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1 Abstract 

Probleemomschrijving: Arteriële hypertensie is een frequent voorkomende risicofactor die 

wereldwijd verantwoordelijk is voor een belangrijk gezondheidsverlies. Typisch stijgt de 

prevalentie van hypertensie met de leeftijd. In de oudere populatie bestaat er echter weinig 

evidentie voor de behandeling van een verhoogde bloeddruk. Bovendien is er in deze oudere 

bevolking vaak sprake van frailty wat de behandeling bemoeilijkt.  

Methodologie: Deze thesis is een literatuuronderzoek. Hiervoor werd PubMed, Web of 

Science en ClinicalTrials.gov doorzocht. 

Resultaten: In gezonde tachtigplussers resulteert de behandeling van een bloeddruk 

>160/90mmHg naar een streefwaarde <150/80mmHg in een gedaalde cardiovasculaire 

morbiditeit. Het effect op de totale mortaliteit en cognitief functioneren is nog onduidelijk. 

Ook in de bevolking ouder dan 85 jaar is het vooralsnog onduidelijk of de behandeling 

voordelen met zich meebrengt.  

In kwetsbare ouderen blijkt de associatie tussen bloeddruk en gezondheidsuitkomsten minder 

eenduidig te zijn. De associatie tussen de mortaliteit en een bloeddruk vervalt of vertoont in 

deze groep ouderen een inverse relatie in observationele studies. Hiertegenover staan de 

resultaten van een gerandomiseerde studie die een duidelijke verbetering aantoont van de 

incidentie van cardiovasculaire incidenten in een kwetsbare populatie. 

Een streefwaarde <140mmHg in een oudere bevolking bracht geen duidelijke voordelen met 

zich mee. Echter bleek deze streefwaarde ook goed verdragen te worden. 

Levensstijlaanpassingen resulteerden in een gedaalde bloeddruk. Voor de medicamenteuze 

aanpak kon geen verschil in effectiviteit aangetoond worden tussen jonge en oudere patiënten. 

De effectiviteit bleek vooral afhankelijk te zijn van de bloeddrukdaling.  

Conclusie: De behandeling van hypertensie heeft zijn plaats in de oudere bevolking. De 

doelwaarde die hierbij moet nagestreefd worden, is 150/80mmHg. Er is vooralsnog 

onvoldoende bewijs dat een lagere streefwaarde resulteert in betere gezondheidsuitkomsten. 

Voor de behandeling van hypertensie bij ouderen zijn levensstijlaanpassingen een nuttige 

eerste stap. De medicamenteuze therapie moet gekozen worden op basis van interacties met 

andere geneesmiddelen, de aanwezige comorbiditeiten en de kostprijs. 

 



2 
 

2 Inleiding 

2.1 Hypertensie 

2.1.1 Probleemomschrijving 

Arteriële hypertensie is een frequent voorkomende cardiovasculaire risicofactor die gepaard 

gaat met een verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit. Klassiek wordt hypertensie 

gedefinieerd als een “office’ bloeddruk hoger dan 140/90 mmHg.(1,2)  

In de jongere bevolking is er afdoende bewijs dat een verlaging van de bloeddruk tot onder 

deze grenswaarde resulteert in een verminderde cardiovasculaire en totale morbiditeit en 

mortaliteit. In de oudere bevolking zijn de resultaten echter meer ambigu. In de bevolking 

jonger dan 69 jaar is er sprake van een omgekeerd evenredig effect tussen de bloeddruk en de 

mortaliteit. (3) 

In de oudere populatie zijn er echter verscheidene studies die geen positief resultaat konden 

aantonen in de preventie van totale mortaliteit. Uit observationele studies blijkt bovendien dat 

het verband tussen de bloeddruk en mortaliteit op oudere leeftijd vaak weergegeven wordt 

door een U of J-vormige curve. Bij deze personen blijkt het mortaliteitsrisico toe te nemen bij 

zowel een hoge als een te lage bloeddruk.(4–6)  

De HYVET-studie wierp een nieuw licht op het nut van de behandeling bij oudere 

personen.(1,2,7) 

In de oudere bevolking is er vaak sprake van een gewijzigde farmacokinetiek ten opzichte van 

de jongere bevolking, een precaire gezondheidssituatie en het gelijktijdig gebruik van 

meerdere medicijnen. (8,9) 

2.1.2 Epidemiologie 

2.1.2.1 Wereldwijd 

Wereldwijd lijdt ongeveer 22% van de bevolking ouder dan 18 jaar aan hypertensie.(10) 

Indien gekeken wordt naar de mortaliteit en de morbiditeit die veroorzaakt worden door 

hypertensie, dan blijkt dat een verhoogde bloeddruk roken van de troon gestoten heeft als de 

voornaamste reden van gezondheidsverlies (uitgedrukt in Disability-adjusted life years 

[DALYs]).(11)  

In 2001 was hypertensie verantwoordelijk voor 13,5% van alle sterfgevallen wereldwijd, 7,6 

miljoen in totaal. Voorts resulteerde een verhoogde bloeddruk in een totaal verlies van 92 
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miljoen DALYs ofwel 6,0% van alle verloren DALYs dat jaar(12).  

Wanneer deze cijfers vergeleken worden met meer recente schattingen dan blijkt dat in 2010 

hypertensie verantwoordelijk was voor 9,4 miljoen overlijdens, ongeveer 17,8% van alle 

sterfgevallen wereldwijd.(11,13)  

Van het totaal verloren DALYs werd 7% verklaard door een verhoogde bloeddruk; 1 

procentpunt meer dan roken. In de populatie ouder dan 70 jaar kon 20% van het totaal 

verloren DALYs verklaard worden door een verhoogde bloeddruk.(11)  

2.1.2.2 België  

Aan de hand van de meest recente gezondheidsenquête in België kan een grof beeld gevormd 

worden van de prevalentie van hypertensie in de bevolking ouder dan 15 jaar. Van de 9112 

ondervraagden antwoordde 16,5% positief op de vraag of zij een verhoogde bloeddruk 

hadden. In de populatie ouder dan 74 jaar bedraagt dit cijfer 36,3%. Gezien de methodologie 

(bij dit onderzoek wordt de deelnemer enkel ondervraagd over zijn gezondheid, metingen, 

zoals een bloeddrukmeting, worden niet uitgevoerd) die gebruikt werd bij dit onderzoek, zijn 

deze prevalentiecijfers waarschijnlijk een onderschatting. (14)  

Aangezien hypertensie grotendeels een asymptomatische aandoening is, kan er bovendien 

sprake zijn van een “hypertensive unawareness”.  

Ook in Frankrijk wordt een gelijkaardige prevalentie genoteerd in de gezondheidsenquête. 

Daar zou 28,9% van de bevolking ouder dan 65jaar aan hypertensie lijden.(15) 

Hiertegenover staan de gezondheidsenquêtes van omliggende landen die een veel hogere 

prevalentie noteren. Zo zou, in Duitsland, 74,2% van de bevolking met een leeftijd tussen 70 

en 79 jaar aan hypertensie lijden. In Engeland blijkt uit de gezondheidsenquête dat 66,6% van 

de bevolking ouder dan 74 jaar aan hypertensie lijdt. Door een verschillende methodologie (in 

Duitsland en Engeland wordt tijdens de ondervraging ook de bloeddruk gemeten) is het 

eenvoudig vergelijken van deze enquêtes niet mogelijk. (16,17)  

Een observationele studie uitgevoerd bij cognitief gezonde ouderen (>80 jaar) in België, doet 

vermoeden dat deze laatste cijfers dichter bij de werkelijkheid liggen. Aan het begin van deze 

studie, leed 70,1% van de deelnemers aan hypertensie.(18) 

Uit een farmaco-epidemiologische studie blijkt dat, in België, een kwart van de bevolking 

antihypertensiva slikt. In de bevolking ouder dan 80 jaar bleek dit cijfer 70,5% en 78,0% te 

bedragen voor respectievelijk de mannen en vrouwen. Uit de gebruikte database van het 
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RIZIV (Pharmanet) kon echter de gebruiksreden niet afgeleid worden, waardoor dit een 

overschatting vormt van het totale aantal personen met een verhoogde bloeddruk.(19) 

Een studie uitgevoerd door van de Borne et al. bij 10078 hypertensieve patiënten in België en 

Luxemburg geeft meer inzicht in de behandelingsstrategie van de Belgische huisarts. De 

gemiddelde SBD in de populatie ouder dan 80 jaar bedroeg 138±13 mmHg.(20)  

Indien bij een oudere patiënt (>80j) een bloeddruk >150mmHg werd vastgesteld dan werd in 

32% van de gevallen een meer doorgedreven therapie toegepast. Indien de SBD zich in het 

interval 140-149mmHg bevond, gebeurde dit bij 10% van de patiënten.(20) 

2.1.3 Pathofysiologie 

De vaatwand is een structuur die, bij het verouderen, een aantal macroscopische en 

submicroscopische veranderingen ondergaat. Verscheidene processen zijn hierbij betrokken: 

inflammatie, oxidatieve stress, verkorten van de telomeren, …(21)  

Het gevolg van deze processen is een verstijving van de vaatwand. Deze verstijving zorgt 

voor een toename van de SBD terwijl de DBD eerder zal dalen. De polsdruk zal dus toenemen 

bij het verouderingsproces. Om deze toename van de vaatwandstijfheid klinisch te kunnen 

kwantificeren wordt gebruikt gemaakt van de polsgolfsnelheid. De polsgolfsnelheid is de 

snelheid waarmee een drukgolf zich voortbeweegt in het vaatstelsel. Deze golf ontstaat bij 

iedere systole. Bij een toegenomen vaatwandstijfheid, zal deze toegenomen zijn. Momenteel 

wordt aangeraden om gebruik te maken van de carotis-femoralis polsgolfsnelheid in de 

klinische praktijk. Hierbij wordt het tijdverschil, tussen de aankomst van de golf ter hoogte 

van de a. carotis en a. femoralis, gemeten. De afstand tussen beide locaties wordt geschat door 

een directe meting van de afstand over het lichaam en deze te vermenigvuldigen met 

