
Bloeddrukmeten
een praktische richtlijn

Corien Flint, verpleegkundig specialist, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Anna van Ittersum, verpleegkundig specialist, Haaglanden Medisch Centrum



Disclosures
Corien Flint, 

UMC Utrecht
Geen

Anna van Ittersum, 

HMC Den Haag
Amgen, 

sponsoring voor de internationale lipidenscholing, 
Boston 2019



Bloeddruk, een praktische richtlijn

• Opzet presentatie; interactief

• 10 Quizvragen met en daarna onderbouwing voor het goede antwoord.

• Wat is bloeddruk? 

• Geschiedenis van bloeddrukmeten.

• Wat is hypertensie? 

• Wat zijn de oorzaken, beïnvloedende factoren van hypertensie?

• Wat zijn de gevolgen van hypertensie?

• Hoe meet je een betrouwbare bloeddruk ?



Wat is bloeddruk?
Wet van Ohm

V (spanning) = I (stroomsterkte) x R (weerstand)

Bloeddruk = Hartminuutvolume x Perifere weerstand

Hoogte afhankelijk van waar gemeten

Per hartslag variabel



Bloeddrukregulatie
Bloeddruk wordt bepaald door:

• de cardiac output = hart-minuut-volume = slagvolume x frequentie: 

de kracht waarmee het hart bloed in de grote circulatie pompt

• de perifere weerstand waartegen het hart moet pompen:

bepaald door de mate van open of dicht staan van arteriolen

en is mede afhankelijk van:

• de compliance (rekbaarheid) van de aorta en haar grote zijtakken:

de ‘windketelfunctie’ (die bij het ouder worden verloren gaat)



Wet van Ohm: V= I x R



1: Wie was Scipione Riva Rocci

a. de uitvinder van de kwikbloeddrukmeter

b. de uitvinder van het ECG apparaat

c. ontdekker van de tonen bij het bloeddrukmeten

d. ontdekker van de bloeddrukband/manchet



Scipione Riva Rocci (1863-1937)
Italiaanse internist en kinderarts

• Ontdekker van de manchet
• Systolische Bloeddruk
• RR



2: Wie was Nicolaj Korotkov ?

a. de uitvinder van de bloeddrukmeter

b. de uitvinder van het ECG apparaat

c. ontdekker van de tonen bij het bloeddrukmeten

d. ontdekker van de bloeddrukband/manchet



Nicolaj Korotkov (1874-1920)
Chirurg te Sint Petersburg

Korotkoff I
Korotkoff II 
Korotkoff III
Korotkoff IV
Korotkoff V

NB: Zwangeren, ouderen 
met artherosclerose en 
kinderen.



3: Er wordt gesproken van hypertensie als…

a. de bloeddruk >130/80 mmHg in de spreekkamer is

b. de bloeddruk <140/90 mmHg in de spreekkamer is

c. de bloeddruk >150/80 mmHg in de spreekkamer is

d. de bloeddruk >140/90 mmHg in de spreekkamer is



Hypertensie, wanneer?



4: Gevolgen van hypertensie zijn:

a. eiwitverlies, dikke voeten, moeheid

b. eiwitverlies, verdikte hartspier, vaatbeschadiging ogen

c. dikke voeten, duizeligheid, hoofdpijn

d. verdikte hartspier, hoofdpijn, vaatbeschadiging ogen



Gevolgen van hypertensie



Beïnvloedende factoren en/of 
oorzaken van hypertensie

Beïnvloedende factoren
• Anticonceptiepil

• Bloeddruk verhogende medicatie

• Drugs

• Verkeerd gebruik medicatie

• Drop, kauwgom, zoethoutthee

• Alcohol

• Lichamelijke inactiviteit

• Overgewicht

• Slaapapnoesyndroom

• Insulineresistentie

• ↑Natrium/↓kaliuminname

• ↓Groente/↓fruitinname

Secundaire oorzaken
• Nierinsufficiëntie/primaire nierziekte

• Hyperparathyreoїdie

• Hypothyreoïdie

• Erythrocytose

• Trombocytose

• Hyperaldosteronisme

• Hypercortisolisme

• Feochromocytoom

Overig
• Voorkomen in familie



5: Wat is het verschil tussen een 
oscillometer en een sfygmomanometer?

a. Oscillometer berekent de bloeddruk

b. Sfygmomanometer berekent de bloeddruk

c. Oscillometer meet de boven- en onderdruk

d. Sfygmomanometer is betrouwbaarder



Verschillen tussen waarnemers

Bruce, J Hypertens 1988



Sfymomanometer versus oscillometer



6: Hoe bepaal je of een oscillometer
betrouwbaar is?

a. Ik ijk ‘m bij de huisarts

b. Ik koop een meter bij de apotheek

c. Ik kijk op de website van de hartstichting

d. Anders…..



