hieronder enkele
maatregelen i.v.m. levensstijl en eetgewoonten
die het cardiovasculair risico doen dalen:

c
c
c

Handhaven van een normaal gewicht

c
c
c

Matig gebruik van alcohol

Matig gebruik van zout
Diëet rijk aan fruit en groenten en arm aan
verzadigde vetstoffen
Regelmatige lichaamsbeweging.
Stoppen met roken

A
Het bovenstaande is een gulden
leefregel voor iedereen die gezond
wil blijven of weer gezonder wil worden!
40 ›

Arteriële hypertensie

Arteriële hypertensie ›› 41
41

9 › Behandeling van verhoogde bloeddruk
Wanneer moet men met de behandeling beginnen?
Onder welbepaalde omstandigheden (meteen een zeer hoge
bloeddruk, reeds aanwezige orgaanschade of een acute complicatie van verhoogde bloeddruk, zoals een hartinfarct) moet
de behandeling snel starten, of zelfs onmiddellijk. In de andere
gevallen wordt pas enkele weken tot enkele maanden na de diagnose met medicatie begonnen (wel zo snel mogelijk bij een
hoog cardiovasculair risico), na een nauwkeurige check-up, en
na het resultaat te hebben beoordeeld van enkele maatregelen
zonder medicijngebruik. Die maatregelen (gezondere levensstijl)
zijn altijd het begin van de behandeling. Alle hypertensiepatiënten moeten zonder uitstel hun levensstijl verbeteren.
Als ondanks deze maatregelen de bloeddruk niet tot de gewenste
waarden daalt, dan moet met medicijnen worden begonnen.

Maatregel

Objectif

Daling van
de systolische
bloeddruk (mm Hg)

Vermageren

Body Mass Index < 25 kg/m²

5 tot 20 per 10 kg
minder gewicht

Minder gebruik van zout

Minder dan 6 gr zout per dag

2 tot 8

DASH-dieet

Rijk aan fruit en groenten, arm aan
vet (vooral aan verzadigd vet)

8 tot 14

Lichaamsbeweging

30 min. per dag

4 tot 9

Minder alcoholgebruik

Maximum 2 glazen voor vrouwen
en 3 glazen voor mannen

2 tot 4

Welke levensstijl?
Als bij iemand verhoogde bloeddruk wordt vermoed en zelfs als
de diagnose niet door de check-up bevestigd wordt, moet een
wijziging in levensstijl worden aanbevolen. Het gaat om dezelfde
maatregelen als die voor preventie van hypertensie. Wat is het
resultaat als deze correct worden opgevolgd?
• Ze kunnen voor een aanzienlijke verlaging van de bloeddruk
zorgen, soms evengoed als een verlaging met behulp van een
geneesmiddel. De impact van deze maatregelen is als een
optelsom. Dat wil zeggen dat het toepassen van verschillende
maatregelen een bijkomend bloeddrukverlagend effect heeft.
• Ze kunnen soms de behandeling met geneesmiddelen
uitstellen.
• Als er toch geneesmiddelen nodig zijn, lukt het met bedoelde
maatregelen beter om de bloeddruk goed te beheersen.
Stoppen met roken is een absolute noodzaak. Deze maatregel
heeft weliswaar niet zo veel invloed op de bloeddruk, maar
vermindert wél aanzienlijk het cardiovasculaire risico.
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Welke geneesmiddelen?
Een gezondere levensstijl volstaat vaak niet om de bloeddruk
voldoende naar omlaag te brengen. Voor een verdere daling worden dan één of meerdere bloeddrukverlagende geneesmiddelen
ingezet. De keuze van het geneesmiddel wordt op de patiënt individueel afgestemd naargelang van haar/zijn proﬁel, eventuele
contra-indicaties, een eerdere ervaring met een bloeddrukverlagend geneesmiddel, enz. Bij de meeste patiënten zijn twee,
ja zelfs drie geneesmiddelen nodig om het uiteindelijke doel te
bereiken en de bloeddruk ﬂink omlaag te brengen. Deze situatie
is zo frekwent dat er vaste combinaties bestaan, dat wil zeggen
dat twee geneesmiddelen in één en dezelfde tablet zitten.
Er bestaan verscheidene categorieën bloeddrukverlagende
geneesmiddelen (antihypertensiva):
• Diuretica. Deze zorgen ervoor, dat er meer zout en water via
de urine worden uitgescheiden, maar ze hebben waarschijnlijk
ook een gunstig effect op verhoogde bloeddruk door andere,
nog niet opgehelderde mechanismen.