0,8.(1,21–23) 

De referentiewaarden voor deze polsgolfsnelheid nemen toe met de leeftijd en bloeddruk.(23) 

De polsgolfsnelheid blijkt ook een goede voorspeller te zijn van cardiovasculaire incidenten 

en totale mortaliteit. Een toename van de polsgolfsnelheid resulteert in een toename van 

cardiovasculaire eindpunten.(24) 

2.1.4 Behandeling van hypertensie 

De eerste stap in de behandeling van hypertensie is het doorvoeren van veranderingen in de 

levensstijl. Dit houdt een zoutrestrictie, gewichtsverlies, rookstop, verminderen van de 

alcoholconsumptie en regelmatige fysieke inspanning in. (1) 

De medicamenteuze behandeling bestaat uit het gebruik van diuretica, calciumantagonisten, 
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bètablokkers, ACE-inhibitoren en angiotensine II receptor blokkers. Ook een combinatie van 

de voorgaande middelen is mogelijk.(1) 

2.2 Frailty 

2.2.1 Het concept frailty 

2.2.1.1 Definitie 

Frailty (kwetsbaarheid) wordt omschreven als een verminderde capaciteit om, wanneer de 

patiënt blootgesteld wordt aan een stressor, hierop adequaat te reageren en terug te keren naar 

het niveau voor de blootstelling. Deze verminderde herstelcapaciteit wordt veroorzaakt door 

een gestoorde homeostase (Figuur 1).(25) 

 

Figuur 1: herstelcapaciteit na een stressor bij een gezonde oudere (groen) en een oudere met frailty (rood) (bron:(25)) 

Deze verstoorde homeostase wordt op zijn beurt weer veroorzaakt door stoornissen ter hoogte 

van verscheidene orgaansystemen (waaronder het cardiovasculair stelstel, het 

immuunsysteem, het musculoskeletaal stelsel en het endocrien systeem) die leiden tot een 

gedaalde fysiologische reserve. Hoewel het optreden van veranderingen in het functioneren 

van deze systemen bij het verouderingsproces hoort, gaan deze bij patiënten met frailty zich 

typisch versneld voordoen. (25) 

De 2 voornaamste modellen om frailty te definiëren zijn het fenotype model en de frailty 

index. 
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2.2.1.2 Frailty fenotype 

Het fenotype model werd voor het eerst beschreven door Fried et al. in 2001.(26) 

In dit model zijn er 5 criteria die onderdeel uitmaken van het frailty fenotype. Deze criteria 

zijn: (26) 

 Niet intentioneel gewichtsverlies van meer dan 4,5kg of meer dan 5% van het 

lichaamsgewicht in het afgelopen jaar 

 Lage gripkracht gedefinieerd als gripkracht in het laagste quintiel na correctie voor 

geslacht en gewicht 

 Een gebrek aan uithoudingsvermogen of energie 

 Trage wandelsnelheid gedefinieerd als een wandelsnelheid over 4,6m die zich in het 

laagste quintiel bevond na correctie voor geslacht en lengte 

 Een gebrek aan fysieke activiteit gedefinieerd als een calorieverbruik dat zich in het 

laagste quintiel bevond voor het geslacht van de deelnemer 

Wanneer geen criterium aanwezig is, is de patiënt “robust” (niet frail). Een patiënt met 1 of 2 

criteria is “prefrail”. “Frailty” wordt dan weer gekenmerkt door 3 of meer criteria die 

aanwezig zijn.(26) 

In de studie van Fried et al. was frailty sterk gecorreleerd met een groter aantal 

comorbiditeiten, meer moeite met dagdagelijkse taken, verminderde cognitieve functie en 

meer depressieve symptomen.(26) 

Daarnaast werd ook vastgesteld dat patiënten die volgens de vastgelegde criteria frail of 

prefrail waren, een significant toegenomen risico hadden op sterfte en slechte 

gezondheidsuitkomsten. Dit verschil was ook significant tussen de frail en prefrail 

categorie.(26) 

2.2.1.3 Frailty index 

De frailty index is een instrument uitgevonden door Rockwood et al. waarin 70 klinische en 

psychische parameters gescoord worden. Deze parameters kunnen dichotoom of trichotoom 

gescoord worden. Eens al deze parameters gescoord zijn, worden ze opgeteld en gedeeld door 

70. Op deze manier vormt zich een beeld van de gezondheidsgebreken van een bepaalde 

patiënt.(27) 
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In tegenstelling tot het fenotype model staan deze parameters niet vast. Een frailty index kan 

hierdoor bijvoorbeeld opgesteld worden tijdens een comprehensive geriatric assessment; een 

uitgebreid onderzoek waarbij de geriater peilt naar lichamelijke klachten, het psychisch 

functioneren, het dagdagelijks functioneren en sociale ondersteuning. Wanneer een parameter 

verandert, kan de index opnieuw berekend worden. Hierdoor kan, bijvoorbeeld, de waarde 

van een interventie beter geschat worden.(25,28,29) 

Volgens Cesari et al. bewijzen de modellen hun nut in een verschillende context. Het fenotype 

verdeelt de patiënten onder in groepen die elk een verschillend risico hebben op het 

ontwikkelen van negatieve gezondheidsuitkomsten. De frailty index daarentegen is een 

continue schaal die een maat vormt van de totale gebreken die al aanwezig zijn bij een patiënt. 

Volgens de auteurs verliest het fenotype model deels zijn waarde bij een oudere populatie die 

al lichaamsgebreken ondervindt. De frailty index daarentegen kan bij ieder persoon gemeten, 

bijgehouden en opgevolgd worden. (28) 

2.2.2 Epidemiologie 

De prevalentie van frailty is sterk afhankelijk van hoe eng men het concept definieert. Studies 

die het concept breed omschrijven (aan de hand van de Frailty Index) gaan typisch een hogere 

prevalentie meedelen. (30) 

In een systematische review uitgevoerd door Collard et al. (Figuur 2) wordt dit goed 

weergegeven. Onafhankelijk van hoe nauw men het concept omschrijft, bleek de totale 

prevalentie van frailty 10,7% (95%BI: 10,5-10,9%) te bedragen in de bevolking ouder dan 65 

jaar. De prevalentie van prefrail elderly is dan weer merkbaar hoger en bedraagt 41,6% 

(95%BI: 41,2-42,0%)(30) 

Wanneer men enkel kijkt naar fysieke frailty dan vindt men een lagere prevalentie: 9,9% 

(95%BI: 9,6-10,2%) voor frail elderly. De prevalentie van prefrailty bedraagt dan weer 44,2% 

(95%BI: 44,2-44,7%). De spreiding van prevalenties van de aparte studies bij deze definitie 

was kleiner. Dit zou volgens de auteur wijzen op een grotere eensgezindheid over hoe men 

fysieke frailty vaststelt. (30) 

Indien men een bredere definitie hanteert dan lag de prevalentie wat hoger dan de 

voorgenoemde. Deze bedroeg nu 13,6% (95%BI: 13,2-14,0%). De prevalentie van prefailty 

lag echter duidelijk lager. Deze bedroeg 33,5% (95% BI: 32,9-34,1) (30) 

Het verschil in gemiddelde prevalentie van frailty tussen de 2 definities was significant.(30) 
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Voorts kan men ook stellen dat frailty toeneemt met de leeftijd en afhankelijk is van het 

geslacht. De prevalentie van zowel frailty als prefrailty is bij vrouwen hoger dan bij mannen. 

Deze bedroeg respectievelijk 9,6% (95%BI 9,2-10,0%) en 39,0% (95%BI 38,1-39,9%) bij 

vrouwen, en 5,2% (95%BI 4,9-5,5%) en 37,3% (95%BI: 36,6-38,0%) in de mannelijke 

populatie.(30) 

Ook in patiënten met een lagere socio-economische status worden hogere prevalenties van 

frailty genoteerd.(26) 

 

Figuur 2: Prevalentie van frailty (bron:(30)) 

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat de voorgaande gegevens bekomen zijn bij een 

niet-geïnstitutionaliseerde populatie. Bij ouderen levend in een woon en zorgcentrum valt te 

verwachten dat de prevalentie hoger zou zijn.(30) 

2.2.3 Identificeren van frailty in de dagdagelijkse praktijk 

Het gebruik van bovenstaande modellen kan in de praktijk moeilijkheden met zich 

meebrengen om frailty te identificeren. De British Geriatrics Society raadt daarom aan om in 

de eerste lijn gebruik te maken van een aantal eenvoudige screeningtools. (31) 

Op basis van een review uitgevoerd door Clegg et al. wordt aangeraden om de PRISMA-7 

vragenlijst, wandelsnelheid en de Timed Up and Go test te gebruiken als screeningstool. 

(Tabel 1) Deze testen zijn echter vooral sensitief. Daarom wordt aangeraden om bij voorkeur 

2 testen te gebruiken. Ook een klinisch onderzoek waarbij specifiek gezocht wordt naar de 

oorzaak van het falen op de test, zou het aantal vals positieven doen dalen.(31,32) 

Voorts werd enkel een opportunistisch screeningsbeleid aanbevolen om zo hoog mogelijke 

pre-test odds te verkrijgen.(31) 
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Tabel 1: Overzicht van de diagnostische testen om frailty te identificeren 

PRISMA-7  De PRISMA-7 is een vragenlijst bestaande uit 7 

vragen:(33) 

 Is de patiënt ouder dan 85 jaar? 

 Is de patiënt een man? 

 Heeft de patiënt gezondheidsproblemen die hem 

hinderen in zijn dagelijkse activiteiten? 

