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HYPERTENSIE SPECIAAL 

Spiering opende de dag en stelde dat nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen het vakgebied 
hypertensie dynamisch en interessant maken. Door de nieuwste ACC/AHA richtlijn voor 
hypertensie (systolische bloeddruk, SBP>130 mmHg) in de VS kwamen er opeens 31 
miljoen patiënten bij. De afkappunten voor BP in deze nieuwe richtlijn zijn gedefinieerd 
als: normaal <120 mmHg, verhoogd 120-130 mmHg, hypertensie >130 mmHg. Niet 
iedereen met hypertensie hoeft echter direct met medicatie behandeld te worden. Het is 
interessant om te zien of Europa het voorbeeld van de VS zal gaan volgen. Ook op andere 
deelgebieden zijn er veel nieuwe richtlijnen.
Het thema van deze dag was Hypertensie Speciaal, met presentaties over hypertensie in 
zwangere vrouwen, kinderen en ouderen. Ten slotte bracht Spiering de nieuwe website 
onder de aandacht (www.hypertensie.nl), die nu vooral nog gericht is op zorgverleners.
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Zwangerschapshypertensie en pre-
eclampsie  
Dr. Titia Lely – gynaecoloog, UMC Utrecht 

Volgens de 2014 definitie van hypertensie tijdens de 
zwangerschap van de American College of Obstetricians 
and Gynaecologists (ACOG) zijn er vier categorieën: 
chronische hypertensie, zwangerschap-geïnduceerde 
hypertensie, pre-eclampsie, en eclampsie. Pre-
eclampsie wordt niet meer alleen vastgesteld op basis 
van hypertensie en proteïnurie, maar ook bij alleen 
hypertensie en orgaandysfunctie.
De oorzaak van pre-eclampsie is multifactorieel en 
immunologische effecten, oxidatieve stress en een 
genetische achtergrond resulteren in placentadysfunctie 
(1). De dysbalans in de moeder resulteert in 
endotheeldysfunctie in de nieren, bloedvaten, hersenen, 
en andere organen. Door agressief in te leiden en 
meer magnesiumsulfaat te geven is het maternale 
mortaliteitsrisico (MMR) door pre-eclampsie van 2.7 in 
1983-1992 naar 1.4 in 2006-2010 gegaan. Het CVD risico 
is echter wel verhoogd in 2006-2010 vergeleken met 
1983-1992. Dat komt onder andere doordat vrouwen met 
hartproblemen nu ook meetellen. 

Het gebruik van aspirine wordt aanbevolen bij matig tot 
hoog pre-eclampsie-risico na klinische risicobepaling.

Aan de hand van een casus besprak dr. Lely de 
behandeloptie van bloeddrukverlaging wanneer er een 
verhoogd risico op pre-eclampsie is en ook andere 
risicofactoren aanwezig zijn. Omdat in het verleden angst 
bestond voor de effecten van bloeddrukverlaging, werd 
dit niet toegepast. De CHIPS trial gaf meer inzicht in dit 
vraagstuk; deelnemers werden verdeeld over 2 groepen 
met verschillende diastolische BP (DBP) streefwaarden 
(85 vs. 100 mmHg), maar er werd geen verschil in 
geboortegewicht en geen verschil in pre-eclampsie gezien 
(2). Deze studie suggereerde dat zwangere vrouwen met 
hypertensie wel behandeld kunnen worden voor hoge BP. 
De vraag blijft welk type antihypertensiva veilig gegeven 
kan worden zonder teratogene effecten. De oudere 
antihypertensiva methyldopa en labetalol zijn veilig. Dit is 
niet bekend van nifedipine en enalapril, terwijl deze wel 
gegeven worden. Een samenvatting van de Cochrane 
Library (3) liet ook zien dat BP wel verlaagd is bij gebruik 
van antihypertensiva, maar pre-eclampsie werd niet 
voorkomen, en ook geboortegewicht veranderde niet. Er 
was ook geen verschil tussen individuele middelen, omdat 
de studies (te) klein waren. In de praktijk heeft methyldopa 
wel de voorkeur, omdat dit middel veilig is.    
Een meta-analyse over de preventie van pre-eclampsie 
liet zien dat gebruik van aspirine gunstige effecten geeft; 
een lage dosis aspirine gaf een 24% reductie van pre-
eclampsie en 20% reductie op groeivertraging (4). Ook al 
waren de studies heterogeen qua grootte en is het niet 