• Inhibitoren van het renine-angiotensine-aldostronsysteem
(RAAS).
Dit systeem is verantwoordelijk voor een verhoging van de
arteriële druk en wel via angiotensine II (dat zorgt voor het
direct samentrekken van de slagaderen en dat de synthese
van aldosteron door de bijnieren stimuleert) en via het aldosteron (dat de opname van zout en water in de nieren in de
hand werkt). Dit systeem kan in verschillende etappes worden
geblokkeerd:
> Directe renine-inhibitoren remmen de vorming van angiotensine I.
> ACE-remmers (inhibitoren van het angiotensine-conversie-enzym) inhiberen de omzetting van angiotensine I in
angiotensine II.
> Angiotensine-II-receptorantagonisten (ook wel sartanen
genoemd) blokkeren de werking van het angiotensine II,
terwijl tevens wordt verhinderd dat dit zich vasthecht op
zijn receptoren.
• Bêta-blokkeerders. Deze remmen het effect van het autonome
orthosympatische zenuwstelsel op het hart- en vaatstelsel.

• Calciumantagonisten. Deze zorgen ervoor, dat de slagaderen
zich verwijden en dat er zich minder calcium vasthecht aan de
binnenwand van de slagaderen.
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Deze vijf families worden in eerste instantie aanbevolen en
gecombineerd, omdat deze geneesmiddelen uitgebreid klinisch
zijn onderzocht en bestudeerd. Deze onderzoeken bevestigen
dat de daling van de bloeddruk die ze veroorzaken, wel degelijk
gepaard gaat met een vermindering van cardiovasculaire complicaties. Er bestaan andere groepen geneesmiddelen die minder
worden gebruikt, hetzij omdat ze meer ongewenste neveneffecten veroorzaken, hetzij omdat er geen uitgebreid klinisch
onderzoek mee is verricht.
De reactie op bloeddrukverlagende geneesmiddelen varieert
van patiënt tot patiënt. Indien een geneesmiddel niet “aanslaat”
bij een patiënt (terwijl het heel goed kan werken bij een andere
patiënt), dan zal de arts een ander geneesmiddel opstarten.
Anderzijds treden er bij sommige patiënten – gelukkig zelden –
ongewenste neveneffecten op. Daarom moeten soms aan het
begin van een bloeddrukverlagende behandeling de geneesmiddelen verschillende keren worden aangepast, tot er een
combinatie van medicijnen wordt gevonden die niet alleen de
bloeddruk in de hand houdt, maar die ook goed wordt verdragen.
Met de huidige kennis van zaken dienen bloeddrukverlagende
geneesmiddelen meestal levenslang te worden ingenomen.
Indien de behandeling wordt onderbroken, stijgt de bloeddruk
en kunnen er complicaties optreden. Het kan zelfs gevaarlijk
zijn om plots met de bloeddrukverlagende behandeling te stoppen: de bloeddruk kan dan snel stijgen en een acute complicatie
veroorzaken (hartinfarct, hartinsufﬁciëntie, stoornissen in de
hersenbloedvaten). Aangezien het gaat om een behandeling ad
vitam heeft de farmaceutische industrie geneesmiddelen ontwikkeld met een lange werkingstijd. Zo’n geneesmiddel moet men
maar één keer per dag innemen en wordt meestal goed verdragen.
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Wat is het uiteindelijke doel?
Het doel van een bloeddrukverlagende behandeling is niet alleen
de bloeddruk te verminderen, maar ook en vooral het risico op
cardiovasculaire complicaties te beperken. Uit alle klinische
onderzoeken blijkt, dat bij een goede bloeddrukcontrole er aanzienlijk minder vaak complicaties optreden. Het uiteindelijke
doel van de behandeling is een bloeddruk te bereiken van minder
dan 140/90 mm Hg. Bij hypertensiepatiënten met een zeer hoog
cardiovasculair risico (zij die ook diabetes hebben, een nierlesie of reeds een cardiovasculair accident hebben meegemaakt)
zou de bloeddruk moeten worden verlaagd tot onder 130/80 mm
Hg. Uit recent onderzoek blijkt dat zelfs boven de 80 jaar een
bloeddrukverlagende behandeling nuttig is ter voorkoming van
cardiovasculaire complicaties. De behandeling zou misschien
zelfs het risico op dementie kunnen beperken.
Maar niet bij alle patiënten wordt het uiteindelijke doel bereikt.
Eén van de redenen is dat men zich niet strikt houdt aan de
behandeling. Met andere woorden, veel patiënten nemen hun
geneesmiddelen “slecht" in (vergeten, onregelmatig innemen,
stoppen met de behandeling tijdens de vakantie). Dit verschijnsel
komt veel voor bij chronische aandoeningen die geen of weinig
zichtbare en tastbare symptomen veroorzaken, maar waarvoor
men toch dagelijks en levenslang geneesmiddelen moet nemen.
De patiënten merken niet onmiddellijk het positieve effect van
hun behandeling en hebben de neiging te vergeten om hun
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• Het therapeutische doel bereiken (minder dan 140/90 mm
Hg voor de meeste patiënten) door een verhoogde bloeddruk
te behandelen, vermindert aanzienlijk het risico op een
cardiovasculaire aandoening.
• Er zijn talrijke bloeddrukverlagende geneesmiddelen
verkrijgbaar die doeltreffend zijn en goed worden verdragen.
Doorgaans wordt een combinatie van geneesmiddelen
ingezet om de bloeddruk goed in de hand te kunnen houden.
• De behandeling van verhoogde bloeddruk door een
aanpassing van levensstijl en eetgewoonten of door middel
van geneesmiddelen, is iets voor de rest van het leven, met
andere woorden, men moet volhouden.
>

