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(Potentiële) belangenverstrengeling

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 

relaties met bedrijven

- geen

Sponsoring of onderzoeksgeld - Philips Volcano, Biotronik

Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding

- Sanofi Genzyme, Bayer

Aandeelhouder - geen

Andere relatie, namelijk … - geen

Belangenverstrengeling



Wat zijn cardiale uitingen van hypertensie? 



Hypertensie

systemische drukoverbelasting die leidt

tot remodeling met:

- linkerventrikelhypertrofie

- linkeratriumdilatatie

- restrictief vullingspatroon
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Hypertensie gemedieerde orgaanschade

cardiaal op zoek naar HMOD

2018 ESC guidelines Hypertension
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Hypertensie gemedieerde orgaanschade

aanvullend onderzoek

HMOD



Hypertensie guideline

2018 ESC guidelines Hypertension



2020 BMJ Open – de Hartog-Keyzer et al.

Echocardiografie vs ECG

422 sympt eerstelijns ptn met lang-bestaande HT

> 44% echo LVH (tot 60% >75jr)

> sensitiviteit ECG voor LVH 14% (!)



Beeldvorming en LVH

ACC.org assessment of LV mass

LV massa versus wanddikte en reproduceerbaarheid



Beeldvorming en LVH

o Volume =  areas x (slice thickness+slice gap)

o EDV - ESV = Stroke Volume

o Ejection Fraction = SV/EDV x 100%

o Cardiac Output = SV x HR

o Cardiac mass (gr) = myocardial volume x 1.05 (g/cm3)

coefficient of variability (%)

CMR echocardiography
p-value

ESV 4.4-9.2 <0.001 13.7-20.3

EDV 2.9-4.9 0.17 5.5-10.5

LVEF 2.4-7.3 <0.001 8.6-19.4

Mass 2.8-4.8 <0.001 11.6-15.7

LV massa versus wanddikte en reproduceerbaarheid



Beeldvorming en LVH

LVH niet altijd uiting van hypertensie

> weefselkarakterisatie typeert origine

> altijd CMR bij onbegrepen LVH

NORMAAL VERDIKTE HARTSPIER



Beeldvorming en LVH

LVH niet altijd uiting van hypertensie

> weefselkarakterisatie typeert origine

> altijd CMR bij onbegrepen LVH

> ervaring cardiologen
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Additionele beeldvorming bij hypertensie

LVH niet enige uiting van hypertensie

> vaatstijfheid ook van belang

(elastische vaten: lagere syst bloeddruk, hogere diastolische flow)

aortic pulse wave velocity 

> arteriële stijfheid (afstand / transit time)

2017 Circulation – de Roos et al. 

2020 JACC Img – Amier et al. 

CSVD mechanistische link tussen hypertensie

en verminderde cognitie



57-jr man, hypertensie sinds 25jr, nu “stik benauwd” 

> “voor de bloeddruk was geen Rx nodig”

Casus hypertensie

Hb 9.6 mmol/L; Leuco 6.8x109/L; MDRD-GFR 61

CRP 6 mg/L; ASAT 22 U/L; ALAT 23 U/L

NTproBNP 7,500 pg/mL; TropT 38 ng/L

normaal TSH, normaal Vit B1, B6 en B12

LO/ bloeddruk 125/90 mmHg, 115bpm regulair

geen afw bij auscultatie hart



Welk onderzoek helpt u het beste om na te

gaan of er sprake is van HMOD? 

A  ECG

B  X-thorax

C  Echocardiogram

D  CMR

E  dit is natuurlijk geen hypertensie



Casus hypertensie



Casus hypertensie



LVEDD 77mm

PW 10mm

LV massa 127g/m2

RWT 26%

excentrische LVH

Casus hypertensie

hypertensieve

hartziekte??



Casus hypertensie
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2016 JACC Img – Puntmann et al. 



Casus hypertensie

57-jr man, hypertensie sinds 25jr

1 jaar hartfalen behandeling en ...?



2017 JACC Heart Failure – Messerli et al.

Hypertensie gemedieerde orgaanschade

HMOD geeft HFpEF maar ook HFrEF (LVEF ≤40%)



Behandeleffect

Relevantie van markers die effect 

van de behandeling meten

2018 ESC guidelines Hypertension



> HMOD in hart als LVH, maar ook: 

concentrische en excentrische remodeling

> CMR bij onbegrepen ECG of LVH

> aorta PWV aanvullend prognostisch voor cognitieve schade

> behandeleffect monitoren middels echo / CMR

Take to work messages

Robin.Nijveldt@Radboudumc.nl


