
Hypertensiebehandeling bij de 

alleroudsten

“Biology speaks loudest ! ”

1



VITAAL Versus KWETSBAAR



Bevolkingsopbouw Suriname en Nederland verschilt 

(nu)

≈ 20.000 > 65 jaar 
hebben 

hypertensie



Fields et al. Hypertension 2004;44:398

Chobanian et al. Hypertension 2003;42:1206-1252

HYPERTENSIE PREVALENTIE



Waarom is hypertensie 

behandelen bij ouderen 

moeilijk ?

• cognitie

• baroreflex

• slagvolume

• nierfunctie

• co-medicatie

• verminderde autoregulatie



Fields et al. Hypertension 2004;44:398

Chobanian et al. Hypertension 2003;42:1206

Systolische bloeddruk

Diastolische bloeddruk

Pols druk

BLOEDDRUK MET DE LEEFTIJD





Beckett, NEJM 2008









Moeten àlle > 80-jarigen met hypertensie 

behandeld worden? 



HYPERTENSIE & STERFTE ALLEROUDSTEN
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Systolic BP

log rank p<0.001

All causes

SBP < 140mmHg

SBP >=160mmHg

VERKLARING?
Referenties:

Prospective studies collaboration. Lancet 2002

Bemmel et al. J Hypert 2006; Poortvliet et al. J Hypert 2012



Blood Pressure and Mortality in > 65 yrs, 

stratified by walking speed

Fast vs Slow 

Walkers: 

80 cm/s, = 

6 meter < 7.5 

seconde

N= 2340, > 65,

FU 7 yrs

Odden, Arch Int Med

2012



VERKLARING: FRAILTY?

Muller et al. Hypertension 2013

CO-MORBIDITEIT
dementie, hartfalen, 

maligniteit... 

KWETSBAARHEID

MORTALITEIT

LAGE 
BLOEDDRUK

VALLEN
HYPOPERFUSIE VITALE ORGANEN
BIJWERKINGEN MEDICATIE



Afname handknijpkracht
Afname loopsnelheid

Ongewenst gewichtsverlies
Vermoeidheid

Afname activiteit

KWETSBAAR VOLGENS FRIED

Cognitieve functie?
Sociale situatie?

Stemming?
Voedingsstatus?
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Hoe zit het nu met de “J-curve” ?



Diastolische druk en risico op beroerte

Voko, Hypertension 1999

N = 3936 N = 2351



laag DBD (<70)
normaal DBD (71-90)
hoog DBD (>90)

laag DBD (<70)
normaal DBD (71-90)
hoog DBD (>90)

BLOEDDRUK & MORTALITEIT: VITAAL vs. KWETSBAAR



Richtlijnen ESH 2013 hypertensie 

behandeling ‘elderly hypertensives’  

1. Bij personen > 80 jaar met een uitgangsbloeddruk ≥ 160 mmHg

wordt aanbevolen de systolische bloeddruk te laten dalen tot 

150 -140 mmHg, mits ze in goede fysieke en geestelijke 

conditie verkeren.

2. Bij fitte oudere patiënten < 80 jaar ook; streefwaarde < 140 

mmHg, mits de bloeddrukverlagende medicatie goed wordt 

verdragen.

3. Bij kwetsbare oude patiënten: laat beslissingen over 

antihypertensieve therapie over aan behandelend arts, 

gebaseerd op observatie van de klinische effecten van 

behandeling en aangepast aan de individuele 

verdraagbaarheid*. 



Richtlijnen ESH 2013 hypertensiebehandeling 

‘elderly hypertensives’  

1. De diastolische druk dient altijd onder de 90 mmHg gebracht te 

worden, en < 85 mmHg bij diabetes.  Waarden van 80 – 90 mmHg

zijn veilig, en worden goed verdragen. Maar NIET < 70 mmHg!

2. Voortzetting van goed verdragen antihypertensieve behandeling 

dient overwogen te worden wanneer een behandeld persoon de 80 

passeert.