Neem uw geneesmiddelen regelmatig
en volgens de aanwijzingen van uw arts.
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geneesmiddelen regelmatig te nemen. Cardiovasculaire preventie vereist echter een optimale beheersing van de bloeddruk, iets
wat alleen verkregen kan worden door het regelmatig innemen
van geneesmiddelen. Strikte naleving kan worden verbeterd door
het innemen van de geneesmiddelen in te passen in de dagelijkse
handelingen (leg bijvoorbeeld uw doosje geneesmiddelen naast
de tube tandpasta) en door uw entourage erbij te betrekken.
Zijn andere geneesmiddelen nuttig?
Zoals reeds gezegd, is het belangrijk om patiënten in hun geheel
te beschouwen. Met andere woorden, alle factoren moeten
worden herkend, behandeld of weggewerkt. Denk vooral aan
diabetes, hypercholesterolemie (een te hoog gehalte aan slechte
cholesterol) en roken.
Bij patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico bij wie de
bloeddruk goed in de hand wordt gehouden, kan door toevoeging
van een kleine dosis aspirine het risico op een hartinfarct worden
verminderd. De verhouding positief effect/risico bij het dagelijks
slikken van aspirine dient door de arts te worden beoordeeld.
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Vaak gestelde vragen
Mijn bloeddruk is 170/80 mm Hg, maar ik weet dat dit vaak voorkomt
bij oudere mensen. Ik ben 72 jaar, ik voel me goed gezond en ik rook
niet. Er is dus geen probleem.
FOUT. Geïsoleerde systolische hypertensie verhoogt het risico op
een cardiovasculaire aandoening. Een behandeling vermindert het
aantal CVA’s, hartinfarcten en gevallen van hartfalen bij deze groep
patiënten.
Mijn beide ouders zijn hypertensiepatiënt. Krijg ik dit dus ook in de
toekomst?
NIET NOODZAKELIJK. Het klopt dat deze familiale voorgeschiedenis
een aanleg voor hypertensie inhoudt. Maar het moment waarop
hypertensie zich aandient, kan worden uitgesteld en zelfs worden
vermeden, als u de hand houdt aan een gezonde levensstijl en
verstandige eetgewoonten.
Kortgeleden ontdekte mijn arts dat ik een te hoge bloeddruk heb,
maar hij heeft me hiervoor geen geneesmiddelen voorgeschreven? Is
dat normaal?
JA. Uw arts zal eerst willen onderzoeken of uw hypertensie tijdelijk
of permanent is en een check-up moeten uitvoeren. Hiermee kan uw
arts andere cardiovasculaire risicofactoren op het spoor komen met
eventuele complicaties van hypertensie. Hierna zal de dokter u een
programma voorstellen in verband met levensstijl en eetgewoonten.
Als de diagnose wordt bevestigd en behandeling zonder medicijnen
uw bloeddruk niet normaliseert, dan zal de dokter u één of meerdere
geneesmiddelen voorschrijven.