mogelijk om op basis van deze gegevens hoog-risico 
patiënten te identificeren, het gebruik van aspirine wordt 
aanbevolen bij matig tot hoog pre-eclampsie-risico na 
klinische risicobepaling (5). Bij een hoog risico op pre-
eclampsie en aanwezigheid van andere risicofactoren kan 
ook overwogen worden om ascal 80 mg te geven tussen 
8-26 weken van de zwangerschap. 
Er is minder bewijs over het gebruik van calcium ter 
preventie van hypertensieve stoornissen (6, 7); vooral in 
Afrika en Zuid-Amerika wordt hiermee voordeel gezien. 
Lely vertelde dat ze altijd aan haar patiënten vraagt of ze 
melk drinken. Als ze niet voldoende melk innemen, schrijft 
ze calciumsuppletie voor aan hoog-risico patiënten.

Het CV risico van een vrouw die pre-eclampsie heeft 
doorgemaakt is hetzelfde als van een roker.

Een van de nieuwe ontwikkelingen in dit vakgebied 
is aferese, om angiogene factoren te verwijderen. Dit 
verlengt de zwangerschapsduur en verlaagt S-Flt-1 niveaus 
(8). Wel zijn er hemodynamische effecten; daarom vroeg 
Lely zich af of dit wel in elk centrum kan. Ook al is het kind 
geboren laten worden een effectieve behandeling, dit kan 
niet bij een korte duur van de zwangerschap. De STRIDER 
trial bestudeerde het effect van sildenafil, wat resulteert 
in vasodilatatie en daarmee de angiogene dysbalans 
beïnvloedt. Helaas werd geen effect gezien op het 
geboortegewicht. Lely vroeg zich af of de studieopzet wel 
klopte, of dat er een te lage dosering is gegeven (9). 
Ze eindigde haar presentatie met de stelling dat het CV 
risico van een vrouw die pre-eclampsie heeft doorgemaakt 
hetzelfde is als van een roker. De relatieve risico’s zijn 
inderdaad hetzelfde (1.86-2.52 voor pre-eclampsie, en 
1.50-2.90 voor roken) (10). Ze legde uit dat een vrouw voor 
de zwangerschap al beschadigingen van het vaatstelsel 
heeft, met tijdelijke verhogingen van beschadigingen 
tijdens een eerste en tweede zwangerschap (met een 
minder hoge piek tijdens de tweede zwangerschap) 
en een stijgende lijn van vaatstelselbeschadigingen 
in de tijd. Deze lijn loopt hoger voor vrouwen met een 
gecompliceerde zwangerschap en resulteert in hoge 
vaatstelselbeschadigingen >60 jaar (11). ACOG richtlijnen 
stellen voor om deze vrouwen elk jaar te vervolgen. 

Hypertensie bij kinderen en adolescenten  
Flore Horuz-Engels – kinderarts-nefroloog, MUMC+,  
Maastricht

