
Veel Kleurig Gezond
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PARAMARIBO, 48.5 %

1 2 3 4

1 = onbekend; 2 = onbehandeld; 3 = onvoldoende behandeld; 4 = goed behandeld

≈ 55.000 personen in 
Suriname weten niet dat 
hun bloeddruk verhoogd is
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1 = onbekend; 2 = onbehandeld; 3 = onvoldoende behandeld; 4 = goed behandeld
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 Tekst dia

PURE Studie; n= 57840; 35 – 70 jr; 

Hypertensie 41% , 17 landen  4 continenten 

Chow, JAMA 2013

Average: 13.2 %





7/…Nannan Panday 2018, data on file
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1 = onbekend; 2 = onbehandeld; 3 = onvoldoende behandeld; 4 = goed behandeld
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• 44 % van de Canadezen had geen idee over de 
hoogte van een normale of verhoogde bloeddruk 

• 80 % wist niet dat er een verband bestaat tussen 
hoge bloeddruk en hartziekte 

• 63 % vond hypertensie geen serieuze aandoening

• 38 % vond dat ze zelf hun hoge bloeddruk wel 
konden managen, zonder hulp van een 
zorgverlener

• 80% of people were unaware of the 
association between hypertension and heart 
disease

Can J Cardiol 2005;21:589-93Can J Cardiol 2005;21:589-93

canCan J Cardiol

2005;21:589-93

can j cardiol 2005;21:589-93



Dedicated to the Assessment, Prevention, and Control of Hypertension Globally

The WHL is a charitable organization comprised of national and regional hypertension societies
10

Barriers to Activities for Prevention/Control 
of BP Nationally:

1. Lack of Resource a

2. Problematic Health Systems b

3. Health Literacy

4. Unhealthy Environments c

5. Therapeutic Inertia d

6. Adherence

7. Lack of interest among healthcare providers
a Includes a lack of funding sources, healthcare professionals, government support, 
and research expertise
b Includes a lack of remuneration for preventative strategies and a lack of 
comprehensive national program involving surveillance, monitoring, and collaboration 
c Includes problems with the built environment promoting high salt intake, obesity, 
and sedentary behavior
d Refers to slow application of changes to therapy, including adequate use of 
combination therapy or not treating at all
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1. Bij alle  volwassenen dient de bloeddruk bekend te zijn, meet bij 

spreekuurbezoek om welke reden dan ook, indien niet bekend 

(opportunistische screening)

2. Out-of-office meting ter bevestiging van de diagnose hypertensie. 

Liefst met 24-uurs ABPM, maar in ieder geval met zelfmeting thuis. Is 

bovendien onmisbaar ter verhoging therapie-trouw

3. ‘Verandering in gezond gedrag, ’health behaviour modification‘, is 

effectief om hypertensie te voorkomen, te behandelen, en cv risico te 

verminderen; combinatie met bloeddrukverlagers is bijna altijd nodig 

om doelbloeddruk te bereiken

4. Concentreer op adherentie (therapietrouw)

5. Probeer altijd de doelbloeddruk te bereiken
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• In Suriname naar schatting 2000 beroertes/jaar (REGARDS studie USA, 30.000 n

Wat kost een beroerte? In Nederland  € 56,480
(volksgezondheidenzorg.info) En in Suriname? Levi’s index? 0.53 x 56,480
= € 29,934 ? 

• 50 %  komt voor rekening van on- of slecht behandelde hypertensie = 
1000 beroerte/jaar

• WHO wil (wij ook!) toename beroertes  etc remmen met 25%. Bij 25 % 
minder  = 250 van de door hypertensie veroorzaakte beroertes per jaar, 
hoort goede  behandeling van ≈ 2000 van de 55.000 onbekende nieuwe 
patiënten (NNT 7 gedurende 30 jaar)

• Per huisarts 20 extra patienten! Yes, we can! Vermeden zorgkosten op 
termijn € 7.483.500, alleen voor beroerte. Huiswerk: maak zelf de 
sommen voor ischemische hartziekte, hartfalen, nierfalen, perifeer 
vaatlijden en dementie

In Suriname ≈  2000 beroertes/jaar (REGARDS studie USA, 
30.000 deelnemers, 191 stroke/jaar = 0.64%) 



16/…

Absolute effecten hypertensie 
behandeling op CV risico

Risico CVD CVD voorkòmen/100 pat/10 jaar

RR ↓ 10/5 mmHg 20/10 mmHg

Laag  risico    < 15 % ≈3 < 9

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

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

z. hoog risico  > 30% > 10 > 17



• In Suriname naar schatting 2000 beroertes/jaar (REGARDS studie USA, 30.000 n

Wat kost een beroerte/jaar? In Nederland  € 56,480
(volksgezondheidenzorg.info) En in Suriname? Levi’s index? 0.53 x 56,480
= € 29,934 ? 

• 50 %  komt voor rekening van on- of slecht behandelde hypertensie = 
1000 beroerte/jaar  = 29,934 x 1000 = 29,934,000 = 299,340,000 SRD…

• WHO wil (wij ook!) toename beroertes  etc remmen met 25%. Bij 25 % 
minder  = 250 van de door hypertensie veroorzaakte beroertes per jaar, 
hoort goede  behandeling van ≈ 2000 van de 55.000 onbekende nieuwe 
patiënten (NNT 7 gedurende 30 jaar)

• Per huisarts 20 extra patienten! Yes, we can! Vermeden zorgkosten op 
termijn € 7.483.500, alleen voor beroerte. Huiswerk: maak zelf de 
sommen voor ischemische hartziekte, hartfalen, nierfalen, perifeer 
vaatlijden en dementie

• In Suriname naar schatting 2000 beroertes/jaar (REGARDS studie 
USA, 30.000 deelnemers, 191 stroke/jaar = 0.64%) 



18/…

• Bied bloeddrukmeting aan bij elke voorkomende gelegenheid
- ‘opportunistische screening’ (90% dekking in 3 jaar!)
- een EPD helpt, om wegblijvers op te sporen

• Patiënten-educatie, ism maatschappelijke instellingen, maak patienten
mede verantwoordelijk, zelfmeting, zonder POH lukt het niet!

• Verander eigen risico-perceptie; analyseer financiële knelpunten 
• Werk samen met apothekers en: 

‘Everybody with BP ≥ 140 and/or 90 mmHg is a challenging patient’
- denk in life-time risk ipv 10-jaars risico
- ken het cardiovasculair risicoprofiel van alle volwassenen met RR ≥  140
mmHg, en handel er naar (ook obesitas, belaste familie, rokers)

• Onderken begrip ‘therapeutische inertie’, en vermijd het!

• Registreer resultaten, benoem een coordinator!  (SHG?)



19



Self-reported prevalentie Hypertensie, 
volkstelling 2012






