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Drie pijlers

• Diagnose

• Cardiovasculair risico

– BD gradering en risicofactoren

– Tekens van orgaanaantasting – co-morbiditeit

• Secundaire hypertensie?



Oppuntstelling van hypertensie op maat van 

de patiënt

• Diagnostiek



ESH 2018: SCREENING & DIAGNOSE

Optimale BD
<120/80

Normale BD
120-129/80-84

Hoog-normale BD
130-139/85-89

Hypertensie
≥140/90

Overweeg gemas-
keerde hypertensie

Ambulante 
BD meting

(ABPM of HBPM)
Gebruik
ook om 

de diagnose 
te bevestigen

Herhaal de BD meting
ten minste om de 5 jaar

Herhaal de BD meting
ten minste om de 3 jaar

Herhaal de BD meting
ten minste jaarlijks

Herhaalde bezoeken
voor de BD meting

in het kabinet

Ambulante 
BD meting

(ABPM of HBPM)

European Heart Journal (2018) 00,1–98



HBPM: Home Blood Pressure

Monitoring



ABPM: Ambulatory Blood Pressure

Monitoring (24 Hour)







Diagnostisch

Office BP

ABPM

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

< 135/85 mm Hg Normotensie
Witte jas 

hypertensie

 135/85 mm Hg
Gemaskeerde 

hypertensie
Hypertensie



Night-time systolic ABP in PAMELA

n = 2051    PAMELA     FU  11yr

Sega et al, Circulation 2005



Klinische indicaties voor ABPM/HBPM

• Vermoeden van witte jas hypertensie

– Graad I hypertensie, geen orgaanaantasting, laag CV risico

• Vermoeden van gemaskeerde hypertensie

– Tekens van orgaanaantasting ondanks (hoog)normale BD in kabinet 
of hoog CV risico

• Uitgesproken variabiliteit van BD tussen verschillende metingen/visites

• Vermoeden van hypotensie

– Postprandiaal, autonoom, posturaal, medicamenteus 

• Verhoogde BD of pre-eclampsie bij zwangere vrouwen

• Therapieresistente hypertensie

• Evaluatie antihypertensieve therapie

• ABPM: evaluatie nachtelijk BD-patroon



Oppuntstelling van hypertensie op maat van 

de patiënt

• Diagnostiek

• Risicostratificatie





Stratificatie AHT

• Graad BD verhoging

• Overige cardiovasculaire risicofactoren 

• Target-orgaan schade ?

• Target-orgaan complicatie ?



ESH/ESC 2018: 

STRATIFICATIE VAN HET CARDIOVASCULAIRE RISICO
European Heart Journal (2018) 00,1–98

Hypertensie stadium

Andere risicofactoren, 

asymptomatische 

orgaanweerslag of pathologie

Bloeddruk (mmHg)

Hoog normaal

SBD 130-139 of 

DBD 85-89

Hypertensie Graad 1  

SBD 140-159 

DBD 90-99

Hypertensie Graad 2

SBD 160-179

DBD 100-109

Hypertensie Graad 3

SBD ≥180 of 

DBD ≥110

Stadium 1 (ongecompliceerd)

Geen andere risicofactoren Laag risico Laag risico Gemiddeld risico Hoog risico

1-2 risicofactoren Laag risico Gemiddeld risico Gemiddeld tot hoog risico Hoog risico

 3 risicofactoren Laag tot gemiddeld risico Gemiddeld tot hoog risico Hoog risico Hoog risico

Stadium 2 (asymptomatische 

ziekte)

orgaanschade, chronisch

nierfalen stadium 3, of diabetes

zonder orgaanschade Gemiddeld tot hoog risico Hoog risico Hoog risico Hoog tot zeer hoog risico

Stadium 3 (symptomatische 

ziekte)

Symptomatische CV ziekte, 

nierfalen stadium   4 of 

diabetes  met orgaanschade
Zeer hoog risico Zeer hoog risico Zeer hoog risico Zeer hoog risico





Oppuntstelling van hypertensie op maat van 

de patiënt

• Diagnostiek

• Risicostratificatie

– Anamnese

– Klinische aandachtspunten

– Labo/Urine

– ECG



Evaluatie hypertensie : KO

• Correcte BD meting

• Obesitas ? (BMI, buikomtrek)

• Hals : carotiden, schildklier

• Hart : ritme, tonen, geruis ?