In 2017 is een nieuwe richtlijn voor screening en 
management van (hoge) BP in kinderen en adolescenten 
uitgebracht met normaalwaarden o.b.v. leeftijd, geslacht 
en lengte. Daardoor is de beoordeling van BP bij elk 
kind anders. Horuz-Engels zette vraagtekens bij de 
beschouwing van kinderen >13 jaar als volwassenen 
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in de nieuwe richtlijnen. De lengte van een kind is erg 
belangrijk, ze adviseerde om goed naar de groeicurve 
te kijken. Tabellen in de richtlijnen kunnen helpen om te 
bepalen of er sprake is van hypertensie. Deze zijn erg 
uitgebreid, en artsen kennen ze daarom niet uit het hoofd; 
het gebruik van een app kan praktisch zijn. 
Horuz-Engels vervolgde haar presentatie met het 
bespreken van de techniek van bloeddruk meten bij een 
kind. Er moeten meerdere metingen gedaan worden op 
verschillende momenten met drie metingen per keer. 
Belangrijk is ook dat er een juiste maat manchet wordt 
gebruikt. En er moet in rust worden gemeten, wat lastig 
kan zijn bij jonge kinderen. Toepassingen om in rust te 
meten zijn: films laten zien en het inzetten van Cliniclowns. 
Vervolgens presenteerde ze drie casus. Uit de eerste 
casus met extreem hoge BP (300/240 mmHg) door 
renovasculaire hypertensie bleek dat het belangrijk 
is om de BP niet te snel te laten dalen. De uitkomsten 
van renovasculaire stenose na nefrectomie kunnen 
verschillend zijn. Een tweede casus liet zien dat gebruik 
van prednison kan leiden tot hypertensie, omdat steroïden 
zout vasthouden. Dit kan worden behandeld met diuretica. 
Uit een derde casus met chronische nierinsufficiëntie en 
hypertensie bleek dat het belangrijk is om hypertensie 
te behandelen om de nierfunctie zo lang mogelijk te 
behouden. 

Aanpassing in leefstijl moet worden gepromoot door 
sporten, gewichtsverlies en stressreductie.

De prevalentie van hypertensie bij kinderen is 3.5% 
en hoger bij jongens, bij kinderen met overgewicht, in 
aanwezigheid van andere CV risicofactoren, obstructief 
slaapapneusydnroom, en chronische nierziekte (CKD, 50% 
ontwikkelt hypertensie) en prematuriteit. De oorzaken van 
hypertensie bij kinderen zijn renovasculaire problemen 
(~80%), CV problemen (~20%) en voor een klein deel 
medicatie. 
Diagnostiek bestaat uit een anamnese van perinatale 
geschiedenis, voeding, lichamelijke activiteit, en bij 
kinderen ouder dan 11 jaar: gebruik van alcohol, drugs, 
en roken,  en uit familieanamnese, lichamelijk onderzoek, 
labonderzoek, bepaling van orgaanschade door echo, 
bezoek aan oogarts en 24-uursmeting van de BP. 
De behandeling is niet anders dan bij volwassenen en is 
gericht op preventie van cardiale en cerebrovasculaire 
schade met een gemiddelde bloeddrukstreefwaarde 
<P90. Aanpassing in leefstijl moet worden gepromoot 
door sporten, gewichtsverlies en stressreductie. In 
Maastricht is het Center for Overweight Adolescents and 
Children (COACH) programma gestart om leefstijl van 
kinderen aan te pakken. Bij medicatie moet rekening 
worden gehouden met de toedieningsvorm en of er 
bloedafnames nodig zijn. Gestart wordt met een lage 
dosis, die langzaam opgehoogd kan worden. De eerste 

keuzes zijn calciumantagonisten, ACE-remmers of ARB’s. 
Goede follow-up is erg belangrijk in adolescenten, omdat 
in deze groep therapietrouw laag is.