 Is de patiënt regelmatig hulpbehoevend? 

 Heeft de patiënt gezondheidsproblemen waardoor 

hij regelmatig het huis niet kan verlaten? 

 Indien de patiënt hulpbehoevend is, kan hij rekenen 

op iemand uit zijn directe omgeving om hem te 

helpen? 

 Heeft de patiënt regelmatig een wandelstok, rolstoel 

of rollator nodig om zich voor te bewegen? 

Indien de patiënt 3 of meer vragen positief beantwoordt, is 

de test positief. (32) 

Wandelsnelheid Bij de wandelsnelheidstest wordt gemeten hoe snel iemand 

een afstand van 4 meter stapt. De test is positief wanneer de 

wandelsnelheid <0,8m/s(32) 

Timed Up and Go test Bij de Timed Up and Go test wordt gemeten hoe snel 

iemand opstaat vanuit een stoel, 3 meter stapt, terugloopt 

naar de stoel en er terug op gaat zitten. De test is positief 

wanneer de deelnemer meer dan 10s nodig heeft om de test 

te vervolledigen. (32) 

2.2.4 Aanpak van frailty 

Wanneer bij een patiënt frailty vastgesteld wordt, valt het aan te bevelen om een oplijsting te 

maken van alle gezondheidsproblemen van de patiënt, hetzij door de huisarts, hetzij door de 

geriater in het kader van een comprehensive geriatric assessment. Specifiek moet hierbij 

aandacht besteed worden aan de reversibele oorzaken van gezondheidsverlies. (31) 

De British Geriatrics Society raadt in hun guideline aan om de sarcopenie aan te pakken met 

krachttraining. Voorts zou ook evenwichtstraining nuttig zijn. Verder wordt ook aangeraden 
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om te kijken of de voeding van de patiënt voldoende is. Specifieke aandacht moet hierbij 

besteed worden aan het innemen van eiwitten en het opsporen van een vitamine D tekort.(31) 

Het geven van medicatie (zoals testosteron of ACE-inhibitoren) om frailty te behandelen blijft 

controversieel.(31) 

2.3 Vraagstelling 

De bedoeling van deze masterthesis is een link te maken tussen de beschikbare evidentie en 

de dagelijkse klinische praktijk van de hypertensiebehandeling bij personen ouder dan 75 jaar. 

Daarom wil deze masterthesis een antwoord geven op de volgende vragen: 

 Hoe wordt een verhoogde bloeddruk best gedefinieerd in de oudere populatie? 

 Wat is de optimale aanpak van een verhoogde bloeddruk in deze populatie? 

 Is er op oudere leeftijd een voordeel op het vlak van morbiditeit en mortaliteit indien 

een verhoogde bloeddruk behandeld wordt? 

 Hoe worden deze adviezen best vertaald naar een kwetsbare bevolkingsgroep? 
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3 Methodologie 

Vooraleer begonnen werd aan de eigenlijke literatuurstudie werd er eerst gezocht naar recente 

richtlijnen en systematische reviews over hypertensie en frailty. Verder werden ook de 

publicaties door de WHO over niet-overdraagbare ziekten geraadpleegd. 

De onderzoeksmethodologie betreft een systematisch literatuuronderzoek. Voor de 

literatuurstudie werd er gebruik gemaakt van PubMed, Web of Science en ClinicalTrials.gov  

PubMed werd doorzocht aan de hand van de volgende zoektermen: "Hypertension"[Mesh] 

(aangevuld met mortality, epidemiology en drug therapy als subheading); "Blood 

Pressure"[Mesh] (aangevuld met drug effect en physiology subheading); “Aged” [Mesh]; 

"Aged, 80 and over"[Mesh];”Cognition”[Mesh] "Cognition Disorders"[Mesh]; 

"Europe/epidemiology"[Mesh]; "Cardiovascular Diseases/mortality"[Mesh]; 

“Antihypertensive Agents” [Mesh]. 

Om het grote aantal gevonden artikels uit te dunnen, werden taal en publicatiedatum als 

exclusiecriterium gebruikt: enkel Engelstalige artikels die gepubliceerd werden tussen 2005 

en 2016, werden weerhouden.  

Om de artikels te vinden die gepubliceerd werden in het kader van de JATOS-trial werd er 

ook gezocht op JATOS Study Group[Corporate Author]. Hierbij werd het exclusiecriterium 

tijd weggelaten.  

ClinicalTrials.gov werd gebruikt om alle publicaties gerelateerd aan HYVET, PARTAGE en 

SPRINT te vinden. Ook hier werd het exclusiecriterium tijd weggelaten. 

De Web of Science database werd gebruikt voor de “sneeuwbalmethode” van 

literatuuronderzoek. Hierbij werden de referenties van de via PubMed gevonden artikels 

gebruikt om artikels die niet opgespoord konden worden via PubMed, te vinden. 

Voorts werden ook de gezondheidsenquêtes van België, Frankrijk, Duitsland en Engeland 

geraadpleegd om een beeld te kunnen vormen over het voorkomen van hypertensie in deze 

landen. 
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4 Resultaten 

4.1 De behandeling van hypertensie bij ouderen 

4.1.1 De HYVET-studie 

4.1.1.1 Design 

De HYVET- studie was opgezet als een gerandomiseerde dubbelblinde, 

placebogecontroleerde trial waarin de effecten van de behandeling onderzocht werd in een 

bevolking >80 jaar. Patiënten werden onderverdeeld in een groep die behandeld werd met een 

thiazide diureticum, al dan niet gecombineerd met een ACE-inhibitor, en een groep die een 

gelijkwaardige placebotherapie voorgeschreven kreeg. (34) 

Er werd getracht om een zittend gemeten SBD onder 150mmHg en een DBD onder 80mmHg 

te verkrijgen. Om deze waarde te bekomen, werd eerst het diureticum in monotherapie 

gegeven. Indien nodig werd hier een ACE-inhibitor aan toegevoegd. Wanneer een extra 

antihypertensivum aan deze therapie toegevoegd moest worden, werd de patiënt niet 

opgenomen in de verdere analyse. Ook wanneer bij een patiënt onder maximale therapie 

tijdens 2 opeenvolgende visites een SBD hoger dan 220mmHg of een DBD hoger dan 

110mmHg werd vastgesteld, werd deze patiënt niet voor verdere analyse opgenomen. (7,34) 

Een totale follow-up van 10500 patiëntjaren werd noodzakelijk geacht om een reductie in het 

aantal beroertes aan te tonen. De studie werd echter vroegtijdig stopgezet wegens ethische 

redenen. Er weren toen 8123 patiëntjaren aan follow-up.(7) 

4.1.1.2 Criteria voor deelname 

De in- en exclusiecriteria zijn samengevat in respectievelijk Tabel 2 en Tabel 3. 
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Tabel 2: inclusiecriteria(7,34) 

Geslacht en leeftijd  Mannen en vrouwen met een leeftijd van minstens 80 

jaar.  

Bloeddruk  SBD: Een SBD zittend gemeten van 160 tot 199mmHg. 

Dit werd bekomen na het gemiddelde te nemen van 2 

metingen die minstens 1 maand uit elkaar liggen. De 

eerste meting werd ten vroegste 1 maand na het begin 

van de run-in fase uitgevoerd. 

Een staand SBD van minstens 140 mmHg. Deze meting 

werd uitgevoerd tijdens de laatste controle voor het 

randomiseren. 

 DBD: Een DBD zittend gemeten tussen 90 en 

109mmHg (bij de start van de trial)  

Een DBD onder 110mmHg (na 2003) 

Etniciteit  Iedere etniciteit (echter vooral afkomstig uit Oost-

Europa en China)  

Tabel 3: exclusiecriteria(34) 

Vorm van hypertensie  Maligne hypertensie 

 Secundaire hypertensie 

Orgaanfalen  Nierfalen (gedefinieerd als een serum creatinine >150 

µmom/L 

 Congestief hartfalen behandeld met een diureticum of 

een ACE-inhibitor (behandeling met een digoxine is 

toegestaan).  

Medische voorgeschiedenis  Intracerebraal hematoom of subarachnoïdale bloeding 

in de voorafgaande 6 maand 

 Aandoening die de overleving sterk beperkt 

 Jicht 

 Dementie 

Medicatie  Wanneer de gebruikte studiemedicatie gecontra-

indiceerd is  

Levensomstandigheden  Patiënten mogen niet in een woon- en zorgcentrum 
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verblijven en hulpbehoevend zijn.  

 Deelnemers moeten in staat zijn om recht te staan en 

wandelen 

Biochemisch  Serumkalium onder 3,5mmol/L of boven 5,5mmol/L 

 

4.1.1.3 Eindpunten 

De primaire eindpunten van de trial zijn het verschil in voorkomen van fatale en niet fatale 

beroertes. Secundaire eindpunten zijn het verschil in de totale mortaliteit, cardiovasculaire 

mortaliteit, mortaliteit veroorzaakt door beroertes en het voorkomen van botfracturen. Ook de 

incidentie van retinale laesies, hartfalen, nierfalen, aortadissecties en myocardinfarcten wordt 

opgevolgd.(34) 

Het voorkomen van een beroerte, retinale laesies, hartfalen dat langer dan 3 maand behandeld 

moet worden met een ACE-inhibitor of een vasodilatator, aortadissectie of een verdubbeling 

van het serumcreatinine leed tot de uitsluiting van de patiënt voor de per-protocol analyse. 

