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Waarom  ABPM?

• Internationaal wordt aangenomen dat 24-uurs bloeddrukmeting beter correleert met 
de cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit.

• Gegevens over 30-60 metingen i.p.v. 3 metingen op een moment tijdens SU.

• Geeft zowel prognostisch als diagnostisch meer informatie over de 24-uurs 
bloeddrukprofiel van de patiënt: wittejas-hypertensie of wittejas-effecten, meting 
medicatie-effect, gemaskeerde hypertensie, variabiliteit, circadiane
bloeddrukprofielen.  

• Voorkomt over- en onderbehandeling, onnodige bijwerkingen van de antihypertensiva. 
Kosten effectief. Door ABPM 3-4% minder medicijnkosten en 10-23% reductie in 
behandeldagen. (NICE richtlijn).
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• Verzekerings- hypotheek aansluitingen (?)



Definities
Wittejas-hypertensie: SU RR >140/90 mmHg terwijl ABPM daggemiddelde <135/85 mmHg

Wittejas-effect: SBD/DBD is > 20/10mmHG hoger tijdens SU t.o.v. ABPM daggemiddelde 
(omvat tevens wittejas-hypertensie) (onafhankelijk v medicatie gebruik)

Dipping: Normaal 10-20% van de daggemiddelde

0-10% non dipping;   >= 20% Overdipping/ Extreem dipping

Gemaskeerde HT: SU RR ≤140/90mmHg terwijl ABPM dagwaarde >135/85mmHg

Variabiliteit: Bloeddruk schommelingen tussen opeenvolgende metingen

Morning Surge: Toename BD in de ochtend bij waken



Indicaties voor ABPM

• Wittejas-hypertensie, wittejas-effect (15-20%)

• Therapie resistente hypertensie (beoordeling medicatie effect: informatie 
verkrijgen over overbehandeling en onderbehandeling)

• Gemaskeerde hypertensie (10-20%)

• Beoordeling circadiane profielen: nachtelijke dipping status, morning surge

• Bloeddruk variabiliteit

• Klinische condities met bijzondere bloeddruk profielen: Perioden van 
duizeligheid/ feochromocytoom e.d.



Wanneer denk je aan wittejas-hypertensie?
(prevalentie 15-20%)

Gedurende langere tijd slecht gereguleerde tensie met minimale 
orgaanschade.  

Bij HT graad 1: BD 140-159/90-99mmHg

Therapieresistente HT

Gemaskeerde HT is m.n. verdacht als 

BD 130-139/85-89mmHg



Beperkingen van ABPM

• Beperkt beschikbaar

• Prijs

• Tijdsinvestering: behoeft instructies vanuit de praktijk

• Reproduceerbaarheid

• Klachten: 10% wil geen tweede keer ABPM

• Valideren van de ABPM voor specifieke doelgroepen: 
obese patiënten, AF, ouderen, nierproblemen, zwangeren en 
kinderen.



Maar: 

ABPM meet de gemiddelde bloeddruk; de SBD en de DBD wordt 
berekend aan de hand van meetalgoritmen van het apparaat.

Daarom alleen de meters gebruiken die gevalideerd zijn!!

Zie: www.nederlandsehypertensievereniging.nl

www.nederlandsehartstichting.nl

www.stridebp.com



Vergelijking condities: office vs. ABPM

Handmatig meten

Wel de gouden standaard, mits lege artis gemeten, 
maar is afhankelijk van:

• Gehoor

• Gezichtsvermogen

• Reactiesnelheid

• Vooroordeel

• Afrondingsvoorkeur

• Wel variabiliteit in de spreekkamer en witte jas-
effect: minder reproduceerbaar

• 3 metingen op een moment

ABPM

• Niet afhankelijk van gehoor, zicht en vooroordeel. 
Minder observer error. Gestandardiseerd

• Standaard cuffdeflatiesnelheid

• Mogelijkheid om automatisch 3 metingen in testellen

• 30-60 metingen/dag; Geeft info over de bloeddruk 
profiel: wittejas effect,  gemaskeerde HT, nachtelijk BD 
en BD variabiliteit.

• Gemiddelde van ABPM correleert beter met de CVR
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Aandacht voor specifieke groep patiënten bij 
ABPM
Oscillometerische BD-metingen aan de vaatwand van de ABPM is gevalideerd voor 
de gemiddelde volwassenen. 

Wat wil je weten van de ABPM? 

Specifieke aandacht voor:

Arythmieën : wisselende BD per hartslag (volume)

Zwangeren : Moeilijk te onderscheiden Korotkof 4-5

Ouderen : Veranderde vaatwandstijfheid

DM : Vaatwand/ autonome regulatie

Obesitas : Vaatstijfheid

Kinderen : Elasticiteit/ referenties

ABPM met : ECG, lichaamspositie, activiteiten sensing…

ABPM meting : Manipuleren (uitschieter elimineren)



Extra (niet direct relevante) indices van ABPM

Blood Pressure load:  % v.d. readings boven de ingestelde grenswaarde

Rate-pressure product: HF x gem SBD (index voor myocard-arbeid)

Vascular indices: Index voor vasculair stijfheid

Indices voor behandelingseffecten:

1- Through-to-peak ratio

2- Peak BP reduction



Meting van ABPM
Procedure:
Inplannen- Info- aansluiten (15 min).

Moet een routine dag zijn

Kies juiste arm manchet. Manchet centreren over a. brachialis.

Inplannen slaaptijden.

Instellen overdag op 20-30 minuten meting

Instellen op nachtelijk 30-60 min meting

Minimaal 70% valide meting; > 20 valide dag en > 7 valide nachtmetingen

Niet dominante arm, wel de arm met hoogste BD

Doe eerste test meting. 

Geef (schriftelijk) instructie aan de patiënt: arm in rust. Niet autorijden /stoppen.

Geen douche nemen gedurende de metingen.

Instructie-vel en dag activiteitenkaart, tijdstip medicatie-inname.

De volgende ochtend:

Loskoppelen, Activiteitenlijst in ontvangst nemen.

Bepaal de dag en slaaptijden.

Interpretatie BD metingen.



ABPM meting. Patiënt 1



ABPM meting. Patiënt 1



ABPM Meting. Patiënt 2



ABPM meting. Patiënt 3



ABPM meting. Patiënt 4



ABPM Meting. Patiënt 4.



ABPM meting. Patiënt 5



ABPM meting. Patiënt 6



ABPM meting. patient 6



ABPM meting. Patiënt 7



ABPM:

Simpel als het moet, 

Complexe cardiovasculaire profiel 

lezen als u wenst.