Hypertensie bij de alleroudsten  
Dr. Majon Muller – internist ouderengeneeskunde, VUmc, 
Amsterdam 

Hypertensie komt veel voor bij ouderen: van de mensen 
ouder dan 75 jaar heeft 78% hypertensie. 
Bij ouderen is de DBP vaak lager, ze zijn langer 
blootgesteld aan hogere BP’s en hebben atherosclerose. 
Deze ‘survivors’ zijn gevoeliger voor hypotensie. 
Naarmate mensen ouder worden stijgt de SBP en daalt 
de DBP; dit komt door de stijfheid van de vaten (12, 13). 
Een publicatie van Delgado over het beloop van BP in de 
laatste levensfase toonde een daling van SBP (14). Toch 
is hypertensie een risicofactor in ouderen; met het stijgen 
van SBP stijgt ook de mortaliteit bij ouderen. Kleinere 
studies (zoals de Leiden 85-plus studie) lieten hiertussen 
echter geen verband zien (15-17); een verklaring kan zijn 
dat er een associatie is tussen daling in SBP en verhoging 
van co-morbiditeit bij ouderen (14). 
Een andere verklaring kan zijn dat onderscheid gemaakt 
moet worden tussen vitale en kwetsbare ouderen 
(18). De biologische leeftijd van een individu wordt 
bepaald door blootstelling aan endogene en exogene 
risicofactoren. Onderscheid tussen vitaal en kwetsbaar 
kan worden gemaakt op grond van de volgende 
factoren: loopsnelheid, handknijpkracht, ongewenst 
gewichtsverlies, vermoeidheid, afname activiteit en 
cognitie. De Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) 
studie bestudeerde de associatie tussen BP en mortaliteit 
en de rol van de biologische en chronologische leeftijd 
(19). In deze studie werd loopsnelheid bepaald en een 
geheugentest afgenomen. In de kwetsbare groep 
was een lagere DBP geassocieerd met een slechtere 
survival en in de vitale groep was een lagere DBP juist 
geassocieerd met een betere survival.  
De Leiden 85-plus studie liet dezelfde resultaten zien; in 
kwetsbare ouderen was een lage BP geassocieerd met 
een verhoogd beroerterisico (17, 20). In de SMART studie 
liet de grafiek van BP uitgezet tegen survival een J-curve 
zien in patiënten met manifeste vasculaire ziekten (21), 
evenals in de INVEST trial (22). Ook waren er meer CV 
events in patiënten met manifest vaatlijden bij een lagere 
BP, zo bleek uit de PROSPER studie (23). 

Het is nog niet duidelijk of een lagere BP beter is voor 
alle ouderen. 

Muller vroeg zich af wat deze bevindingen voor de 
behandeling van kwetsbare vs. vitale ouderen betekent. 
De resultaten van de HYVET en SPRINT trials kunnen 
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hierin wellicht bijdragen. In een subanalyse van de 
SPRINT trial, waarin gekeken werd naar individuen >75 
jaar, met onderscheid tussen vitaal en kwetsbaar, liet een 
intensieve behandeling van BP gunstigere effecten zien 
op CV uitkomsten dan normale behandeling, ongeacht 
fitheid (24). Er was wel meer hypotensie in de intensief 
behandelde groep, maar dit resulteerde niet in een hoger 
valrisico. Er waren geen veranderingen in loopsnelheid 
en ook geen verschil in kwaliteit van leven tussen de 
twee behandelarmen (25, 26). Het is daarom nog niet 
duidelijk of een lagere BP beter is voor alle ouderen. Ook 
moet beter gekeken worden naar de exclusiecriteria in 
de SPRINT studie, omdat valrisico en syncope veel lager 
waren in de studiepopulatie (27).
Het CVRM addendum adviseert om een streefwaarde 
<150 mmHg aan te houden voor ouderen en kwetsbare 
ouderen en medicatie voorzichtig te titreren. De AHA/
ACC guidelines stellen voor om SBP <130 mmHg te 
houden. Muller zelf adviseert om een streefwaarde <140-
150 mmHg aan te houden voor vitale ouderen en indien 
mogelijk lager. Bij kwetsbare ouderen geldt <150 mmHg 
en moet de DBP goed in de gaten worden gehouden. 