Een patiënt die na het doormaken van een myocardinfarct, behandeld werd met een 

bètablokker of een ACE-inhibitor, werd ook uitgesloten voor de per-protocol analyse.(34) 

4.1.2 Effecten van de behandeling  

4.1.2.1 Mortaliteit en cardiovasculaire eindpunten 

Uit de intention-to-treat-analyse van HYVET bleek dat er een significante daling was in de 

incidentie van sterfte door beroertes, mortaliteit, hartfalen en cardiovasculaire incidenten 

wanneer de actief behandelde groep vergeleken werd met de placebogroep.(7) (Tabel 4 & 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.)  
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Tabel 4: Incidentie van de eindpunten (Reproduced with permission from Beckett NS, Peters R, Fletcher AE, Staessen JA, Liu 
L, Dumitrascu D, et al. Treatment of Hypertension in Patients 80 Years of Age or Older. N Engl J Med. 2008 May 
1;358(18):1887–98, Copyright Massachusetts Medical Society 

 

In de per-protocol-analyse werd dan weer een daling vastgesteld van de totale mortaliteit 

(29%; 95%BI 13-32; P=0,001), cardiovasculaire mortaliteit (27%; 95%BI 3-45; P=0,029), 

fatale beroertes (45%; 95%BI 8-67; P=0,022), fataal hartfalen (68%), totaal aantal beroertes 

(34%; 95%BI 5-54; P=0,026), hartfalen (72%; 95% BI 52-83; P<0,001) en cardiovasculaire 

incidenten (27%; 95%BI 12-40; P<0,001). (35) 

De daling van sterfte wegens cardiale factoren en een daling van de incidentie van 

myocardinfarct waren niet significant. Het laatstgenoemde eindpunt kwam echter maar 19 

maal voor in de gehele populatie.(35)  

Een latere analyse waarin het voorkomen van een aantal eindpunten (totale mortaliteit, 

cardiovasculaire incidenten en hartfalen) in de verschillende subgroepen van de HYVET-

studie onderzocht werd, nuanceert deze resultaten enigszins. (35) 

De onderzochte subgroepen waren: leeftijdsstratum (80-85 jaar en >85 jaar), geslacht, 

voorgeschiedenis van cardiovasculair lijden, bloeddruk bij het begin van de studie (160-

169mmHg, 170-179mmHg en >180mmHg) en het al dan niet gebruiken van antihypertensiva 

voorafgaand aan de studie. (35) 

In de verschillende leeftijdstrata werd enkel in de populatie 80-85 jaar oud een significante 

daling vastgesteld in het voorkomen van cardiovasculaire incidenten, prevalentie van 
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hartfalen en totale mortaliteit. Bij de groep deelnemers ouder dan 85 jaar kon er voor geen 

enkel eindpunt een significante verbetering aangetoond worden. (3) 

Eenzelfde beeld werd ook gezien bij de patiënten die geen voorgeschiedenis van 

cardiovasculaire incidenten hadden. (3) 

Patiënten die voorafgaand aan de studie behandeld werden met antihypertensiva, 

rapporteerden betere gezondheidsuitkomsten ten opzichte van de deelnemers die geen 

voorgeschiedenis hadden van antihypertensivagebruik. Bij hen werd een significante daling 

van de totale mortaliteit, cardiovasculaire mortaliteit, hartfalen en cardiovasculaire incidenten 

vastgesteld. Bij patiënten waarbij de behandeling voor het eerst geïnitieerd werd aan het begin 

van de studie, werd enkel een daling van de incidentie van hartfalen en totaal aantal 

cardiovasculaire incidenten vastgesteld ten opzichte van de patiënten die de placebotherapie 

ontvingen.(35) 

Een meta-analyse door Bejan-Angoulvant et al. bevestigt de aangetoonde voordelen van de 

HYVET-studie gedeeltelijk.(6) 

Voor het eindpunt van totale mortaliteit kon geen significante reductie aangetoond worden in 

de meta-analyse, behalve voor de HYVET-studie.(6) 

Voor cardiovasculaire incidenten, beroertes en hartfalen werd wel een significante reductie 

gevonden. Deze bedroeg respectievelijk 27% (p<0,001), 35% (p<0,001) en 50% (p<0,001). 

(6) 

Voorts suggereerde deze meta-analyse ook dat bij een toegenomen intensiteit van 

behandeling, de mortaliteit toenam.(6) 

Een Cochrane review vond eenzelfde resultaat. Bij patiënten >80 jaar die behandeld werden 

voor hypertensie werd enkel een afname in de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit 

gevonden (OR:0,75; 95%BI: 0,65-0,87; P<0,001) ten opzichte van onbehandelde ouderen. Dit 

viel, volgens de auteurs, voornamelijk te verklaren door een sterke afname in de 

cerebrovasculaire morbiditeit en mortaliteit (OR:0,66; 95%BI:0,52-0,83; P<0,001). Voor de 

totale mortaliteit kon geen significant verschil aangetoond worden (OR:0,98; 95%BI:0,87-

1,10; P=0,72).(36)  

Na het einde van de HYVET, werd de studie voortgezet gedurende 1 jaar bij 91% van de 

deelnemers (n=1712). Nu betrof het echter een open-label studie waarin alle deelnemers de 

actieve therapie ontvingen. De streefwaarde was nog altijd 150/80mmHg. De gebruikte 
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medicijnen en het protocol dat de volgorde van opstarten bepaalde, bleef hetzelfde. Uniek aan 

deze extensie is het gegeven dat de onderzoeker nu ook vrij was om een extra geneesmiddel 

aan de therapie toe te voegen indien de streefwaarde niet behaald werd. (37) 

Na 1 jaar werd enkel een lager risico op cardiovasculaire en totale mortaliteit vastgesteld in de 

groep die tijdens de RCT de actieve behandeling kreeg (respectievelijk HR:0,19; 95% 

BI:0,04-0,87; P=0,03 & HR:0,48; 95%BI:0,26-0,87; P=0,02). De andere eindpunten 

(beroertes, hartfalen en totale incidentie van cardiovasculaire incidenten) vertoonden geen 

significant verschil. Volgens Beckett et al. toont deze laatste studie aan dat er naast de 

onmiddellijke voordelen aan de therapie, er ook effecten zijn die pas op langere termijn 

duidelijk worden.(37)  
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Figuur 3: Kaplan-Meier overlevingscurves betreffende de eindpunten Reproduced with permission from Beckett NS, Peters 
R, Fletcher AE, Staessen JA, Liu L, Dumitrascu D, et al. Treatment of Hypertension in Patients 80 Years of Age or Older. N 
Engl J Med. 2008 May 1;358(18):1887–98. Copyright Massachusetts Medical Society 
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4.1.2.2 Neveneffecten 

4.1.2.2.1 Nadelige gebeurtenissen 

In de studie was er een significant verschil in het aantal nadelige gebeurtenissen in beide 

groepen (448 in de placebogroep, 358 in de groep met actieve behandeling; P<0,001). In de 

placebogroep waren er 3 te wijten aan de toegediende medicatie waar dit in de actief 

behandelde groep 2 was. (7) 

4.1.2.2.2 Valpartijen 

Data betreffende het voorkomen van valpartijen werd niet geregistreerd in de HYVET-studie. 

Het voorkomen van fracturen kan gebruikt worden als een alternatief eindpunt om het risico 

op ernstige valpartijen in beide groepen weer te geven.(38) 

Gedurende de follow-up kwamen er 104 fracturen voor; daarvan was er bij 61 voldoende 

bewijs, bij 40 mogelijks een fractuur en bij 3 onvoldoende bewijs. 9 deelnemers hadden meer 

dan 1 fractuur. Bij de analyse werd slechts 1 fractuur per deelnemer opgenomen waardoor het 

aantal fracturen in de analyse uiteindelijk strandde op 90. (38) 

Over de gehele studiepopulatie konden 2 risicofactoren, onafhankelijk van het al dan niet 

ontvangen van de actieve therapie, geïdentificeerd worden: geslacht en leeftijd. Bij de 

vrouwelijke deelnemers werd er een sterk verhoogd risico op fracturen vastgesteld. Ten 

opzichte van de mannelijke deelnemers was het risico op een fractuur dubbel zo hoog (HR: 

2,08; 95%BI 1,28-3,40). Met toenemende leeftijd steeg het risico met 7% per jaar (HR: 1,07; 

95%BI 1,01-1,13). Voorts werd ook vastgesteld dat een patiënt die voorafgaand aan de studie 

bètablokkers gebruikte, een dubbel zo hoog risico had op een fractuur (HR:2,05; 95%BI 1,03-

4,08; p=0,042 [na correctie voor de voorgenoemde risicofactoren]) (38)  

Andere factoren zoals orthostatische hypotensie, duizeligheid of gebruik van andere 

antihypertensiva resulteerden niet in een significant gestegen risico op fracturen. (38)  

Zonder correctie voor voorgaande factoren, kon er geen significant effect van de behandeling 

vastgesteld worden (HR: 0,69; 95%BI 0,46-1,05 p=0,086) (Figuur 4). Na correctie voor de 

eerdergenoemde risicofactoren kon vastgesteld worden dat de actieve behandeling niet 

resulteerde in een toegenomen risico op fracturen (HR: 0,58; 95%BI 0,33-1,00; P=0,0498). 

(38) 

Voorts werd ook een analyse uitgevoerd waarbij alle 104 fracturen geïncludeerd waren. 

Volgens deze laatste analyse was er sprake van een significante daling van het aantal 
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fracturen in de actief behandelde groep (HR: 0,54; 0,32-0,94; P=0,028). (38) 

 

Figuur 4: Kaplan-Meier curve betreffende de prevalentie van fracturen in beide patiëntengroepen (bron:(38) 

4.1.2.3 Cognitie 

Frequent wordt de vrees geuit dat een lagere bloeddruk zou resulteren in een verlaagde 

perfusie van de hersenen. Anderzijds is aangetoond dat hypertensie een risicofactor is voor 

het ontwikkelen van vasculaire dementie en Alzheimer dementie. (8,39) 

Een substudie van HYVET onderzocht de effecten van antihypertensieve therapie op cognitief 

vlak: HYVET-COG 

Voor het eigenlijke begin van de HYVET werd bij iedere deelnemer een mini-mental state 

examination (MMSE) afgenomen. Vervolgens werd deze test elk jaar opnieuw uitgevoerd om 

de evolutie te kunnen volgen. Indien een deelnemer een achteruitgang vertoonde van meer 

dan 3 punten op een jaar of een MMSE-score<24 scoorde, werd hij verder uitgewerkt. Meer 

bepaald werd er een CT van de hersenen en een modified Hachinski ischaemic score 

afgenomen. Een team van 5 specialisten bepaalde uiteindelijk of aan de criteria voor dementie 

voldaan werd. (40) 

In de studie wordt de term cognitieve achteruitgang gehanteerd wanneer er sprake is van een 

MMSE-score<24 of een daling van de MMSE-score met meer dan 3 punten op een jaar. 