• Longen : stuwing ?

• Abdomen : niermassa’s, vaatgeruisen ?

• Extremiteiten : pulsaties, oedeem

• Neurologisch onderzoek/cognitieve status

• Stigmata van cushing, neurofibromatose



Evaluatie hypertensie-Labo
(minimum te bepalen)

• Hematocriet, hemoglobine

• Glycemie en HbA1c

• Lipidenprofiel

• Leverfunctie

• Creatinine, ionogram (serum kalium en natrium)

• Schatten creatinine clearance

• Urinezuur

• Urine microscopisch + microalbuminurie

• ECG



ECG



Oppuntstelling van hypertensie op maat van 

de patiënt

• Diagnostiek

• Risicostratificatie

• Secundaire hypertensie?



Wanneer denken aan secundaire vorm ?

• Hypertensie bij jonge personen (< 40 jaar)

• Therapieresistente en maligne hypertensie

• Plots ontstaan

• Deterioratie van gekende hypertensie

• Non-dippers

• Familiale en medische voorgeschiedenis:

– Familiale nierziekte (PCN)

– Recidiverende UWI, haematurie, analgetica abusus (parenchymateus
nierlijden)

– Inname van farmaca (NSAID’s, corticoiden, zoethout, neusdruppels, 
bruistabletten,…)

– Episode van spierzwakte (hypokaliëmie, hyperaldosteronisme, cortisol)

– Paroxysmale aanvallen (feochromocytoom)

• ’Perspiratio, Pain Head, Palpitations, Pallor’ = ‘4P’s’

– Anamnese suggestief voor slaapapnoe (vermoeidheid, snurken, obesitas)

– Gewichtsveranderingen, tachycardie, asthenie vs nervositas (SK lijden)



Drugs die hypertensie uitlokken / bevorderen

• Niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen  

• Orale anticonceptiva  

• Sympathicomimetica  

– Amfetamines

– cave neusdruppels (ephedrine)!

• Illegale drugs:cocaine

• Glucocorticoïden

• Glycyrrhizinezuur: mineralocorticoïd effect

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

– carbenoloxone

• Cyclosporine, tacrolimus

• Antidepressiva (TCA en SNRI)

• Antimigraine middelen

• Erythropoëtine

• Kruidensupplementen  

• VEGF-remmers 

• Bruistabletten!

• Ethanol



OSAS

• Bradley and Floras.

• Circulation, 2003



Wanneer denken aan secundaire vorm ?

• Klinisch onderzoek:
– Tachycardie, aritmie (hyperthyreoidie, sympatische activatie, 

hartfalen)

– Abdominaal geruis (renovasculair)

– Palpatie vergrote nieren (PCN)

– Geruis borstkas (aorta, coarctatio Ao)

– Verminderde perifere pulsaties (coarctatio Ao)

– BD verschil tussen beide armen (Li<Re) (CoA)

– Stigmata van Cushing (cortisol), neurofibromatose 
(feochromocytoom)



coarctatio van de aorta



Syndroom van Cushing



Neurofibromatosis



Secundaire hypertensie Prevalentie Bijkomend Wanneer eraan denken

Renaal parenchymlijden 2-10% Haematurie, proteinurie, 

anemie, verminderde eGFR

Diabetes, poly-oligurie, oedemen, 

PCN

Analgetica abusus

Regelmatige UWI’s

Renovasculair lijden

atherosclerostisch

1-10% Unilaterale schrompelnier

Abdominaal geruis

Ouderen, diabetes, veralgemeende 

atherosclerose, rokers, 

achteruitgang nierfunctie na RAAS-I

Recidiverend longoedeem

Therapie resistentie

Renovasculair lijden

Fibromusculaire dysplasie

1-10% Genetisch?