Adherence to antihypertensive medication: 
How to enhance?
Dr. Isla MacKenzie – Clinical Reader in Clinical Pharma-
cology and Honorary Consultant Physician, University of 
Dundee, United Kingdom

Therapietrouw is de mate waarin een patiënt de 
voorgeschreven medicatie neemt. 50% van patiënten 
met hypertensie zijn therapie-ontrouw. MacKenzie stelde: 
“you can lead a horse to water, but you cannot make 
it to drink”. Er zijn verschillende types van therapie(on)
trouw: onbewust (vergeten), bewust, pathologisch, over-
therapietrouw (meer nemen), witte-jassen therapietrouw. 
Er bestaan ook verschillende niveaus: niet ophalen van 
recept, recept niet inleveren, geen tabletten nemen, 
meeste van de tabletten niet nemen, nooit tabletten 
nemen, tabletten nemen voor een doktersafspraak.
Therapietrouw blijkt slechter in het weekend dan 
gedurende de week en beter wanneer medicijnen in de 
morgen genomen moeten worden (vergeleken met avond, 
wisselende tijden)(28).
Factoren geassocieerd met goede therapietrouw zijn: 
angst voor complicaties van hypertensie, verlangen om 
BP te reguleren, beter voelen met behandeling, geloof 
in de noodzaak van medicatie, geloof in de arts, sociale 
ondersteuning, reguliere kliniekbezoeken, geen gebruik 
van niet-Westerse middelen, en waarschijnlijk oudere 
leeftijd en mannelijk geslacht. Factoren geassocieerd 
met slechte therapietrouw zijn: zorgen over bijwerkingen, 
asymptomatische ziekte, slechte kennis, geen begrip van 
behoefte voor levenslange behandeling, veronderstelling 

dat wanneer patiënt zich goed voelt hij/zij kan stoppen 
met behandeling, socio-economische factoren/
kosten, waargenomen verbetering/verslechtering van 
gezondheid, wens om persoonlijke ervaring op te doen, 
onbevredigende ontmoeting met arts, complexiteit van 
behandeling.
Voorspellers van slechte therapietrouw zijn: onvoldoende 
respons op behandeling, plotselinge verhoging in BP, 
depressie, lage geletterdheid, geloof dat medicatie slecht 
of onnodig is, zorgen over bijwerkingen, niet geloven in 
de voordelen van behandeling, zorgen over de kosten, 
‘medicijnmoe’. 
Een studie van Gupta et al. liet zien dat therapieontrouw 
geassocieerd is met type antihypertensiva (hoogst 
voor diuretica) en het percentage individuen dat 
therapieontrouw stapsgewijs verhoogt met verhoging 
van aantal medicijnen (29). Uit een systematisch review 
bleek dat therapietrouw vergelijkbaar is in verschillende 
geografische locaties. Interventies om therapietrouw aan 
te pakken kunnen daarom algemeen zijn (30).  
Therapietrouw kan worden gemeten op de 
volgende manieren van inaccuraat naar accuraat: 
patiënteninterview, patiëntendagboek, vragenlijst, 
tellen van pillen, nakijken van opgehaalde recepten, 
elektronisch monitoren (dmv apparaten, worden vaak 
gebruikt in klinische trials, zoals Medication Event 
Monitoring System, MEMS), of direct observeren. High-
performance liquid chromatography-tandem mass 
spectrometry (HPLC-MS/MS) urineanalyse kan ook 
gebruikt worden en er kan gescreend worden op 40 van 
de meest voorgeschreven antihypertensiva. Een studie 
die deze methode gebruikte liet zien dat 25% van de 
patiënten totaal of gedeeltelijk therapieontrouw was (31).  

Therapietrouw kan ook verbeterd worden door 
communicatie te verbeteren, door bijv. motivational 
interviewing.