Mijn arts heeft me krachtige geneesmiddelen tegen hypertensie
voorgeschreven. Ik kan dus stoppen met mijn dieet.
VOORAL NIET! Het handhaven van een normaal gewicht, minder
zout en alcohol zijn maatregelen die (minstens) zo belangrijk
zijn als het innemen van geneesmiddelen. Indien u uw dieet
“versoepelt”, gaat uw bloeddruk omhoog en zal uw arts de
dosering van uw geneesmiddel moeten opvoeren of er andere
aan moeten toevoegen. Het zal dus moeilijker worden uw
hypertensie in de hand te houden.
Mijn bloeddruk is gedaald dankzij de geneesmiddelen.
Ik kan er dus mee stoppen.
VOORAL NIET! Verhoogde bloeddruk is een chronische
aandoening, die levenslang moet worden behandeld. Als u de
behandeling stopt, zal uw bloeddruk stijgen en dit is erg nadelig
voor uw hart en bloedvaten.
Ik heb gisteren vergeten een tablet in te nemen. Moet ik er
vandaag twee nemen?
NEE.Neem de normale dosis en probeer om het voortaan vooral
niet meer te vergeten. Om u te helpen, kunt u het innemen van
uw geneesmiddelen inpassen in de dagdagelijkse handelingen,
gebruik bijvoorbeeld een pillendoosje, of programmeer een
beltoon op uw mobieltje.

Ik ben erg angstig en ik denk dat mijn hypertensie hiermee te
maken heeft. Kunnen ontspanningstechnieken of tranquilizers mijn
bloeddruk verlagen?
NEE. Deze technieken kunnen ervoor zorgen dat u zich beter voelt,
maar verlagen niet noemenswaardig uw bloeddruk.
50 ›

