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• Er is actueel geen harde evidentie dat hypertensie  per se geassocieerd is met een 

verhoogd risico op  infectie met COVID-19. Daarom moeten patiënten met hypertensie 

dezelfde voorzorgen nemen als personen van dezelfde leeftijdscategorie en met hetzelfde 

profiel van co-morbiditeit.  (https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china). 

• Bij stabiele patiënten met COVID-19 infectie of met risico voor  COVID-19 infectie, dient 

behandeling met ACEIs en ARBs toegepast te worden volgens de ESH 2018 ESC/ESH 

richtlijnen. 1 

• De huidig beschikbare data over COVID-19 infecties ondersteunen geen verschillend 

gebruik van  RAS blokkers (ACEI of ARBs) in COVID-19 patiënten. 

• Bij COVID-19 patiënten met ernstige symptomen of sepsis, moeten RAS blokkers en 

andere bloeddrukverlagende medicijnen gebruikt of gestopt worden volgens een geval -

per-geval basis, rekening houdende met de huidige richtlijnen. 

• Verder onderzoek en analyse van groeiende data over de impact van hypertensie en 

bloeddrukverlagende medicijnen, in het bijzonder RAS blokkers, op het klinisch verloop 

van COVID-19 infecties zijn nodig. 

Waarschuwingsnota! 

Deze stelling weerspiegelt de huidige beschikbare evidentie en aanpassing volgens nieuwe 

evidentie kan nodig zijn.  
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