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• Verandering in de indeling van hypertensieve crisis: eenvoudiger

• Overzicht hypertensieve spoedgevallen (nieuwe inzichten)

Onderwerpen



• Iedere situatie waarbij de bloeddruk acuut verlaagd moet worden om verergering 
van acute hypertensieve orgaanschade te voorkomen (hypertensief noodgeval) of 
het ontstaan daarvan (hypertensieve urgentie)   RL Hypertensieve Crisis 2010

• Acute hypertensieve orgaanschade = aorta, hart, hersenen, retina/nieren

Wat is een hypertensieve crisis?



Hypertensieve Crisis

Hypertensief Spoedgeval Hypertensieve urgentie

aorta        hart
hersenen                    

retina/nieren

aorta        hart
hersenen                    

retina/nieren

Ongecontroleerde hypertensie ?



Hypertensieve urgentie

Patel, JAMA Intern Med 2016

• Bijna 60.000 pnten met bloeddruk >180 en/of 110 mmHg op het 
spreekuur (1:20 had >200/120 mmHg) in de VS

• N= 426 (0.7%) verwezen naar ziekenhuis voor HT ~ vaker hogere 
bloeddruk (198/107 mmHg), Afro-Amerikaans en nierinsufficientie



Patel, JAMA Intern Med 2016

Hypertensieve urgentie

• 748 tests: 5.5% 
abnormaal

• 8 patienten (1.9%) met 
acute hypertensieve
schade (4 pulmonaal 
oedeem, 2 AKI, 2 
positieve troponine t)



Hypertensieve urgentie?

• Hypertensieve urgentie is eigenlijk geen echte diagnose, maar een 
restcategorie (ie wat er over blijft als je geen emergency hebt)

• Geen bewijs dat het gepaard gaat met een slechte prognose op korte 
termijn wel hogere risico op middellange termijn ~ ongecontroleerde 
hypertensie (zie richtlijn CVRM) 

• Leidt eigenlijk af waar het om gaat: herkennen (en zsm behandelen) 
van een hypertensief spoedgeval



Hypertensief spoedgeval 

of ongecontroleerde hypertensie 

geen hypertensieve urgentie 
geen hypertensieve crisis

Spoedgeval = een hoge bloeddruk met acute
hypertensieve orgaanschade aan aorta, hart, 
hersenen, retina/nieren



Hoe groot is het probleem?
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1:200 presenteert zich met een 
verdenking op een hypertensive
emergency

1:4 blijkt dat ook te hebben

1-2:1000 hypertensief spoedgeval

In hospital mortality ~ 3%  

Zampaglione Hypertension 1996; 
Janke JAHA 2016
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• Zeer sterk verhoogde bloeddruk (systolisch >200 mmHg of een recente sterke
stijging) of klachten van hoofdpijn, misselijkheid of braken, kortademigheid of 
visusstoornissen

• Een systolische en diastolische bloeddruk >200/120 mmHg of een recent 
gedocumenteerde sterke bloeddrukstijging in combinatie met klachten van 
hoofdpijn en/of visusstoornissen 

• Een sterk verhoogde bloeddruk (ie >180/110 mmHg) en acute neurologische 
symptomen of cardiale klachten

pijn op de borst of tussen de schouderbladen
kortademigheid 
neurologische uitvalsverschijnselen, verminderd bewustzijn 

Wanneer er aan denken? 

rl CVRM 2019

rl CVRM 2011



Acute Hypertensieve orgaanschade

Aorta – dissectie, geruptureerd aneurysma

Hart – ischemie, acuut longoedeem

Hersenen – infarct/bloeding/encefalopathie

Retina & Nieren – maligne hypertensie

Snelheid, Soort, Streefwaarde

Hypertensieve spoedgevallen



Behandelschema
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Aorta dissectie/geruptureerd aneurysma

Tsai TT et al. Circulation 2006;224:2226-31. Trimarchi S et al. Thoracic Cardiovasc Surg 2010;140.784. 

Leaire SA et al. Nature Rev Cardiol 2011;8:103-13. Chan KK et al. Am J Hypertens 2014;27:907-17.

▪ Prevalence of type A 52-67 % 

and type B 32-48 %

▪ In-hospital mortality in type 

A 30 % and in type B 13 %



Aorta dissectie: overleving

IRAD 1800 patienten met aortadissectie op de SEH

Booher AM et al. Am J Med 2013;121:730.e19-e24



Booher AM et al. Am J Med 2013;121:730.e19-e24

Bentall procedure

Aorta dissectie: overleving



Aorta dissectie/geruptureerd aneurysma

• Consensus: dp/dt zo snel mogelijk te verlagen

• Bloeddruk naar 100-120 mmHg systolisch en pols 50-60/min. 