Arteriële hypertensie

Arteriële hypertensie › 51

9 › Arteriële hypertensie:
intensief medisch onderzoek in België.
Arterële hypertensie (AHT) wordt soms ook wel de ‘silent killer’
of ‘stille doder’ ‘genoemd. Vaak blijft deze aandoening onopgemerkt, omdat AHT doorgaans met weinig symptomen gepaard
gaat, terwijl hart, hersenen en nieren toch aanzienlijk kunnen
worden aangetast. Gezien de erg vaak voorkomende en ernstige
complicaties van AHT kunnen we stellen, dat deze aandoening
een groot probleem vormt voor de volksgezondheid. We hadden
een gesprek met de in hypertensie gespecialiseerde Belgische
arts Prof. Leeman (Hypertensie Kliniek, Hôpital Erasme in Brussel) over de diverse onderzoeksprogramma’s die momenteel in
België lopende zijn.
Wordt er in België onderzoek gedaan op het gebied van arteriële
hypertensie?
Prof. Leeman: Ja, zeker! Wat AHT betreft, mogen we zelfs zeggen dat er in België zeer intensief onderzoek wordt verricht. Het
onderzoek omvat alle aspecten van deze complexe pathologie,
zoals epidemiologie (prevalentie van AHT en kwaliteit van de
bloeddrukcontrole), fysiopathologie (rol van het orthosympatisch
zenuwstelsel), genetica, diagnose en behandeling. De Belgische
onderzoekscentra zijn al vele jaren betrokken bij internationale,
multicentrische klinische onderzoeken naar nieuwe geneesmiddelen. Voor een aantal onderzoeken werd in België zelfs het
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initiatief genomen en werden ze nadien voortgezet in diverse
andere delen van de wereld.
Kunt u ons wat voorbeelden geven?
Prof. L.: Geen enkel probleem, want er vinden in België heel
wat onderzoeken plaats in verschillende richtingen. Neem bijvoorbeeld de epidemiologie van AHT. Geschat wordt dat in de
geïndustrialiseerde landen een kwart van de volwassen bevolking hypertensie heeft en verwacht wordt dat dit in 2025 zal
oplopen tot 30%. Door de epidemiologische gegevens doen
artsen de nodige kennis op om AHT op te sporen, waardoor ze
hun patiënten attent kunnen maken op de primaire en secundaire
cardiovasculaire risico’s. Hierdoor kunnen de problemen beter
worden ingeschat en kan deze aandoening dus adequater worden behandeld.
Dankzij de samenwerking met huisartsen focussen verscheidene
epidemiologische onderzoeken op het aantal AHT-gevallen in
België en op de kwaliteit van de bloeddrukcontrole. Het is alom
bekend dat enerzijds veel mensen hypertensie (verhoogde bloeddruk) hebben zonder dit te beseffen en dus ook niet behandeld
worden, en anderzijds dat bij veel mensen met hypertensie die
wél onder behandeling staan, niet de gewenste arteriële bloeddruk wordt bereikt voor een optimale preventie van door AHT
veroorzaakte complicaties. De hierboven aangestipte research is
dus van groot belang, omdat hierdoor de kwaliteit van de behandeling van AHT beoordeeld kan worden ten opzichte van andere
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landen. Bovendien kan de aandacht van de clinici gevestigd
worden op het belang van het opsporen en het onder controle
houden van AHT. Internationaal gezien is België wat dat betreft
een goede leerling, maar er valt wel nog het een en ander te verbeteren. Deze epidemiologische onderzoeken zouden regelmatig
herhaald moeten worden, zodat geveriﬁeerd kan worden of er
qua opsporing en controle van AHT vooruitgang wordt geboekt.
Belgische centra interesseren zich in het bijzonder voor bepaalde
groepen patiënten voor wie een goede controle van de arteriële
druk bijzonder belangrijk is, zoals bijvoorbeeld patiënten met
nierfalen.
Door interuniversitaire samenwerking konden bij een groot aantal studenten ‘geneeskunde’ epidemiologische gegevens worden
vergaard en die gegevens zijn verontrustend. Want wat blijkt?
Dat 20 % van deze jongvolwassenen een te hoge arteriële bloeddruk heeft en dat deze anomalie in verband staat met obesitas of
zwaarlijvigheid. Dit onderzoek loopt nu verder met het noteren
van bijkomende informatie over cardiovasculaire risicofactoren,
zoals het cholesterolgehalte.
Nog andere voorbeelden?
Pr L.: Een ander onderzoeksgebied is bijvoorbeeld de ambulante
bloeddrukmeting en zelfmeting.
Soms valt de diagnose van AHT lastig te stellen, omdat de arteriële druk in de loop van de dag schommelt en bij sommige
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mensen opeens de hoogte in kan schieten als een dokter de
bloeddruk meet (‘witte jas’-hypertensie). Ambulante meting (of
24 uur draagbare bloeddrukmeting) van de arteriële druk (AMAD)
is dan een zeer nuttig aanvullend onderzoek om de arteriële
drukschommelingen een dag lang te kunnen vastleggen en zo
nauwgezetter de diagnose van AHT te stellen. Door middel van
een internationale database konden de normale en abnormale
arteriële drukwaarden voor overdag en ‘s nachts worden bepaald.
Door de waarden van de AMAD te vergelijken met die van de
consultaties bij de dokter, kwamen er verschillende bijzondere
situaties aan het licht. De zgn. “witte jas" -hypertensie (de 24 uur
ambulante druk is normaal, terwijl de druk gemeten tijdens de
consultatie te hoog is) en de “gemaskeerde" hypertensie (de 24
uur ambulante druk is te hoog, terwijl de druk gemeten tijdens
de consultatie normaal is). Er is nu onderzoek bezig om te analyseren wat de prognosewaarde van deze beide situaties is en
wat de beste behandelmethoden zijn. Diverse onderzoeken zijn
ook toegespitst op de voorspellende waarde van ambulante arteriële druk. Door de ambulante druk kunnen complicaties van AHT
inderdaad beter worden voorspeld dan op grond van de tijdens
de consultatie gemeten druk. Toch blijft de laatste - om praktische redenen - de “gold standard". Voorts wordt onderzocht of
het interessant kan zijn om ook ‘s nachts de arteriële druk te
meten en zo ja, in hoeverre de gegevens hiervan bepalend kunnen zijn.
Daarnaast spitsen vergelijkbare onderzoeken zich toe op zelfmeting van de arteriële druk. Dit is de druk die thuis door de patiënt
zelf wordt gemeten met behulp van een automatisch apparaatje.
Hoe langer hoe meer mensen hebben een drukmeter in huis en
de zelfmetingen geven een beeld van de arteriële druk van de
persoon in kwestie naast die van de druk, gemeten tijdens de
consultatie. Belgisch onderzoek heeft het belang aangetoond
om, al naar gelang de AMAD-waarden of zelfmetingen een bloeddrukverlagende behandeling aan te passen. Maar deze aanpak
kan alleen in de klinische praktijk worden toegepast op voorArteriële hypertensie › 55