Daartegenover staan de deelnemers die gediagnosticeerd werden met dementie en verder 

gespecificeerd werden als vasculaire dementie of Alzheimer dementie.(40) 



21 
 

In totaal werd er bij 3336 patiënten minstens één MMSE uitgevoerd na de take-in. 971 

vertoonden een cognitieve achteruitgang. 263 deelnemers ontwikkelden dementie waarvan 

164 Alzheimer en 84 vasculaire dementie. De incidentie van dementie bedroeg 38 per 1000 

patiëntjaren in de placebogroep en 33 per 1000 patiëntjaren in de actief behandelde groep. 

Indien de 2 patiëntengroepen vergeleken werd, kon er geen significant verschil aangetoond 

worden.(40)  

Er werd een klein verschil opgemerkt in de gemiddelde daling van de MMSE-score gemeten 

na 2 jaar, -1,1 in de placebogroep tegenover -0,7 in de actief behandelde groep, maar ook dit 

resultaat was niet significant (P=0,08). (40) 

Volgens de Peters et al. werd het niet kunnen aantonen van een significante daling 

veroorzaakt door een overschatting van de effecten van antihypertensieve therapie bij het 

begin van de studie. Voorts vermoedden de auteurs dat de gemiddelde follow-up van 2,2 jaar 

onvoldoende was om een effect te van de therapie te verwachten.(40) 

Slechts wanneer er een meta-analyse uitgevoerd werd waarin de resultaten van 3 oudere 

placebogecontroleerde trials geïncludeerd werden, kon aangetoond worden dat de 

behandeling van hypertensie het risico op dementie niet doet stijgen (HR: 0,87; 95%BI 0,76-

1,00) (Figuur 5). (40) 

 

 

Figuur 5: Impact van behandeling op het voorkomen van dementie (bron:(40)) 

Een Cochrane review onderzocht of het verlagen van de bloeddruk zin had in de preventie 

van dementie bij patiënten zonder een voorgeschiedenis van cerebrovasculaire aandoeningen. 

Hieruit bleek dat de behandeling resulteerde in een niet significante reductie van 11% in de 

incidentie van dementie (HR: 0,89; 95%BI: 0,74-1,07; P=0,21). Wel werd bij de behandelde 

patiënten een significante vermindering van de MMSE-score daling aangetroffen (HR:0,42; 
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95%BI:0,30-0,53; P<0,001). Voor dit laatste resultaat moet echter benadrukt worden dat 

enkel in de HYVET-studie een significante daling van de cognitieve achteruitgang werd 

aangetroffen. Noch SCOPE, noch Syst-Eur vertoonden een significant effect van de 

behandeling ten opzichte van het placebo.(41) 

Interessant in dit kader is ook de studie uitgevoerd door Moonen et al.; de DANTE-trial. In 

deze studie werd onderzocht of het stopzetten van de antihypertensiva resulteerde in een 

verbetering van een aantal cognitieve en psychische testen.(42) 

Voor deze studie werden 385 deelnemers met een milde cognitieve beperking (MMSE: 21-

27) onderverdeeld in een groep die stopte met de behandeling, tot men een stijging van 

20mmHg van de SBD verkreeg (n=199), en een groep die de medicijnen onveranderd 

doornam (n=186). Zowel bij het begin als na 16 weken werd het cognitief en psychologisch 

functioneren bepaald.(42) 

Hieruit bleek dat er noch voor de psychologische, noch voor de cognitieve testen enige 

verbetering merkbaar was in de groep die de behandeling stopzette. Ook een per-protocol-

analyse kon geen verschil aantonen. In geen enkele subgroep van de studie werd enig effect 

aangetoond.(42)  

Deze studie werd later aangevuld met een MRI- angiografie van de hersenen om te kijken of 

de bloeddruk invloed had op de cerebrale perfusie. (43) 

Hieruit bleek dat een toename van 10mmHg van de SBD of DBD, niet geassocieerd was met 

een significante toename of reductie van de doorbloeding van de grijze stof. Wanneer enkel 

naar de deelnemers met beschadiging van de kleine vaten gekeken werd, kon ook geen effect 

aangetoond worden. Ook orthostatische hypotensie was niet geassocieerd met een verandering 

in de cerebrale bloedflow.(43) 

Bij een beperkt aantal patiënten (n=102) was er een follow-up van 4 maand. Hoewel er een 

significant verschil bestond tussen de bloeddrukken in beide groepen, kon geen significant 

verband tussen de patiëntengroep en de doorbloeding aangetoond worden.(43) 
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4.1.3 Invloed van frailty 

4.1.3.1 Verband tussen bloeddrukwaarden en negatieve 

gezondheidsuitkomsten 

De bewijslast voor bovenstaande aanbevelingen is voornamelijk afkomstig van een aantal 

studies uitgevoerd bij gezonde, niet-geïnstitutionaliseerde ouderen. (34,44–46) 

Er zijn een aantal studies die doen vermoeden dat het effect van bloeddrukwaarden en 

negatieve gezondheidsuitkomst bij oudere personen die frail zijn, verzwakt is. 

In de studie van Odden et al. werd bijvoorbeeld het mortaliteitsrisico veroorzaakt door een 

verhoogde bloeddruk (gedefinieerd als SBD>140mmHg of DBD>90mmHg) apart berekend 

voor een groep robuuste en kwetsbare ouderen. Frailty werd in deze studie geïdentificeerd 

met behulp van de wandelsnelheidstest (<0,8m/s & >0,8m/s) zoals uitgelegd in 2.2.3. (47) 

In de groep deelnemers >75 jaar zonder frailty werd vastgesteld dat een hogere bloeddruk 

gepaard ging met een significant hoger mortaliteitsrisico. Bij de patiënten met een lage 

wandelsnelheid werd echter geen significant resultaat verkregen. Wel werd bij de patiënten 

die de wandeltest niet uitvoerden, een significant lager risico vastgesteld bij een hogere 

bloeddruk. Wanneer echter de trage wandelaars gecombineerd werden met de deelnemers die 

de looptest niet vervolledigden wegens niet-logistieke redenen, werd weer geen significant 

resultaat verkregen. (47) 

Een beperking van deze studie is de beperkte specificiteit van de gebruikte test. Clegg et al. 

stellen dat deze test een specificiteit heeft van 64%. Daardoor is er mogelijk sprake van een 

groot aantal vals positieven in de groep patiënten met frailty. (32) 

Benetos et al. stellen in vraag of bloeddruk een goede parameter is om het cardiovasculair 

risico en het mortaliteitsrisico in te schatten.(48) 

PARTAGE is een prospectieve observationele studie waarin 1130 ouderen levend in woon- 

en zorgcentra in Frankrijk en Italië gedurende 2 jaar opgevolgd werden. Enkel patiënten met 

een ernstige vorm van dementie, lage graad van zelfstandigheid of wilsonbekwaamheid 

vormden exclusiecriteria. (49) 

Wanneer de patiënten in 3 groepen ingedeeld werden afhankelijk van hun bloeddrukwaarde, 

werd geen significant verschil gevonden in de mortaliteit of het risico op ernstige 

cardiovasculaire incidenten (gedefinieerd als een incident leidend tot een hospitalisatie, 
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langdurige therapie of dood). Wel werd vastgesteld dat een toename van de SBD met 

10mmHg leidde tot een significante daling van de totale mortaliteit. Gelijkaardige dalingen 

werden ook gevonden bij een toename van de DBD en MAP. (48) 

Wanneer gekeken werd naar de polsdrukamplificatie kon men echter wel een verschil 

vaststellen tussen de verscheidene waarden en een hogere mortaliteit of een toename van het 

aantal cardiovasculaire incidenten. Een toename van de polsdrukamplificatie met 10% 

resulteerde in een daling van de mortaliteit (HR:0,76; 95%BI: 0,66-0,88; P<0,001). (48) 

Voor de pulsgolfsnelheid werd bij patiënten die geen antihypertensieve medicatie gebruiken 

aangetoond dat een toename met 1m/s resulteerde in een hogere incidentie van 

cardiovasculaire incidenten (OR:1,09; 95%BI:1,03-1,16; P=0,003). Dit effect werd echter niet 

vastgesteld bij patiënten die behandeld werden voor hypertensie (OR:0,99; 95%BI: 0,96-1,02; 

P=0,35). Er werd geen verband vastgesteld tussen de mortaliteit en de pulsgolfsnelheid.(48)  

In de HYVET studie was bij 2656 deelnemers (1324 ontvingen placebo & 1332 ontvingen de 

actieve therapie) voldoende informatie voorhanden om de frailty index te berekenen. De 

gemiddelde FI bij het begin van de studie bedroeg 0,19 terwijl de mediane FI 0,17 bedroeg. 