• Ultra snelwerkende middelen: 

dp: nitroprusside of nicardipine iv (1 min. resp 5 min)
dt: esmolol of metoprolol iv (1-2 min.)

• Spoed OK?  



• Geen bewijs dat acute bloeddrukverlaging of bloeddrukverlaging in 1ste 7 dagen 
leidt tot betere uitkomsten.

• Geen behandeling TENZIJ bloeddruk >220/120 mmHg of indien er een indicatie is 
voor trombolytische therapie (dan <180/105 mmHg). Primair trombectomie?   

Acuut herseninfarct

INWEST, Stroke 2000; SCAST Lancet 2011:741

REVASCAT, NEJM  2015;  ESCAPE, NEJM 2015; DAWN, NEJM 2018



Acute hersenbloeding
• Vroege hematoom groei geassocieerd met slechte uitkomsten

• Acute bloeddrukverlaging remt hematoomgroei. 

INTERACT, Stroke 2010



• INTEnsive blood pressure Reduction in Acute Cerebral hemorrhage Trial 
(INTERACT 2)

• Antihypertensive Treatment in Acute Cerebral Hemorrhage trial (ATACH2)

• Intensieve bloeddrukbehandeling  (<140 mmHg)  vs conservatief  (<180 mmHg) 
binnen 4.5 (ATACH2) tot 6 uur (INTERACT2) na ontstaan neurologische 
symptomen

• IV behandeling (labetalol of nicardipine INTERACT2, nicardipine alleen ATACH2)

• Primair eindpunt: overlijden of afhankelijkheid na 3 maanden 

Interact 2, New Engl J Med 2013

Acute bloeddrukverlaging

Atach 2, New Engl J Med 2016



Studie INTERACT2 ATACH2

N 2794 961

Leeftijd (jaren) 63.5 62

Bloeddruk (mmHg) 179/101 mmHg 200 mmHg systolisch

Hematoom volume (ml) 11 10.2

Eindpunt (overleden of 
afhankelijk = mRankin 4-6)

52.0% intensief
55.6% standaard
-3.6% = NNT 28, p=0.05

38.7% intensief
37.7% standaard 

1.0% = NNH 100

40% kreeg behandeling in 
standaard groep

Iedereen behandeling

Limitatie Behandelkeuze vrij Voortijdig gestopt ivm
geen verschil



Interact 2 vs Atach 2
Streef bij patiënten met een spontane intracerebrale bloeding 
en een systolische bloeddruk van 150 mmHg of hoger in de 
eerste 6 uur naar een systolische bloeddruk van 140 mmHg
binnen één uur. Gebruik hiervoor labetalol of nicardipine.
RL herseninfarct/-bloeding, 2017    Low grade

<180 vs <140 mmHg



• Ernstige hypertensie (bloeddruk >200/120 mmHg) met acute microvasculaire
afwijkingen in de retina (bloedingen/zachte exsudaten, papiloedeem)

• Microvasculaire schade elders (mn nieren & hersenen)

Maligne Hypertensie

Acute hypertensieve microangiopathie? 



• Nierinsufficientie meest voorkomende complicatie (2/3 kreatinine >150 umol/L)

• Nierinsufficientie soms reversibel, 1/5 dialyse na 5 jaar

• Sterke associatie met microangiopathie

• Sediment: (bijna) alles mogelijk

proteinurie
hematurie
cilinders
geen leukocyturie

Nierinsufficientie



• Ernstige hypertensie (meestal >200/120 mmHg) en tonisch clonische insulten, 
lethargie/bradyfrenie, corticale blindheid en coma zonder alternatieve verklaring. 

• Bij 10% van de patienten met MHT, echter retina afwijkingen ontbreken bij 1/3 

Hypertensieve Encefalopathie



Behandeling MHT en HE 

• Beperken van verdere microvasculaire schade (retinopathie, nefropathie)

• Voldoende bloedstroom naar vitale organen ~ hersenen

• Bij te lage bloeddruk onder labetalol: vullen (T1/2 4-6 uur) 



• Geen bewijs dat hypertensieve urgentie een aparte diagnose is of aanpak behoeft 
in vergelijking met ongecontroleerde hypertensie

• Hypertensieve spoedgevallen worden gekenmerkt door aanwezigheid van 
hypertensie en acute schade aan ogen, nieren, hart, hersenen en bloedvaten 

I. Hele hoge bloeddruk (>200/120 mmHg) + hoofdpijn/visusstoornissen
II. Hoge bloeddruk (ie >180/110 mmHg) + acute thoracale pijn, dyspnoe of  

neurologische klachten 

• Aanpak verschillend (snelheid, soort medicatie en streefwaarden – 3xS)     

Samenvatting