Therapietrouw kan verbeterd worden door de perceptie 
van ziekte en behandeling te veranderen, door 
doseringsdoosjes, herinneringen op de verpakking, 
elektronische herinneringen, betrokkenheid van familie, 
samenwerking met zorgpartners (apotheek), patiënt 
te betrekken in de behandeling (laat resultaten zien, 
thuismeten van BP), het makkelijker te maken om naar 
follow-upbezoeken te komen, makkelijker innameschema.   
Combinatietherapie laat betere therapietrouw zien met 
snellere en betere regulatie van BP; uit studieresultaten 
van Gupta werd hiermee een significante verbetering 
van BP gezien (32). Ook de ACCELERATE en PATHWAY 
studies lieten vergelijkbare resultaten zien; het 
voorschrijven van combinatietherapie geeft betere 
therapietrouw dan monotherapie (33). Dit is overgenomen 
in verschillende hypertensierichtlijnen (34).   
Therapietrouw kan ook verbeterd worden door 
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communicatie te verbeteren, door bijv. motivational 
interviewing. Een meta-analysis liet inderdaad zien 
dat dit BP uitkomsten verbeterde (35) (waarschijnlijk 
door verhoging van therapietrouw). Motivational 
interviewing bevat drie essentiële elementen: gesprek 
over verandering, samenwerking, en strategie van open 
vragen.  
Interessant is te kijken naar therapietrouw in 
een interventiestudie. Renale denervatie om 
therapieresistente hypertensie te behandelen had geen 
effect (36). Het is echter goed mogelijk dat therapietrouw 
met antihypertensiva verbeterde in deze studie, waardoor 
er geen effect werd gezien met renale denervatie. Als 
mensen weten dat ze bestudeerd worden, gedragen 
ze zich beter (37). Het omgekeerde werd duidelijk in 
de SYMPATHY trial waarin zowel patiënten als artsen 
onbewust waren van de therapietrouwbepaling; er werd 
een therapieontrouw gemeten van 80% (38). In deze 
studie verminderde therapietrouw met een toename in het 
aantal medicijnen en een vermindering van therapietrouw 
op één geneesmiddel tussen begin en 6 maanden 
resulteerde in een 4 mmHg toename in BP (39). 

Gert van Montfransprijs
Dr. Nina Paauw – UMC Utrecht

De Gert van Montfransprijs is een aanmoedigingsprijs 
voor jonge onderzoekers. Met het thema ‘Hypertensie 
Speciaal’ in het achterhoofd heeft de commissie dit jaar de 
prijs uitgereikt aan Nina Paauw voor haar studie ‘Kidney 
Function After a Hypertensive Disorder of Pregnancy: A 
Longitudinal Study’ gepubliceerd in Am J Kidney Dis in 
2017 (40). 
Paauw begon haar presentatie met het uitleggen van 
de twee categorieën van hypertensieve aandoeningen 
tijdens de zwangerschap (hypertensive disorder of 
pregnancy, HDP): hypertensie en pre-eclampsie. Zoals 
eerder verteld door Lely, is de pathofysiologie van pre-
eclampsie niet helemaal duidelijk. Wel is duidelijk dat 
de placenta een grote rol speelt. Als de placenta niet 
meer aanwezig is (na de bevalling) vermindert het risico 
op orgaanschade. Na de bevalling is er echter toch 
een groter risico op CV events en een hoger risico op 
eindstadium nierfalen (41, 42) in vrouwen met HDP. Dit 
leidde tot de vraag of nierschade, die kan resulteren in 
eindstadium nierfalen, bij vrouwen met HPD voorkomen 
kan worden. Huidige studies vervolgen maar kort 
postpartum en er is daarom behoefte aan longitudinale 
studies. 
De PREVEND studie werd uitgevoerd in deelnemers 
met zelfrapportage van hypertensie, die later werden 
opgedeeld in deelnemers met HDP (n=977) en zonder 
HDP (n=1805) waarin BP en nierfunctie (eGFR en 
albuminuria) werden gemeten tijdens vijf bezoeken met 