(50) 

Zoals te verwachten, steeg de FI met toenemende ouderdom (0,003 per jaar; 95%BI 0,002-

0,004) en was een hogere FI-waarde geassocieerd met een hoger risico op de eindpunten van 

de HYVET-studie. Een FI-waarde die 0,05 hoger lag bij opname, resulteerde in een 24% 

(95%BI 1,18-1,30) hogere mortaliteit, 23% (95% BI 1,16-1,30) hoger risico op 

cardiovasculaire incidenten en een 26% (95%BI 1,15-1,37) hoger risico op beroertes.(50) 

Wanneer de hazard ratio voor welbepaalde FI- scores berekend werden dan bleek er een 

gelijkwaardige daling te zijn van cardiovasculaire incidenten voor alle FI-scores bij de 

deelnemers die de actieve therapie ontvingen. Enkel bij scores ≥0,5 werd geen significante 

daling vastgesteld. (50) 

Voor het eindpunt mortaliteit en incidentie van beroertes werd geen significant verschil tussen 

beide groepen aangetoond (enkel bij FI=0,3 werd een lagere incidentie van beroertes 

gerapporteerd [OR:0,59; 95%BI:0,36-0,96]).(50) 

Voorts bleek ook dat bij de deelnemers waarvan de FI berekend kon worden, een correctie 

van de resultaten van de HYVET-studie voor frailty niet resulteerde in veranderde hazard 

ratio’s voor beroertes en cardiovasculaire incidenten. Na correctie voor de leeftijd en geslacht 
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werd een daling van 35% (OR:0,65; 95%BI:0,43-0,98) en 41% (OR:0,59; 95%BI:0,45-0,77) 

van respectievelijk de incidentie van beroertes en cardiovasculaire incidenten bekomen bij de 

actief behandelde deelnemers. Na correctie voor FI bij het begin van de studie, bedroegen 

deze cijfers 36% (OR:0,64; 95%BI:0,42-0,96) en 41% (OR:0,59; 95%BI:0,45-0,77).(50) 

4.1.3.2 Cognitie 

Een substudie van PARTAGE vergeleek de kenmerken van patiënten die een daling van de 

MMSE-score (>3) meemaakten, met deze die op hetzelfde niveau bleven. Hierin kon geen 

noemenswaardig verschil gevonden worden tussen de gemiddelde bloeddrukwaarden in beide 

groepen. Factoren bij het begin van de studie die wel geassocieerd waren met een toegenomen 

afname van de MMSE-score waren een hogere polsgolfsnelheid, een lagere 

polsdrukamplificatie, hogere leeftijd, lagere ADL score en een toegenomen hartslag. (51) 

4.1.3.3 Invloed van medicatie 

In de PARTAGE studie werd ook het verband tussen polyfarmacie (gedefinieerd als ≥2 

antihypertensiva) en bloedruk enerzijds en mortaliteit anderzijds onderzocht. Hieruit bleek dat 

er een sterk verhoogd mortaliteitsrisico geassocieerd was met de deelnemers die een lage 

bloeddruk (<130mmHg) hadden én meerdere antihypertensiva innamen. Na correctie voor 

andere risicofactoren (leeftijd, geslacht, charlson comorbidity index score en lage ADL-score) 

die in een hogere mortaliteit resulteerden, was er sprake van een OR:1,78 (95%BI:1,34-2,37; 

P<0,001) Dit effect bleef significant na correctie voor cardiovasculaire comorbiditeiten 

(OR:1,73; 95%BI:1,29-2,32; P<0,001).(8) 

Bij patiënten die ≥2 antihypertensiva namen zonder een SBD<130mmHg, een 

SBD<130mmHg zonder inname van ≥2 antihypertensiva of een SBD>130mmHg en <2 

antihypertensiva gebruikten, werd geen significant verschil van de mortaliteit vastgesteld 

tussen de groepen. (8)  

Qua doodsoorzaken kwamen er een aantal frequenter voor in de groep met polyfarmacie en 

een lage bloeddruk. Meer bepaald beroertes, hartfalen en kanker. Globaal gezien kwamen er 

meer sterftes wegens cardiovasculaire oorzaken voor. 

Ook in de medische voorgeschiedenis was er een significant verschil tussen de groep met 

polyfarmacie & een lage bloeddruk en de andere groepen. Frequenter leden zij aan 

cardiovasculaire aandoeningen (hartfalen en coronair lijden) en hadden zij meer 
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comorbiditeiten. Voorts waren zij minder zelfredzaam, gedefinieerd als een lagere ADL-

score.(8) 

4.2 Drempelwaarden 

4.2.1.1 Aanbevelingen uit richtlijnen 

De aanbevelingen uit de meest recente richtlijnen zijn samengevat in Tabel 5. 

Tabel 5: Samenvatting van de aanbevelingen in de voornaamste richtlijnen 

ESH & ESC (1) 

 

 Antihypertensieve therapie is aanbevolen wanneer de 

SBD>160mmHg bij patiënten >80 jaar 

 Ook wanneer de SBD zich in het interval 140-159mmHg 

bevindt, kan men kan men antihypertensieve therapie 

overwegen wanneer de patiënt deze verdraagt 

JNC-8 (2)  Antihypertensieve therapie is aanbevolen bij een 

SBD>150mmHg of een DBD>90mmHg bij patiënten >60 

jaar 

 Wanneer een SBD <140mmHg bekomen wordt zonder 

bijwerkingen dan hoeft de therapie niet aangepast te worden 

NICE (52)  Behandeling van hypertensie bij een SBD>140mmHg of een 

DBD>90mmHg is enkel aanbevolen indien de patiënt <80 

jaar 

 Antihypertensieve therapie moet overwogen worden bij 

patiënten van alle leeftijden indien zij een SBD>160mmHg 

of een DBD>100mmHg hebben 

4.2.1.2 Strikte versus minder strikte behandeling 

Uit bovenstaande aanbevelingen blijkt dat er onduidelijkheid heerst over het opstarten van 

therapie bij een eerder mild verhoogde bloeddruk. Recent zijn er 3 gerandomiseerde open 

label studies gepubliceerd die een intensieve bloeddrukcontrole vergeleken met een minder 

strikte benadering: JATOS, VALISH en SPRINT.  

4.2.1.2.1 JATOS 

JATOS is een studie waarin een mild therapieregime (SBD<160mmHg) vergeleken werd met 

een striktere therapie (SBD<140mmHg). De studie werd uitgevoerd in Japan bij gezonde 

patiënten ouder dan 65 jaar maar jonger dan 85 jaar. In totaal namen 4418 patiënten, van wie 
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1869 (42,3%) >75 jaar, deel aan de studie. (44) 

De eerstelijnstherapie voor het behandelen van de hypertensie bestond uit een 

calciumantagonist en eventueel aangevuld met andere, door de arts gekozen medicatie. (44) 

Primaire eindpunten waren de incidentie van cerebrovasculaire incidenten, hart- en 

vaatziekten en nierfalen.(44) 

Na 2 jaar follow-up kon geen enkel voordeel van de strikte therapie ten opzichte van de milde 

therapie opgemerkt worden. (44)  

In de populatie >75 jaar werd bovendien vastgesteld dat de eindpunten minder frequent 

voorkwamen in de mild behandelde groep maar dit resultaat was niet statistisch 

significant.(44) 

Een latere per-protocol analyse onderschrijft deze resultaten. Wel bleek uit deze laatste 

analyse dat patiënten die de streefwaarden niet bereikten een significant hoger risico hadden 

op het ontwikkelen van een van de eindpunten. (45) 

Voorts werd ook vastgesteld dat patiënten die een mild therapieregime volgden, minder vaak 

een combinatie van verscheidene antihypertensiva gebruikten (57,8% vs. 47,7%; P<0,001). 

(44) 

Zoals te verwachten valt, werd verder ook een verschil in bloeddrukken tussen beide groepen 

vastgesteld. Deze bedroeg gemiddeld 135,9/74,8mmHg voor de strikt behandelde patiënten en 

145,6/78,1mmHg voor het milde therapieregime, na 1 maand therapie (P<0,001).(44) 

Er was geen significant verschil tussen beide groepen in het aantal patiënten dat de 

behandeling moest stopzetten wegens neveneffecten. Ook voor de neveneffecten die niet 

resulteerden in het stopzetten van de behandeling werd geen significant verschil gevonden in 

de frequentie van voorkomen in beide groepen.(44) 

4.2.1.2.2 VALISH 

VALISH is een open-label studie uitgevoerd in Japan. In deze studie werd een streefwaarde 

<140mmHg vergeleken met een streefwaarde die zich in het interval 140-150mmHg 

bevond.(53) 

Aan deze studie namen 3079 vrijwilligers deel. De leeftijd van de deelnemers bevond zich in 

het interval 70-85 jaar. Gemiddelde follow-up bedroeg 2,85 jaar. (53) 

De primaire eindpunten waren de totale incidentie van cardiovasculaire problematiek (plotse 

dood, beroertes, myocardinfarct, sterfte door hartfalen, sterfte door andere ziekten van 
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cardiovasculaire oorsprong en hospitalisatie wegens cardiovasculaire ziekten) en nierfalen. 

(53).  