Wanneer is een oscillometer betrouwbaar?



7: Wat kan de bloeddrukmeting beïnvloeden?

a. Apparaat, stress, volle blaas, eten vlak voor de meting

b. Afmeting manchet, pijn, koude omgeving, lawaai, koffie/thee

c. Roken, koude omgeving, beweging, lichaamshouding

d. Alle bovenstaande antwoorden kunnen de meting beïnvloeden



Welke factoren kunnen de bloeddrukmeting 
beïnvloeden?

Biologische variatie
• Beweging
• Stress
• Pijn
• Volle blaas
• Praten
• Witte jas
• Koude omgeving
• Lawaai
• Eten
• Koffie/thee
• Roken

Meetfouten
• Apparaat
• Afmeting manchet
• Positie manchet
• lichaamshouding



OBPM (office) HBPM (home) ABPM (24 uur) 30 minuten meting (uOBPM)

• I.p. bij ieder bezoek

• Bij twijfel rondom OBPM
• discrepantie bloeddruk en 

orgaanschade
• Om therapietrouw te 

stimuleren
• Om effect van 

antihypertensiva te 
verifiëren

• Klachten wijzend op 
overdosering

• Kostenbesparing !

• Discrepantie OBPM en 
orgaanschade

• Dag en nacht verschil
• Discrepantie HBPM/OBPM
• Therapie resistente
• Verd. overbehandeling 

zonder orthostase
• Syncope
• Autonome dysfunctie
• Hypertensie in 

zwangerschap
• (geneesm.) onderzoek

• Wanneer ABPM te 
belastend

• HBPM niet mogelijk
• Hoge OBPM

• Witte jas effect
• Tijdrovend
• Gemaskeerde hypertensie

• Kosten aanschaf meter
• Geen nachtelijke metingen
• Potentieel voor foutmeting

• Duur en beperkt mogelijk
• Oncomfortabel voor de 

patiënt

• Extra bezoek aan 
huisarts/praktijk/zkh

• Geen nachtelijke metingen

Welke meting wanneer, voor- en nadelen?



8: Hoe meet je een betrouwbare bloeddruk in de 
spreekkamer?

a. met een polsmeter

b. eenmalige meting in de spreekkamer

c. verschillende metingen achter elkaar in zittende houding

d. liggende meting



Hoe meet je een goede Bloeddruk?

• Na 3-5 minuten rust
• Juiste manchetmaat
• Meet door tot het verschil in de laatste 2

metingen < 10 mmHg is
• 1ste bezoek bij voorkeur aan 2 armen

tegelijkertijd, simultaan
Dominante arm → niet de voorkeurs arm voor meting!

Hoogste meting links of rechts → voorkeurs arm meting

Bij verdenking orthostase meet:
• liggend na 5 min
• na 1 minuut staan
• na 3 minuten staan



9: Als je bloeddrukmanchet te klein is, wat 
voor effect heeft dit op de bloeddrukmeting?

a. Je meet een lagere bloeddruk

b. Je meet een hogere bloeddruk

c. Je meet de juiste bloeddruk

d. Weet niet



Juiste cuff-maat en houding arm
➢ Breedte helft van lengte

➢ Small: 12-22 cm

➢ Medium: 22-32 cm

➢ Large: 32-42 cm

➢ Extra Large: 42-52 cm

Onjuiste cuff-maat:

➢ Te klein: overschatting

➢ Te groot: onderschatting

➢ Onder harthoogte: overschatting

➢ Boven harthoogte: onderschatting



10: Hoe vaak moet je thuis de bloeddruk meten 
om het te gebruiken voor instellen van de 
behandeling?

a. 7 dagen, iedere ochtend 2 metingen

b. 3, maar liever 6 a 7 dagen, 2 x per dag 2 metingen

c. 4 dagen, 2 x per dag 1 meting

d. Iedere week een meting



Instructie voor thuismeten van de bloeddruk

Deze formulieren kun je 
downloaden op: 
www.hypertensie.nl

http://www.hypertensie.nl/


Corien:  c.flint@umcutrecht.nl
Anna:     a.van.ittersum@haaglandenmc.nl

Belangrijk
➢17 mei Wereld Hypertensie Dag
➢Maand mei: 
May Measurement Month
In meer dan 100 landen worden 
meetpunten ingericht, in NL voert de 
Hartstichting deze maand ook campagne 
om de awareness te verhogen.

Doodsoorzaak nummer 1

Meten is weten!! 
Een enkele meting kan levens redden.
Geef hypertensie geen kans.

Weet jij je bloeddruk??