een interval van ~3 jaar. De HDP groep had een hoger 
CV risico en hogere BP, die wel stabiel was en waarvoor 
antihypertensiva werden genomen, in vergelijking met 
de niet-HDP groep. Er werd een significant lagere eGFR 
gemeten in de HPD groep, maar deze was nog wel binnen 
de normaalrange, en geen verschil in albumineverlies 
in vergelijking met de niet-HDP groep. Er was ook geen 
verschil in het optreden van CKD gedurende de follow-up 
(HR 1.04; 95%CI:0.79-1.37).
Verklaringen waarom er geen verschil in nierfunctie 
tussen de groepen werd gezien zijn mogelijk dat een 
te laag aantal patiënten was geïncludeerd en geen van 
de patiënten eindstadium nierfalen (ESKD) ontwikkelde. 
Mogelijk kan het ontbreken van een verschil in 
eindpunten ook komen door medicatiegebruik (RAS 
blokkade). 

PRO-CON DEBAT  
Devices hebben een plaats in de reguliere 
behandeling bij therapieresistente hyper-
tensie 
Prof. dr. Bram Kroon – internist-vasculair geneeskundige, 
Maastricht UMC+  [PRO] 

Therapieresistente hypertensie leidt tot een viermaal 
verhoogd risico op CV events (43). Technieken om 
hypertensie te behandelen in therapieresistente patiënten 
zijn: pacer, barostent, aortic stenting, renale denervatie en 
Rox coupler. Een baropacer stimuleert de baroreceptoren, 
wat leidt tot een daling van de sympathische activiteit (44). 
Dit is heel moeilijk te bereiken met medicatie. De Rheos 
Pivotal studie, die een eerste generatie baropacer testte, 
was een gerandomiseerde gecontroleerde trial waarin 
de baropacer wel of niet werd aangezet (45). Wanneer 
de baropacer was aangezet, werd een significante daling 
van SBP gezien na 12 maanden. Uit een meta-analyse 
van de eerste generatie baropacer bleek SBP gedaald 
van 179 naar 144 mmHg na 6 jaar (46). Tegenwoordig is er 
een tweede generatie apparaat, waarvan de veiligheid 
aanzienlijk is verbeterd, zoals bleek uit een studie van 
Wachter uit 2017 (47). De effectiviteit van de eerste en 
tweede-generatie apparaten is vergelijkbaar. Beige et 
al. rapporteerden over een cross-over gerandomiseerde 
studie met aan- en uitzetten van het apparaat; harde 
uitkomsten ontbreken echter in deze studie (48). 
Patiënten die in aanmerking komen voor een baropacer 
moeten voldoen aan de volgende kenmerken: een BP 
>160/90 mmHg na leefstijlmodificatie en ten minste 3 
antihypertensiva gebruiken. Met name hartfalen en 
nierfalenpatiënten laten goede resultaten zien met de 
baropacer. Het implanteren van de baropacer leidt op 
lange termijn tot een daling van orgaanschade en is een 
kosteneffectieve therapie (49). 
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Prof. dr. Niels Riksen – internist-vasculair geneeskundige, 
Radboudumc [CONTRA]