waarde dat de overheid voorziet in een terugbetaling van deze
technieken.
In 90% van de gevallen gaat het om essentiële AHT, dat wil zeggen dat er geen enkele gekende oorzaak gevonden kan worden.
We mogen aannemen dat de onderzoekers zich hier niet zomaar
bij neerleggen en dat ze alles in het werk stellen om te proberen
de mechanismen van deze aandoening te achterhalen. Klopt dat?
Prof. L.: Dat klopt, ja. In alle Belgische universitaire centra worden
diverse aspecten van de fysiopathologie van AHT onderzocht.
Dikwijls is er sprake van zeer “geavanceerde" research. Zoals
bijvoorbeeld het onderzoek van het orthosympatisch zenuwstelsel, dat een belangrijke rol speelt bij het onder controle houden
van de arteriële druk. De werking van dit stelsel kan rechtstreeks
worden onderzocht met behulp van micro-neurograﬁe. Hierbij
worden micro-elektroden geïmplanteerd in een zenuw van het
been, waardoor de baan van de zenuwimpulsen van het orthosympatisch stelsel kan worden geregistreerd. Deze werkwijze
heeft tot tal van onderzoeken geleid, waardoor steeds beter kan
worden bepaald welke rol het orthosympatisch stelsel speelt bij
het ontstaan van cardiovasculaire aandoeningen.
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De bijdrage van de moleculaire biologie aan AHT-research
opent nieuwe perspectieven bij mens en dier. Er worden allerlei
celtypen en diverse moleculen onderzocht die een rol spelen of
zouden kunnen spelen bij het ontwikkelen van AHT en de complicaties ervan. De resultaten van dit onderzoek leiden op hun beurt
wellicht tot nieuwe vormen van behandeling.
Spelen genetische elementen een rol bij AHT?
Prof L.: Er wordt intensief onderzoek gedaan naar de genetische
aspecten van hypertensie. Momenteel zijn tal van onderzoeken
op internationaal vlak aan de gang - waaraan ook sommige Belgische centra meedoen - om de genen te identiﬁceren die betrokken
zijn bij AHT. We kennen al een bepaald aantal genen waarvan de
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In gespecialiseerde publicaties wordt er dikwijls verwezen naar
multicentrische onderzoeken op internationaal niveau. Is België
hier ook bij betrokken?