Abdominaal geruis

Jongere leeftijd, vrouwen

CVA op jonge leeftijd



Secundaire hypertensie Prevalentie Bijkomend Wanneer eraan denken

Slaapapnoe 5-10% Obesitas, snurken, ochtend 

hoofdpijn, somnolentie overdag, 

concentratiestoornissen

Primair hyperaldosteronisme 5-15% Hypokaliëmie (50%)

Kaliurese

Ritmestoornissen

Asymptomatisch

Spierzwakte (hypokaliëmie), 

obstipatie, polyurie, hoofdpijn

Pheochromocytoom < 1% KO: neurofibromen

Getriggerd door 

bètablokkers, TCA, opioiden, 

sympathicomimetica, 

metoclopramide

Familiaal voorkomen

Paroxysmale hypertensie

4 P’s:

-pallor

-pijn hoofd

-palpitaties

-perspiratie



Secundaire hypertensie Prevalentie Bijkomend Wanneer eraan denken

Schildklierlijden

-hyperthyreoidie

-(hypothyreoidie)

1-2 % Exophtalmie

Afwijkende SK testen

Agitatie, gewichtsverlies, 

palpitaties, diarree, zweten

Hyperparathyreoidie Renaal lijden (secundair)

Hypercalciëmie, 

hypophosphatemie

Verhoogde AF

Zwakte, polyurie

Obstipatie

Bot-en gewrichtspijn

Coarctatio aorta < 1% Geruis thoracaal en interscapulair

BD verschil tussen beide armen 

en zwakke perifere pulsaties

Jong persoon

Zwakte, koude gevoel linker arm 

en OL





Therapie resistente hypertensie

• Target bloeddruk wordt niet bereikt, ondanks: 

- aanpassing levensstijl

- drie antihypertensiva, waaronder een diureticum, 
maximale dosis

• Hoog CV- en renaal risico

• Gerapporteerde prevalentie: 5-30%

- echte prevalentie < 10%



“Pseudo-Resistente” hypertensie

• Niet herkende secundaire AHT (renovasculair, endocrien)

• Geringe therapietrouw patiënt

• Klinisch inertie arts

• Geneesmiddelen die BD  (NSAID)

• Onvoldoende aanpassing levensstijl (obesitas, alcohol +++)

• Volume-overbelasting (zout, te weinig diuretica, nierfalen)

• Slaapapnoe? (polysomnografie)

• ‘White coat’ of te kleine manchet



Bij wie gespecialiseerde uitwerking?

• Hoog tot zeer hoog risicopatiënt:

– Graag III hypertensie

– Diabetes

– Vasculair lijden

– Orgaanaantasting

– Nierlijden

• Vermoeden van secundaire vorm van hypertensie

• Personen < 40 jaar 

• Therapie resistente hypertensie

• Specifieke indicatie: zwangerschapshypertensie



Evaluatie AHT : aanbevolen/op indicatie

• Echocardiografie (LVH, functie?)

• Vaatecho: 

– carotiden/perifeer/abdominaal (atherosclerose?)

• Echografie/doppler nieren

• Urine collecties: 

– 24 uurs EW, Natrium en kalium

– Aldosterone, cortisol, metanefrines… (sec hypertensie)

• Oogfundus (bij gr 2 en 3 AHT)

• OGTT (als plasma glucose > 100 mg/dl)

• Enkel-arm bloeddruk index

• Holter igv ritmestoornissen

• CT, MRI, stress-imaging, …

• Gericht onderzoek naar secundaire hypertensie

• Cognitieve functietesting



Conclusie

• Bij iedereen

– Diagnostiek (HBPM en ABPM)

– Anamnese, klinisch onderzoek

– Bloedname, Urine en ECG

• → Risico bepaling

• → Tekens van secundaire hypertensie

• Verdere uitwerking op indicatie