Secundaire eindpunten waren de aparte incidentie van de voorgenoemde aandoeningen, totale 

mortaliteit en nieuw ontstane of verergerende angina pectoris.(53) 

Ook in deze studie werd geen significant verschil, tussen de groep met de lage en de groep 

met de hoge streefwaarde, opgemerkt in het voorkomen van het primaire eindpunt. Ook in de 

per-protocol analyse werd geen significant verschil in de incidentie van het primaire eindpunt 

opgemerkt wanneer de milde therapie vergeleken werd met een strikt therapieregime.(53) 

In de populatie ouder dan 75 jaar werd geen verschil opgemerkt (HR:0,95; 95%BI: 0,60-1,51; 

P=0,832) 

De bereikte bloeddruk bij patiënten met de hogere streefwaarde bedroeg gemiddeld 

142/76,5mmHg en 136,6/74,8mmHg in de strikt behandelde patiëntengroep.(53) 

De gemiddelde dosis van het geneesmiddel was hoger in de strikt behandelde patiëntengroep 

maar ze gebruikten niet frequenter een combinatie van verscheidene geneesmiddelen.(53) 

Ook het aantal complicaties van de medicatie was in beide groepen gelijkaardig.(53) 

4.2.1.2.3 SPRINT 

SPRINT is een gerandomiseerde open label studie uitgevoerd in de VS en Puerto Rico. In 

deze studie werd de huidige streefwaarde voor de SBD van 140mmHg vergeleken met een 

streefwaarde van 120mmHg.(46) 

Aan de studie namen 9361 vrijwilligers deel, waarvan 2636 deelnemers ouder waren dan 75 

jaar. Indien enkel naar de deelnemers ouder dan 75 jaar gekeken werd, dan was de 

gemiddelde leeftijd 79,8 jaar in de intensief behandelde groep (n=1317) en 79,9 jaar in de 

groep die de standaardbehandeling (n=1319) ontving. (46) 

In de SPRINT-studie werd de standaardbehandeling gedefinieerd als het verkrijgen van een 

SBD streefwaarde in het interval 135-139mmHg terwijl de intensieve behandeling een SBD 

streefwaarde <120mmHg inhield. De behandelende arts was vrij om een behandeling te 

kiezen. Wel werd hem aangeraden om een antihypertensivum te kiezen dat de grootste daling 

gaf van het cardiovasculair risico bij een patiënt met comorbiditeiten. Voorts werden ook 

chloortalidon en amlodipine aangeraden als thiazide en -calciumblokker. Aan de onderzoeker 

werd verder ook aangeraden om te beginnen met een thiazide om de bloeddruk onder controle 

te krijgen.(46) 
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Het primaire eindpunt was de combinatie van de totale prevalentie van myocardinfarct, 

beroerte, acuut gedecompenseerd hartfalen en dood veroorzaakt door cardiovasculaire 

oorzaken. (46) 

Een latere substudie specificeert de uitkomsten in de populatie ouder dan 75 jaar. In deze 

studie werden deelnemers ook onderverdeeld naargelang hun frailty-status (op basis van de FI 

[0-0,10: robuust; 0,11-0,21: minder robuust; >0,21: frail]) en wandelsnelheid (<0,8m/s of 

>0,8m/s).(54) 

Bij de deelnemers ouder dan 75 jaar resulteerde de strikte bloeddrukcontrole in een gedaald 

risico op het primaire eindpunt (HR: 0,66; 95%BI 0,51-0,86; P=0,001) en een gedaalde totale 

mortaliteit (HR:0,67; 95%BI:0,49-0,91; P=0,009). Voorts werd ook vastgesteld dat er een 

significante daling was van het aantal valpartijen dat spoedeisende hulp of een hospitalisatie 

vereiste (HR: 0,79; P=0,03) in de strikt behandelde groep. Patiënten in de strikt behandelde 

patiëntenpopulatie hadden een sterk gestegen risico op een daling van de geschatte GFR met 

meer dan 30% (HR:3,14; 95%BI:1,66-6,37; P<0,001). Verder vereisten de strikt behandelde 

patiënten frequenter zorg wegens elektrolytenstoornissen (HR:1,37; P<0,01). (46,54) 

Voor iedere frailtystatus (behalve robuuste ouderen) werd een significant lagere incidentie 

van quasi ieder eindpunt gerapporteerd in de groep met de strikte behandelingstherapie. Enkel 

voor het primaire eindpunt werd geen significante daling ontdekt in de groep met kwetsbare 

ouderen. Bij robuuste ouderen was er geen significante reductie vast te stellen. De eindpunten 

deden zich in de laatste groep echter zeer weinig voor. (54)  

Bij de snelle wandelaars werd een significante daling van het primaire eindpunt en totale 

mortaliteit vastgesteld bij de strikt behandelde patiënten. Bij de trage wandelaars deed deze 

daling zich enkel voor bij het primaire eindpunt.(54) 

Een aantal complicaties werden frequenter vastgesteld in de groep met de lagere 

streefwaarden. Zo werden deelnemers (>75 jaar) in de intensief behandelde groep vaker 

gehospitaliseerd wegens acuut nierfalen (HR: 1,42; P=0,05) en elektrolytenstoornissen 

(HR:1,37; P=0,01). Er was echter geen verschil in het totale aantal complicaties in beide 

groepen. Er werd een niet-significante stijging van neveneffecten gevonden met een 

toenemende frailtystatus.(46,54) 

Indien naar de gehele studiepopulatie gekeken werd, werd verder ook een hoger risico op 

ernstige hypotensie (HR:1,67; P=0,001) en syncopes (HR:1,33; P=0,05) vastgesteld. Echter 
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werd een lager risico op orthostatische hypotensie (HR:0,88; P=0,01) vastgesteld. In totaal 

kwamen complicaties, die met quasi zekerheid gelieerd kunnen worden aan de gebruikte 

therapie, ook in grotere mate voor in de groep met de laagste streefwaarde (HR: 1,88; 

P<0,001) (46) 

Het bereiken van de strengste streefwaarde bleek zeer moeilijk te zijn. De gemiddelde SBD in 

deze populatie bedroeg aan het eind van de studie 121,5mmHg en men had gemiddeld 1 extra 

medicijn nodig om deze bloeddruk te bereiken. Het verschil tussen beide groepen bedroeg 

14,8mmHg. In de oudere populatie werd een kleiner verschil tussen de 2 groepen opgemerkt. 

Dit bedroeg nu 11,4mmHg. De gemiddelde SBD bedroeg 123,4 in de strikt behandelde groep. 

(46,54) 

Een kanttekening bij deze studie is de gebruikte vorm van bloeddrukmeting. De bloeddruk 

werd automatisch gemeten zonder de aanwezigheid van een onderzoeker. Voorts vormden 

een voorgeschiedenis van een beroerte of diabetes exclusiecriteria.(54) 

4.3 Gezondheidseconomisch perspectief  

Szucs et al. stelden een kosten-batenanalyse op van een behandelingsregime volgens HYVET 

in Zwitserland.(55) 

In deze analyse werden de kosten van het opstarten vergeleken met de kosten die een 

beroerte, hartfalen of een myocardinfarct met zich meebrengen (inclusief 2 jaar follow-up). 

Over 2 jaar bedroeg de besparing van de actieve therapie, in vergelijking met placebo, 37CHF 

(€35) per patiënt. (55) 

Voorts bleek uit de analyse van Szucs et al. dat het economisch voordeel vooral beïnvloed 

wordt door de kostprijs van de medicatie en de behandelingskosten van hartfalen en een 

beroerte. Indien de eerste factor zou toenemen of de laatste daalt dan kan het voorkomen dat 

een preventieve aanpak een meerkost met zich meebrengt. Szucs et al. stelden dat een daling 

in de behandelingskost (inclusief 2 jaar follow-up) van 6% voor een beroerte of 16,9% voor 

hartfalen voldoende zou zijn om geen economisch voordeel te halen uit de 

hypertensiebehandeling. De kostprijs van de behandeling van een myocardinfarct of een 

verandering van de levensverwachting had geen noemenswaardig effect op de 

kosteneffectiviteit.(55) 

De hypertensiebehandeling resulteerde in het onderzoek van Szucs et al. in een winst van 

0,0457 levensjaren (~17 dagen) per patiënt.(55) 
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4.4 Therapeutische benadering 

4.4.1 Niet-medicamenteus 

Als eerste stap in de behandeling van hypertensie wordt in richtlijnen een aanpassing op het 

vlak van levensstijl aanbevolen. Deze aanpassingen situeren zich op het vlak van dieet, 

lichaamsgewicht en beweging. Ook bij ouderen bewijzen deze aanpassingen hun nut. (1) 

Een studie door Chang et al. toont bijvoorbeeld aan dat het vervangen van normaal 

keukenzout door kaliumzout in een rusthuiskeuken, resulteerde in een lagere incidentie van 

cardiovasculaire mortaliteit (OR:0,59; 95%BI:0,37-0,95).(56) 

Ook in de TONE-studie werd een positief effect van zoutrestrictie gevonden bij oudere 

patiënten (60-80 jaar). In de TONE-studie trachtte men bij patiënten met een gecontroleerde 

bloeddruk (<145/85mmHg) de geneesmiddeltherapie stop te zetten en te vervangen door 

levensstijlaanpassingen. Eindpunten waren het voorkomen van een hoge bloeddruk 

(>190/110mmHg bij 1 visite, gemiddelde bloeddruk >170/100mmHg bij 2 visites of een 

gemiddelde bloeddruk>150/90mmHg bij 3 visites) of een cardiovasculair incident. (57) 

Bij de patiënten die de zoutrestrictie (<1800mg/dag) opgelegd kregen, had 38% (95%BI: 

32%-44%) een bloeddruk <150/90mmHg en geen cardiovasculair incident meegemaakt na 30 

maand. In de andere groepen (gewichtsverlies en geen interventie) bedroeg dit 24% 

(95%BI:19%-30%).(57) 

Uit de TONE-studie bleek ook dat gewichtsverlies (streefwaarde: -4,5Kg) een efficiënte 

manier was om de bloeddruk onder controle te houden. Het risico op het primaire eindpunt 

was in deze groep 35% (95%BI:25%-50%) lager in vergelijking met de patiënten die geen 

vorm van interventie ontvingen.(57) 

4.4.2 Medicamenteus 

Meta-analyses die de effecten van verschillende klassen antihypertensiva vergeleken, kunnen 

geen significant voordeel van het ene antihypertensivum boven het andere aantonen. Law et 

al. stelden dat de voordelen van de antihypertensieve therapie enkel veroorzaakt worden door 

de verlaging van de bloeddruk. (58,59) 

Een meta-analyse door de blood pressure lowering treatment trialists collaboration kon 

bovendien niet aantonen dat het effect van een antihypertensivum wijzigde met de 

leeftijd.(58) 
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Enkel bij patiënten die een voorgeschiedenis hadden van recent myocardinfarct, kon een 

voordeel aangetoond worden van bètablokkers ten opzichte van de andere medicatietypes 

(respectievelijk 31% versus 15% Pverschil<0,001). Dit effect werd enkel geobserveerd 

gedurende de eerste jaren van de behandeling volgend op het myocardinfarct. (59) 

Voorts waren calciumblokkers in de analyse van Law et al. iets minder effectief dan de andere 

antihypertensiva in het voorkomen van hartfalen.(59) 

De Europese hypertensie richtlijn beaamt dit ook. Volgens deze richtlijn bestaat er geen 

wetenschappelijke basis om een antihypertensivum te verkiezen boven het ander als enkel 

rekening gehouden wordt met de effectiviteit. (1) 
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5 Discussie en conclusie 

5.1 Effecten van de behandeling  

5.1.1 Gezonde ouderen 

De intention-to-treat analyse van de HYVET-studie toonde aan dat de behandeling van 

hypertensie resulteerde in een daling van de cardiovasculaire morbiditeit en totale mortaliteit 

bij personen ouder dan 80 jaar. De daling van de incidentie van cardiovasculaire morbiditeit 

ligt in lijn met andere studies. Meta-analyses bevestigen dat het opzetten van de 

antihypertensieve therapie bij ouderen resulteert in een daling van de cardiovasculaire 

morbiditeit. Zowel de meta-analyse van Bejan-Angoulvant als deze van Cochrane beamen dit. 