U N CB
slagaderen. Dit soort onderzoek kan worden gedaan op niet-invasieve wijze, bijvoorbeeld met behulp van captoren. Deze worden
aangebracht op een slagader van de pols, waarbij de computer
de registraties vastlegt. Door samenwerking van ingenieurs en
natuurkundigen kan er een model van het arteriële stelsel worden
uitgewerkt, kan men een beter inzicht krijgen in het voortschrijden van de drukgolf in de soepele (jonge) en in de stijve (oude)
slagaderen. Op die manier vallen ook de bij de mens opgetekende registraties nauwkeuriger te interpreteren. Uit diverse
onderzoeken blijkt dat de elasticiteit van de grote slagaderen
erop achteruit gaat naarmate men ouder wordt, dat de arteriële
druk hoger wordt en dat dit weer verband houdt met hart- en vaataandoeningen. Ook is aangetoond dat sommige geneesmiddelen
de soepelheid in de slagaderen kunnen verbeteren, wat dan weer
een betere preventie tot gevolg heeft van eventuele complicaties
veroorzaakt door AHT.
Uit onderzoek in België en subsaharisch Afrika blijkt, dat tussen beide populaties (de witte en zwarte bevolking) verschillen
bestaan wat stijfheid van de slagaderen betreft. Door dit – niet
eenvoudige - onderzoek kunnen we te weten komen waarom AHT
“agressiever" is bij zwarte mensen en in hoeverre erfelijkheid en
milieu een rol spelen bij veranderingen in de grote slagaderen
naarmate men ouder wordt.
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Prof L.: België kan bogen op een lange traditie als het om deelname gaat aan onderzoek op internationaal niveau en is zelfs
initiatiefnemer als het gaat om uitgebreid, internationaal multicentrisch onderzoek naar de behandeling van AHT. Ik wil er hier
graag even op wijzen dat in België één van de eerste onderzoeken
is gedaan waarbij gewezen is op het nut om AHT te behandelen bij
ouderen en waarvan de resultaten in 1985 werden gepubliceerd.
Na dit pioniersonderzoek zijn er nog andere gevolgd (Syst-Eur,
Syst-China, …).
Het is ook weer in België dat er een onderzoek wordt voorbereid
dat zal plaatsvinden in subsaharisch Afrika, in samenwerking
met plaatselijke universitaire centra. Hiermee wordt beoogd twee
verschillende behandelingsmethoden met elkaar te vergelijken
bij zwarte mensen met AHT. Want AHT en de gevolgen ervan zijn
een aanzienlijk probleem geworden voor de volksgezondheid in
Afrika. We zien met name een ware explosie van AHT (in bepaalde
steden komen de cijfers dicht in de buurt van die in de West-Europese steden), terwijl het consulteren van een arts en het gebruik
van geneesmiddelen voor lang niet iedereen is weggelegd. Afgezien van het wetenschappelijke belang van het onderzoek (is voor
deze etnische groep - dus de zwarte bevolking - de ene behandeling beter dan de andere?) is er nog een potentieel onderliggende
positieve factor, namelijk een bewustwording bij de Afrikaanse
bevolking, de Afrikaanse doktoren en de Afrikaanse overheid,
zodat hier het inzicht ontstaat dat het behandelen van AHT van
imméns belang is.
België heeft ook deelgenomen aan een internationaal onderzoek
naar een “high-tech"-aanpak van resistente AHT. De resultaten
van dit onderzoek zijn onlangs gepubliceerd (december 2010).
Sommige mensen met verhoogde bloeddruk blijven een te hoge
arteriële druk houden, ook al nemen ze verschillende geneesmiddelen in. Dit heeft tot gevolg dat zij niet optimaal beschermd zijn
tegen de complicaties veroorzaakt door AHT. Zoals ik al eerder zei,
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speelt de werking van het orthosympatisch zenuwstelsel, in het
bijzonder wat de nieren betreft, een belangrijke rol bij de fysiopathologie van AHT. In een zorgvuldig geselecteerde groep mensen
met resistente AHT was het mogelijk de orthosympatische zenuwvezels in de nieren te blokkeren door middel van radiofrequentie;
dit gebeurt door een cathetertje via de dijbeenslagaderen in de
nierslagaderen in te brengen. Door deze procedure kon de arteriële druk zonder grote complicaties worden verlaagd. Uiteraard
moeten deze bemoedigende resultaten nog op langere termijn en
over een grotere groep mensen worden bevestigd.
Waar vinden deze onderzoeken plaats?
Prof L.: De meeste onderzoeken worden uitgevoerd in de 7 universitaire centra van België. Er bestaat ook een Belgisch Hypertensie
Comité (BHC). Dit is een wetenschappelijke vereniging met een
aantal activiteiten die worden georganiseerd door een dagelijks
bestuur van 7 artsen, die elk één van de Belgische universiteiten vertegenwoordigen. Eén van de doelstellingen van het BHC is
het steunen en stimuleren van onderzoek op dit gebied, bijvoorbeeld door het organiseren van congressen en het toekennen van
wetenschappelijke prijzen. Het BHC doet daarnaast aan voorlichting van het grote publiek in verband met arteriële hypertensie
(brochures, deelname aan diverse initiatieven zoals de Wereldhypertensiedag, het op de hoogte brengen van artsen in verband
met de gerealiseerde vooruitgang op het gebied van AHT-behandeling en het uitbrengen van deskundig advies. Ter gelegenheid
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van de Wereldhypertensiedag (World Hypertension Day) heeft
het BHC de voorbije jaren diverse epidemiologische onderzoeken georganiseerd, waarbij de arteriële druk wordt gemeten
bij diverse groepen mensen, zoals Europese parlementsleden
(2005), taxichauffeurs (2006) en ambtenaren bij verschillende
ministeries (2007). Door deze campagnes kon telkens worden
aangetoond dat een groot aantal mensen met hypertensie absoluut niet beseften dat ze deze aandoening hadden…
Tot besluit kunnen we zonder overdrijving stellen, dat België
boven aan de lijst staat wat betreft nagenoeg alle - zowel klinisch
als experimentele - aspecten van het onderzoek op het zo veelomvattende gebied van AHT.
Niet alleen zeer intensiéf onderzoek dus, maar ook - en dit moet
er even worden bij verteld - … zeer dúúr onderzoek!

