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Nieuwe richtlijn



Normaalwaarden o.b.v. leeftijd, geslacht en lengte

Kinderen > 13 jaar: normaalwaarden gelijk aan 
richtlijn van volwassenen

Pre-hypertensie is vervangen door verhoogde 
bloeddruk

Nieuwe tabellen met normaalwaarden (50.000 
auscultatoire metingen, kinderen met obesitas er uit 
gehaald)

Definitie hypertensie



Groeicurve





App op de telefoon/tablet

• Bv  Peds BP ( voor iPhone); wel redelijk streng



• Grote variabiliteit, dus meerdere metingen, 
verschillende momenten

• Juiste maat van manchet

• Bij voorkeur rechter arm

• Meting aan het been: systole 10-20%
hoger

• Rust!

Techniek bloeddrukmeting



Casuïstiek



Meisje 6 jaar : SEH 

Niet lekker. Vage klachten met ook hoofdpijn.

Bloeddruk niet te meten, tonisch clonisch insult

Opname PICU: arteriële meting 300/240 mmHg

Casus 1



Maligne hypertensie/ hypertensieve crise: PICU

Intraveneus behandeld, in tweede instantie over op oraal

Niet te snel dalen!

Renovasculaire hypertensie: a. renalis stenose met dysplastische nier: 
nefrectomie

Casus 1



Outcome:

Aanvankelijk LVH, genormaliseerd

Gezwollen macula en enkele kleine retinale bloedingen. Nagenoeg blind 
aan 1 oog

Doof aan 1 oor

Nefrectomie links, dus mononier rechts

Serum creatinine genormaliseerd, geen proteïnurie

R/Labetalol/lisinopril

Casus 1



Meisje, 3 jaar oud. Behandeling voor ALL. Recent gestart met prednison. 
Bloeddruk is bij herhaling boven de P95.

Waar denk je aan als oorzaak van hypertensie?

Waar wil je mee behandelen?

Casus 2



Jongen 8 jaar, chronische nierinsufficiëntie, serum creatinine 120 mcmol/l, 
RR  bij herhaling 125/70 mmHg, HF 70/min

Wat te doen? Mis je informatie?

Casus 3



Lengte : 135 cm, 0 SD

Syst P 98, diast P80

En nu?

Casus 3



Prevalentie hypertensie: 3,5%

Prevalentie pre-hypertensie: 2,2-3,5%

= P90-P94, 130/80 adolescenten

Prevalentie is toegenomen zowel voor 
hypertensie als pre-hypertensie

jongens>meisjes

Prevalentie



• Overgewicht

Prevalentie hypertensie: 3-24.8%

50% geen nachtelijke dip

Andere cardiovasculaire risicofactoren 
(dyslipidemie of DM)

• Verstoorde ademhaling tijdens slaap

Prevalentie hypertensie: 3,6-14%

Slaap < 7 uur  en matige kwaliteit van slaap 
geassocieerd met hypertensie

Prevalentie bij kinderen met chronische ziekten



• CKD

50% ontwikkelt hypertensie

Dialyse of Tx nier: 50-70% hypertensie

• Prematuriteit

Prevalentie hypertensie: 7%

Prevalentie bij kinderen met chronische ziekten



Definitie hypertensie



Oorzaken
Categorie percentage Aandoening

Renaal parenchymteus* 70 Glomerulonefritis, pyelonefritis, HUS, polycysteuze 

nierziekte, tumoren, niertransplantatie, hypo- en 

dysplastische nieren

Trauma, reflux

Renovasculair 10 Nierarteriestenose en – trombose, 

niervenetrombose,

Vasculitis, catheter, moyamoya disease

Cardiovasculair 5 Coarctatio aortae, arteriitis

Endocrinologisch 3 Cushingsyndroom, feochromocytoom, 

neuroblastoom, hyperthyreoidie, AGS, 

hyperparathyreoidie, hypercalciemie, SIADH

Cerebraal 1 Verhoogde intracraniële druk, bloeding, tumor, 

trauma, guillain barré, familiale dysautonomie

Diversen 1 Medicatie (vitamine D, cyclosporine, OAC, 

amfetamine, cocaïne, metaal vergiftiging), 

genetische oorzaken, intake 

Essentieel** 10 geen

Oorzaken

* Nierparenchymziekte: meestal renine gemedieerd, kan optreden bij verhoogde, normale en verlaagde vaatvulling.

