
 
 Addendum hypertensie bij de richtlijn 
cardiovasculair risicomanagement: focus 
op therapieresistente hypertensie   
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CVRM-richtlijn  
 
Risico-inschatting 
Leefstijl en medicatie 
Behandeldrempels 
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Ongecontroleerde bloeddruk bij gebruik van drie 
antihypertensiva, waaronder een diureticum in adequate 
dosering 

Therapie-resistente hypertensie 
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Algemene werkwijze: 

2015-2017 
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Conclusies en bewijskracht 

Literatuursearch en -selectie + critical appraisal 

Invitational conference 

‘Knelpunten’analyse 

Formulering uitgangsvragen (N) 

PICO’s 

Vaststellen relevante uitkomstmaten 

Aanbevelingen 

Werkwijze 
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8 ‘Uitgangsvragen’ 

1. Hoe moet je adherentie vaststellen? 
2. Hoe moet je adherentie bevorderen? 
3. Behandeling therapieresistente hypertensie 
4. Diagnose secundaire hypertensie 
5. Wat is het lifetimerisico van TRH? 
6. Wat is het effect van zoutbeperking in TRH? 
7. Welke bijzondere behandelopties voor TRH zijn beschikbaar? 
8. Hoe moet de zorg voor patiënten met TRH georganiseerd worden? 
 

 
Groen = geen search gedaan 



Adherentie: mate waarin het gedrag van de patiënt 
overeenkomt met de adviezen van de voorschrijver waar 
de patiënt mee ingestemd heeft 

1. Hoe moet je adherentie vaststellen? 
 

Vragenlijst?      
Tellen tabletten? 
Interview? 
Indruk van de arts? 
Controleren medicatielevering? 
Daalt de bloeddruk? 
Meten fysiologische reactie? 
Elektronische monitoring van pilcontainer? 
Meten van medicijn in bloed of urine? 



Is een directe of indirect methode ter beoordeling van 
adherentie vergelijkbaar met een referentietest 
elektronisch monitoren of spiegelbepaling van het 
geneesmiddel bij patiënten met hypertensie die hun 
streefwaarden niet halen? 
  
P:  Patiënten met therapieresistente hypertensie  
I:  Directe of indirecte methode ter beoordeling van 
 adherentie 
C: Elektronisch monitoring of spiegelbepaling van 
 geneesmiddel in lichaamsvloeistoffen  
O:  Test accuratesse (sensitiviteit, specificiteit, positief 
 en negatief likelihood ratio) en kosten 
 

1. Hoe moet je adherentie vaststellen? 
 



P: Patiënten met hypertensie in een ambulante setting 
I: Elke interventie met als doel het bevorderen van 
 adherentie  
C: Reguliere zorg 
O:  Medicatie adherentie; bloeddruk  
  
Relevante uitkomstmaten 
De werkgroep achtte de uitkomstmaat bloeddruk een voor de 
besluitvorming kritieke uitkomstmaat; en de uitkomstmaat 
medicatie adherentie een voor de besluitvorming belangrijke 
uitkomstmaat 

2. Hoe moet je adherentie bevorderen? 



3. Behandeling therapieresistente hypertensie 
 

Wat is de effectiviteit van spironolacton of een hoge 
dosering diureticum, combinatietabletten en 
chronotherapie vergeleken met reguliere zorg bij patiënten 
met therapieresistente hypertensie?   

Chronotherapie: bloeddrukinstelling verbeteren door het 
tijdstip van inname af te stemmen op het circadiaan ritme 



5. Wat is het lifetimerisico van TRH? 

10-jaarsrisico 

Maanden ziektevrije overleving 

(R/ = Aspirine) 

Dorresteijn et al. BMJ 2016;352:i1548 



6. Wat is het effect van zoutbeperking in TRH? 

P:  Patiënten met therapieresistente hypertensie.  
I:  Diëtaire natriumbeperking bovenop medicamenteuze 
 therapie 
C:  Alleen medicamenteuze therapie 
O:  Bloeddrukverlaging, mortaliteit, CV mortaliteit, CV 
 events, eindstadiumnierfalen 
 



7. Welke bijzondere behandelopties voor TRH zijn beschikbaar? 
 

Renale denervatie 
Barostimulatie 
Carotisstent 
AV-coupler 
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Organisatie van zorg 

Stelling 
 
Een patiënt met therapie-resistente hypertensie dient altijd 
naar een in hypertensie gespecialiseerde internist verwezen te 
worden 
 
 



Organisatie van zorg 

Stelling 
 
Voordat verwijzing voor therapieresistente hypertensie 
plaatsvindt dient in de 1e lijn altijd een 24-
uursbloeddrukmeting plaats te vinden 
 
 

Spreekkamermetingen spelen geen rol in het bepalen van 
therapie-resistentie van hypertensie 



Organisatie van zorg 

Stelling 
 
Er dient een netwerk van vasculair geneeskundigen gebouwd 
te worden met een diepgaande expertise op het gebied van 
(therapie-resistente) hypertensie 

Therapie-resistentie hypertensie is bij uitstek een 
terrein waar verpleegkundig specialisten, nurse 
practitioners een grote meerwaarde hebben 



Organisatie van zorg 

Stelling 
 
Een patiënt met hypertensie die met 5 middelen een goed 
ingestelde bloeddruk heeft kan terugverwezen worden naar de 
eerste lijn. 
 



Consultkaart 



Consultkaart TRH 

-1 A4 
-vragen vastgesteld door Hart&Vaatgroep, i.s.m. met 
Patiëntenfederatie Nederland 
 
-onderwerpen: 
 -spironolacton gaan gebruiken 
 -combinatiepil 
 -hogere dosis diuretica 
 
-vragen: 
 -Wat houdt behandeling in? 
 -Wat zijn de effecten? 
 -Wat zijn de bijwerkingen? 
 -Wat zijn de risico’s? 



Kennislacunes 

Adherentie: oorzaken, detecties  en behandeling 
 
 
 
 
Lifetime risico’s 
 
 
 
(Optimale diagnostiek primair hyperaldosteronisme) 
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15 februari vaststellen concepttekst 
Begin mei verwerking commentaar  
Begin juni  aanbieden ter autorisatie 
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