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A. Huidige richtlijn CVRM is achterhaald

B. Huidige richtlijn CVRM is up-to-date

Bloeddrukstreefwaarden bij patiënten 
met type 2 diabetes?



“Diabetes is a cardiovascular disease 
which you diagnose by measuring blood
glucose.”

Hannele Yki-Järvinen
1999
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Diabetes Mellitus
Macro- & Microvasculaire Schade



Diabetes gaat gepaard met een 
aanzienlijk verlies aan levensjaren

N Engl J Med 2011;364:829-41
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Gemiddeld zal een  50-jaar-oud individu met diabetes 6 jaar eerder overlijden 
vergeleken met iemand zonder diabetes



Hoe hoog is het CV risico bij diabetes?
Hoe kunt u hen beschermen ?



Steven Haffner
Diabetes = secundaire preventie

Non Diabetic Diabetic

P<0.001 P<0.001

N Engl J Med 1998;339:229-34
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Man:
Diabetes = myocard infarct >55e

jaar

Vrouw: 
risico altijd lager bij diabetes dan 
bij myocard infarct

‘Diabetes = cardiovascular ageing 
by 15 years’

Lancet 2006;368:29-36



Heterogeniteit in risico

Er is enorme heterogeniteit
binnen de groep met 
diabetes t.a.v. hart- & 
vaatziekten risico



leeftijd geslacht
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Diabetes +15 jaar

Vanaf 50 jaar
diabetes patiënten
met SBD ≥ 140 mmHg
behandelen



Prevalentie hypertensie in diabetes patiënten
60-80%

Obesitas

Diabetes

Hypertensie

Squares are proportional to the estimated prevalence in middle-aged Westernized population

Ferrannini J Nephrol 1999



Hypertension. 2011;57:891-897

Population-attributable risk (PAR)

Hypertensie
• Totale sterfte 30%
• Hart&vaatziekten 25%

Diabetes
• Totale sterfte 7%
• Hart&vaatziekten 9%



Hypertension Research (2011) 34, 714–721

Additief



Ernst hypertensie & complicaties
UKPDS

BMJ 1998;317:703



Helpt bloeddrukbehandeling?



JAMA. 2015;313(6):603-615.



How low should we go?



Risicoreductie door strikte 
bloeddrukregulatie (UKPDS)
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Strict blood glucose control Strict blood pressure control

Captopril- versus atenolol-based therapy
144/82 vs 154/87 mmHg

BMJ 1998;317:703



Risicoreductie door strikte 
bloeddrukregulatie (UKPDS)

BMJ 1998;317:703



Systolische RR > 115 mmHg

Lancet 2014; 383: 1899–911



‘lager is beter’
SBP streefwaarde <130 mm Hg

Historische streefwaarde SBP < 130 mmHg in diabetes is 
een extrapolatie van data betreffende nefropathie

AJKD 2004;43(suppl 1):S120



SBP of 119 mmHg vs. 133 mmHg

N Engl J Med 2010; 362:1575-1585



N Engl J Med 2010; 362:1575-1585

Geen effect van striktere bloeddrukregulatie 
op aantal hartinfarcten en sterfte aan hart-& 

vaatziekten



Huh?



JAMA. 2015;313(6):603-615

Meta-analyses gestratificeerd naar 
bereikte systolische bloeddruk
Mortaliteit & Macrovasculaire ziekten



JAMA. 2015;313(6):603-615

Meta-analyses gestratificeerd naar 
bereikte systolische bloeddruk

Microvasculaire ziekten



BMJ 2016;352:i717

Meta-analyses gestratificeerd naar
bereikte systolische bloeddruk



BMJ 2016;352:i717

Meta-analyses gestratificeerd naar 
baseline systolische bloeddruk: 
Enkel bij diabetici met SBP> 140 
mmHg heeft behandeling effect



Heterogeniteit

Er is enorme heterogeniteit
binnen de groep met diabetes 
t.a.v. hart- & vaatziekten risico



Prevalentie & Incidentie Diabetes

~50% van diabetespopulatie
is ouder dan 70 jaar

~50% van het aantal nieuw gediagnosticeerde
diabetes patiënten is ouder dan 70 jaar



Bloeddrukregulatie in ouderen



Strikte bloeddrukregulatie in ouderen





Mean age ~67 years



10 mmHg lower result for SBP than single 
automated/oscillometric BP measurement most 
commonly done in the real-world clinic setting

Circulation. 2016 Aug 30. [Epub ahead of print]

Bloeddrukmetingen in 
onderzoeksverband vs. Spreekkamer

Hypertension. 2010;55:195-200.



Implementatie richtlijnen

Cardiovasc Diabetol (2015) 14:133

N= 6187 (18–80 jaar)
Systolisch Bloeddrukstreefwaarde 
< 140 mmHg slechts bij 50% van de 
Diabetes patiënten



Conclusie
• Hypertensie is een belangrijke determinant mortaliteit, HVZ en 

microvasculaire schade bij diabetes patiënten
• Vrijwel alle studies waarop de aanbevelingen in de internationale 

richtlijnen zijn gebaseerd, hebben patiënten met DM geïncludeerd met 
een gemiddelde leeftijd ≥ 50 jaar én een hoog risico op HVZ

• Optimale streefwaarde systolische bloeddruk (conform cvrm-richtlijn 
2011)
– < 80 jaar

• 130-140 mmHg
• Indien striktere behandeling van de bloeddruk door een patiënt met DM met 

microvasculaire schade en een bloeddruk < 130 mmHg goed wordt verdragen, 
kan een streefwaarde voor de SBD van ≤ 130 mmHg zonder veel bezwaren 
worden nagestreefd.

– > 80 jaar
• 135-150 mmHg
• Let op diastolische bloeddruk bij geïsoleerde systolische hypertensie

• Richtlijnen baseren zich op bloeddrukwaarden zoals in (meeste) trials 
gemeten: denk om juiste meetmethode

• Meer winst te behalen door implementatie van bestaande richtlijnen dan 
door samenstellen van nieuwe
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