3. Alle bloeddrukverlagende medicamenten worden aanbevolen en 

kunnen gebruikt worden bij oudere patiënten, hoewel men de 

voorkeur zou kunnen geven aan diuretica en calcium antagonisten 

bij geisoleerde systolische hypertensie*. 



Samenvatting behandeladviezen hypertensie bij de 

alleroudsten

Niet de kalender leeftijd maar de biologische leeftijd bepaalt, uitgedrukt als 
kwetsbaarheid, zelfstandigheid en co-morbiditeit

Behandel alle ‘fitte’ hypertensiepatiënten, kwetsbare heel voorzichtig.
Focus op systole, probeer diastole > 70 mmHg te houden

Behandel lager dan 150 mmHg na het tachtigste jaar,  < 140 mmHg
Is wellicht nog beter (SPRINT)

Begin met één medicament lage dosering , verhoog langzaam

Niet meer dan 3 middelen, liever 2, en geen spironolacton

Let op orthostase!

Controleer nierfunctie en electrolyten

Chloortalidon en indapamide geven, onafhankelijk van de bloeddrukdaling, minder 
cardiovasculaire ziekte, en minder hartfalen dan hydrochlorothiazide.





HYVET & SPRINT

N = 9361, >50 jr, SBD 130-180mmHg

Verhoogd cardiovasculair risico:
•Cardiovasculaire ziekte (geen stroke, geen diabetes)
•Chronische nierschade
•10-jr risico op HVZ >15%
•>75 jr oud (N=2636)

Interventie: <120mmHg vs <140mmHg
Primaire eindpunt: MI, ACS, stroke, HF, CV dood

BLOEDDRUK MEET-
METHODE AFWIJKEND 
TOV KLINISCHE 
PRAKTIJK!!



INTENSIVE TREATMENT

• Geldt dit ook voor de ouderen?

• En voor de kwetsbare ouderen?

• Hoe zit het met de voor ouderen relevante uitkomstmaten?



INTENSIVE TREATMENT BIJ >75JR

Referenties:

Williamson et al. JAMA 2016; 2673-82.

Fit, N=349. HR 0.47 (0.13-1.39)
Less fit, N=1456. HR 0.63 (0.43-0.91)

Frail, N=815. HR 0.68 (0.45-1.01)

Adverse events: 

Intensive treatment meer hypotensie en syncope maar geen hoger 
valrisico



LOWER THE BETTER VOOR ALLE OUDEREN?

Referenties:
Sexton et al. JAMA Int Med 2017;177:1385-7.

Exclusion criteria SPRINT: type 2 diabetes; history
of stroke; symptomatic heart failure within the
past 6 months or reduced left ventricular ejection
fraction (<35%); unintentional weight loss during
preceding 6 months; an SBP of less than
110mmHg following 1 minute standing; residing
in nursing home; dementia, cognitive impairment;
other psychiatric, medical, and behavioral factors
that interfere with participation; etc.





Aronow et al, ACCF/AHA document on 

hypertension in the elderly, Circulation 2011

Leefstijl adviezen bij ouderen met 

hypertensie: bij kwetsbaarheid liever geen 

gewichtsvermindering en zoutbeperking 



Verband tussen Orthostatische hypotensie en overlijden, 

alle oorzaken

Angelousi, Jhypertens 2014



PROSPER, post-hoc analyse naar geslacht



Aspirine voor primaire preventie van myocardinfarct

en beroerte bij mannen en vrouwen

Ridker, WHI, New Engl J Med 2005







Absolute effecten hypertensie 

behandeling naar CV risico

Risico CVD CVD voorkòmen/100 pat/10 jaar
RR  ↓ 10/5 mmHg 20/10 mmHg

Laag  risico < 15 % < 5 < 9

matig risico 15-20 % 5-7 8-11

hoog risico 20-30 % 7-10 11-17

z. hoog risico > 30% > 10 > 17