Dr Pierre Stenier,
Journalist
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Het Belgisch Hypertensie Comité
(Le Comité belge deLutte contre l'Hypertension Artérielle)
Het Belgisch Comité tegen Arteriële Hypertensie (BHC) werd in 1972 opgericht op initiatief van diverse artsen en hoogleraren die de eigenheid en
de multidisciplinaire aanpak van deze aandoening inzagen (cardiologie,
nefrologie, endocrinologie, interne geneeskunde, …).
De leden van het BHC bestaan merendeels uit artsen met diverse specialismen. De activiteiten worden georganiseerd door een dagelijks bestuur van
7 artsen, die elk een Belgische universiteit vertegenwoordigen.
Doelstellingen van het Comité zijn :
v De algemene bevolking inlichten over arteriële hypertensie. Het BHC legt
zich toe op het samenstellen van documenten en brochures bestemd
voor het grote publiek. Het zet zich in voor diverse bewustmakingscampagnes voor arteriële hypertensie, zoals de World Hypertension Day
(Wereldhypertensiedag) die ieder jaar omstreeks half mei plaatsvindt.
v De artsen op de hoogte stellen van de gerealiseerde vooruitgang
inzake behandeling van deze aandoening. Het BHC organiseert jaarlijks een actualiseringssymposium voor huisartsen en specialisten.
Ook publiceert het BHC artikelen over aanbevelingen wat betreft
behandeling van arteriële hypertensie. Sommige leden maken deel uit
van een deskundigencomité of van werkgroepen binnen internationale
wetenschappelijke verenigingen (European Society of Hypertension,
European Society of Cardiology, …). Eventueel brengt het BHC advies
uit aan de bevoegde autoriteiten.
v Het onderzoek op dit gebied stimuleren. Het BHC organiseert jaarlijks
een wetenschappelijk congres, soms samen met andere Belgische of
buitenlandse verenigingen, waar de onderzoeksgroepen hun resultaten kunnen toelichten. Ook worden diverse wetenschappelijke prijzen
toegekend ter aanmoediging of beloning van onderzoekswerken.
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