Riksen begon zijn presentatie met te stellen dat in 10% 
van patiënten met baropacer zenuwuitval optreedt. 
Er moet ook goed gekeken worden hoe effectief het 
verlagen van BP is met baropacers (50). Manieren 
om therapieresistente hypertensie te behandelen 
zijn: vergroten van therapietrouw, verminderen van 
zoutinname, chronotherapie, gebruik van nog meer 
geneesmiddelen, en devices. 
Hij besprak vervolgens meerdere van deze methoden. 
Het toevoegen van spironolacton als vierde middel heeft 
een groot BP effect. Een studie in de Lancet liet zien 
dat het plaatsen van een iliacale AV shunt een gunstig 
effect heeft op BP na 6 maanden (51). Er werd echter 
ook veneuze insufficiëntie gezien. Renale denervatie 
leek een heel effectieve methode en werd daarom 
geïmplementeerd in de praktijk (52). Maar later bleek dat 
het effect laag was vergeleken met een controle (36) en 
daarom adviseren de richtlijnen het toepassen van renale 
denervatie niet. Een studie van De Jager liet zien dat 
therapietrouw laag is bij therapieresistente patiënten en 
er nog heel wat bereikt kan worden in deze patiënten (39). 
De bijwerkingen van een carotisstent lijken mee te vallen, 
maar er is nog te weinig bewijs voor de effectiviteit (53). 
Richtlijnen bevelen baroreflexactivatie aan voor specifieke 
patiënten, maar de effecten zijn lastig te interpreteren. 
Een studie liet geen significant verschil in het percentage 
patiënten zien met een verlaging van >10 mmHg SBP 
tussen de 54% van de patiënten die de baropacer 12 
maanden hadden aanstaan en de 46% met de baropacer 
de eerste 6 maanden uit, en daarna 6 maanden aan (54). 
Riksen zou deze techniek zelf nog niet toepassen. Over 
de nieuwe (tweede) generatie baropacer zei hij dat deze 
getest wordt in open-label studies; de nadelige events 
lijken minder, maar de effectiviteit is nog niet gebleken 
(55). 

Discussie
Kroon wil benadrukken dat de behandeling 
met baropacers van toepassing is op de echt 
therapieresistente patiënten, niet therapieontrouwe 
patiënten. Bovendien moet niet de nadruk worden gelegd 
op de eerste generatie devices, aangezien er nu al een 
tweede generatie is. Hij ziet dat een kleine selectie 
patiënten (~100 patiënten in Nederland) in aanmerking 
zou kunnen komen voor baroflexactivatie. Dit is een 
behandeling die op een klein deel van de populatie 
toepasbaar is. Er moet niet dezelfde fout worden gemaakt 
als bij renale denervatie door deze behandeling bij iedere 
patiënt toe te passen. 

WILLEM BIRKENHÄGER AWARD 
Dr. Jaap Joles – Experimentele Nefrologie, UMC Utrecht

Willen Birkenhäger (1927-2013) was internist in het 
toenmalig Zuiderziekenhuis in Rotterdam, medeoprichter 
van het Nederlands Hypertensie Genootschap, en zeer 
gerespecteerde wetenschapper in het hypertensie 
vakgebied. Door pioniers als Willem Birkenhäger 
hebben we een sterke positie geclaimd en nog wordt 
er in Nederland veel hoogstaand onderzoek gedaan 
wat duidelijk is in de publicaties. Deze award is een 
oeuvreprijs die niet standaard elk jaar wordt uitgereikt, 
maar selectief door de commissie eens in de zoveel jaar 
wordt gekozen.   
Dit jaar ging de award naar Jaap A. Joles. Hij is 
na een studie diergeneeskunde in Utrecht en 
promotieonderzoek, hoofd van het laboratorium 
Experimentele Nefrologie in het UMC Utrecht sinds 1995. 
Joles begon zijn presentatie ‘Van waarneming tot 
translatie: een mechanistische weg’ met het uitleggen 
waarom proefdieren noodzakelijk zijn bij het bestuderen 
van hypertensie in het lab. Ook al zijn er tegenwoordig 
veel nieuwe modellen die proefdieren kunnen vervangen, 
zoals ‘organ-on-a-chip’, er zijn toch proefdieren nodig om 
de effecten van variatie te bestuderen. 
Hij besprak vervolgens de vier modellen die hij in 
zijn laboratorium gebruikt: chronisch monocausale 
hypertensie veroorzaakt door nitriet oxidase (NO) 
synthase inhibitie met oraal L-NNA, waarbij intra-arteriële 
BP en zuurstofspanning met telemetrie kan worden 
gemeten, acute monocausale hypertensie inductie 
door intrarenaal phenol, LV hypertrofie vs. LV fibrose 
bij niertransplantatie en polyfarmacie bij renocardiaal 
syndroom type 4. 
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