** deze groep zal stijgen gezien de toenemende obesitas



VS: primair>secundair

Kinderen > 6 jaar

- positieve familie anamnese

- overgewicht

Verhoogde diastole ~ secundaire hypertensie

Verhoogde systole ~ primaire hypertensie

>6 jr. en FA of overgewicht en geen afwijkingen 
LO: geen aanvullend onderzoek

Primaire hypertensie



Anamnese

- Perinatale voorgeschiedenis

Graviditeit, AD, GG, complicaties, katheters?

- Voeding

Intake van natrium,  vet,  groente en  fruit

- Lichamelijke activiteit

- Psychologische voorgeschiedenis

- > 11 jaar: alcohol gebruik, roken, drugs

- Familie anamnese

Diagnostiek



Lichamelijk onderzoek

- gewicht, lengte, BMI, HF

- Syndromale afwijkingen?

- KNO gebied: adenoidhypertrofie? 

- proptosis? 

- Souffle: cardiaal of abdominaal

- Abdominale massa

- Pulsaties

- Afwijkend genitaal

- Gewrichten/huid

Diagnostiek



Diagnostiek



Diagnostiek

1.b. Bij alle kinderen met hypertensie ter bepaling van orgaanschade 

Echo cor / ECG linkerventrikelhypertrofie 

Oogarts Hypertensieve retinopathie 

Urine Renale schade (proteïnurie) 

 
2. Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM): 24 uurs meting, geïndiceerd indien 

reguliere meting niet kan voldoen aan voorwaarden voor goede meting.  
Referentiewaarden zie bijlage  

Soergel M et al. Oscillometric 24 hour ABP-values in healthy children 
and adolescents: a multicenter trial including 1141 subjects. J Pediatr 
1997;130:178-84



Behandeling is gericht op de preventie van cardiale en 
cerebrovasculaire schade (zoals hypertensieve 
encefalopathie, decompensatio cordis, 
nierinsufficiëntie).

RR < P90 of <120/80 >13 jaar 

Behandeling



Lifestyle – non farmacologisch (pre hypertensie/ stage I)

- Aanpassing heeft ook bij kinderen effect op bloeddruk

- Voeding

- Lichamelijke activiteit:3-5 x per week 30-60 min

- Gewichtsverlies: COACH

- Stress reductie

Behandeling



MUMC: COACH

Centre for Overweight Adolescent and Children

Behandeling



Medicamenteus

Starten indien:

- Hypertensie persisteert ondanks aanpassing 
lifestyle of bij symptomen

- Hypertensie graad II

- Hypertensie en CKD of DM

Behandeling



Rekening houden met:

- toedieningsvorm: drank, capsule, pillen

- Eerder ontregeling door frequente virale 
infecties (kortwerkend ACEi)

- Evt. bloedafname 

Behandeling



Medicamenteus

Start met lage dosis, elke 2-4 weken controle 
meting met evt. dosisaanpassing tot voldoende 
controle of max dosering of bijwerkingen.

Indien max dosering bereikt en onvoldoende 
effect: tweede medicament toevoegen

Behandeling



Eerste keuze: calcium AA of thiazide diuretica

ACEi, ARB

CKD of DM met proteïnurie: ACEi of ARB

Indien 2 medicamenten onvoldoende: bèta 
blokker, kalium sparend diureticum, directe 
vasodilatatoren

Lifestyle verandering blijven nastreven

Behandeling



Monitoring bloeddruk:
- Bloeddruk meting bij elke poliklinische controle
- Meting bij de huisarts
- Thuismeting
- Meting op school ?
- ABPM eens per jaar (of dagopname)

Echo cor
Nierfunctie
Proteïnurie
lipidenspectrum

Follow up



Instelfase: controle elke 4-6 weken

Nadien: elke 3-6 maanden

Evalueren bloeddruk, bijwerkingen, evt. controle 
nierfunctie, elektrolyten.

lifestyle?

Follow up



Vanaf 18e levensjaar

Bij voorkeur tenminste 1 gezamenlijk consult, bij 
ontwikkelingsachterstand mogelijk meer

Middelbare school afgerond?

Transitie



• Normaalwaarden gerelateerd aan leeftijd, 
geslacht en lengte (percentiel)

• Bloeddruk meting in rust is een uitdaging

• Zoek naar een oorzaak

• Behandeling 

- lifestyle

- rekening houdend met oorzaak

- toedieningsvorm passend bij leeftijd

Take home message