Een aandachtspunt is de niet-significante reductie van het aantal beroertes, het primaire 

eindpunt van de studie. HYVET werd echter vroegtijdig stopgezet. Indien er meer 

patiëntjaren aan follow-up waren, zou ook dit resultaat mogelijk significant geweest kunnen 

zijn. (6,7,36) 

De daling van de totale mortaliteit is echter niet geheel onomstreden. Noch de meta-analyse 

door Bejan-Angoulvant, noch een door Cochrane, kon de daling van de totale mortaliteit 

bevestigen. Bejan-Angoulvant et al. weten deze discrepantie, tussen de HYVET-studie en de 

andere studies, aan de verschillende intensiteiten van de behandeling. Een opmerking die ook 

gemaakt werd door Cochrane.(6,36) 

Betreffende de resultaten bekomen in de subgroepen van de HYVET werd enkel in de 

deelnemers <85 jaar aangetoond dat er gunstige effecten zijn van de antihypertensieve 

therapie. Echter moet rekening gehouden worden met het feit dat 74% van de deelnemers zich 

in het leeftijdsstratum 80-85 jaar bevond. De onderzoekers merkten bovendien op dat er, met 

toenemende leeftijd, de voordelen minder uitgesproken leken te zijn. Dit doet vermoeden dat 

er mogelijk een leeftijd bestaat waarboven de antihypertensieve therapie weinig nut heeft. 

Aangezien slechts 4,6% van de deelnemers ouder dan 90 jaar waren, kan er voor deze 

populatie weinig conclusies getrokken worden over de effecten van de behandeling. Meer 

onderzoek is nodig in de bevolking >85 jaar om een sluitend antwoord te kunnen geven op de 

vraag of een behandeling in deze groep aan te bevelen is.(35) 

Wat betreft de effecten op het cognitief functioneren van ouderen die behandeld worden met 

antihypertensiva, vallen er ook geen eenduidige conclusies te trekken. Hoewel een meta-

analyse door de HYVET-onderzoekers geen nadelige en mogelijk gunstige effecten vertoont, 
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werd dit niet waargenomen in een Cochrane review. Een verschil zit in het al dan niet 

includeren van de PROGRESS en SCOPE-trials. PROGRESS werd in de Cochrane studie 

niet opgenomen aangezien de deelnemers een voorgeschiedenis hadden van cerebrovasculair 

lijden. In de meta-analyse van Peters et al. werd dan weer SCOPE niet geïncludeerd wegens 

een verandering in het studieprotocol waardoor de placebogroep extra antihypertensiva moest 

gebruiken. Cochrane erkent deze problemen. Na een gevoeligheidsanalyse waarbij de 

resultaten van SCOPE niet geïncludeerd werden, bleken de resultaten van de meta-analyse 

niet sterk gewijzigd te zijn.(40,41) 

Een beperking van de HYVET-COG studie is de korte duur van follow-up. Mogelijk maken 

de effecten van de behandeling zich pas na langere duur kenbaar.(40) 

In de HYVET-studie werd geen significant nadeel aangetoond van de behandeling op het vlak 

van neveneffecten. Indien gekeken werd naar het risico op fracturen kon ook niet aangetoond 

worden dat er een significant verschil was tussen beide groepen. Echter moet benadrukt 

worden dat de neveneffecten van de medicatie niet in detail besproken werden in de studie.(7) 

Szucs et al. toonden aan dat het instellen van de behandeling zou kunnen resulteren in 

gedaalde gezondheidsuitgaven. Dit effect bleek vooral afhankelijk te zijn van de kostprijs van 

de medicatie, de behandeling van een beroerte en hartfalen. (55) 

Een beperking van deze studie is dat er enkel gekeken werd naar de kostenbesparing per 

gespaard levensjaar in plaats van de besparing per QALY.  

In conclusie kan gesteld worden dat het instellen ven een antihypertensieve therapie bij 

gezonde ouderen tussen 80-85 jaar met een bloeddruk >160/90mmHg positieve effecten heeft 

op de incidentie van cardiovasculaire incidenten. Om de effecten op de totale mortaliteit en 

het cognitief functioneren te kunnen vaststellen zijn andere studies nodig. Ook in de populatie 

>85 jaar zijn er verdere studies nodig. 

5.1.2 Kwetsbare ouderen 

In kwetsbare ouderen lijkt de relatie tussen de bloeddruk en negatieve gezondheidsuitkomsten 

onduidelijker. 

Zo werd door Odden et al. het hoger mortaliteitsrisico bij een verhoogde SBD, enkel 

gevonden bij snel wandelende ouderen. Benetos et al. vonden dan weer dat het 

mortaliteitsrisico afnam bij een toegenomen bloeddruk in een geïnstitutionaliseerde populatie. 

Voorts bleek ook uit PARTAGE dat er een associatie bestaat uit een combinatie van meerdere 
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(≥2) antihypertensiva, een lage bloeddruk en een toegenomen mortaliteitsrisico. Dit zijn 

echter observationele studies waar mogelijk sprake kan zijn van een confounding 

factor.(47,48) 

De HYVET-studie is de enige gerandomiseerde studie waar de effecten van een 

antihypertensieve therapie vergeleken werd met een placebo in kwetsbare, niet-

geïnstitutionaliseerde ouderen. Uit deze studie bleek dat de positieve effecten die gevonden 

werden betreffende de incidentie van cardiovasculaire aandoeningen, ook golden in deze 

populatie (tot een FI≥0,5). (50)  

Deze laatste bevindingen suggereren dat er een plaats kan zijn voor de behandeling van 

hypertensie bij kwetsbare ouderen. De aanwezige evidentie in deze groep is echter laag. Voor 

de kwetsbare geïnstitutionaliseerde bevolking bestaan er geen gerandomiseerde studies die de 

effecten van deze behandeling onderzoeken. 

Bij kwetsbare ouderen is het daarom aanbevolen om zeer bedachtzaam te werk te gaan in het 

instellen van een behandeling en continu te monitoren naar ongewenste effecten van de 

behandeling. 

5.2 Drempelwaarden 

De drempelwaarden die gehanteerd worden in de richtlijnen voor de behandeling van 

hypertensie zijn in belangrijke mate gebaseerd op de HYVET-studie.(1,2) 

Studies die het effect een meer intensieve (SBD<140mmHg) vergeleken met de huidige 

behandelingsnorm konden geen significant verschil opmerken tussen de beide 

behandelingsregimes op het vlak van cardiovasculaire eindpunten. Ook bleek een meer 

intensieve therapie goed verdragen te worden. Echter resulteerden de lagere streefwaarde in 

een frequenter gebruik van een combinatie van verschillende geneesmiddelen of een hogere 

dosis van het gebruikte medicijn.(44,45,53) 

De SPRINT-studie toonde dan weer aan dat een streefwaarde van de SBD<120mmHg in 

vergelijking met een streefwaarde van de SBD<140mmHg resulteerde in een lagere totale 

mortaliteit en een lagere incidentie van het primaire eindpunt bij oudere personen (>75 jaar). 

Eenzelfde resultaat werd ook bekomen in kwetsbare ouderen. (46,54) 

In de groep met een intensieve bloeddrukcontrole werden er echter frequenter bijwerkingen, 

veroorzaakt door de therapie, opgemerkt. Er werden ook meer antihypertensiva gebruikt in de 
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groep met de lage streefwaarde. Ondanks de meer intensievere therapie, bleek de gemiddelde 

bloeddruk in de groep met de intensieve therapie niet onder de streefwaarde te liggen. (46,54) 

Uit voorgaande gegevens kan afgeleid worden dat het hanteren van streefwaarde van de 

SBD<140mmHg geen significante voordelen of nadelen met zich meebrengt. Een 

SBD<120mmHg zoals SPRINT rapporteert zou gepaard zijn met betere gezondheidskomsten 

maar ook meer neveneffecten. Gezien de afwijkende methodologie (gebruik van automatische 

bloeddrukmeting) en exclusiecriteria, valt het aan te bevelen dat er meer onderzoek gebeurt 

naar het hanteren van lagere streefwaarden in vergelijking met de huidige behandelingsnorm. 

Vooralsnog valt een streefwaarde van de SBD<140mmHg echter niet aan te bevelen. Bij een 

oudere behandelde patiënt met een SBD<140mmHg die goed verdragen wordt en geen 

intensieve medicamenteuze therapie vereist, zijn er momenteel geen aanwijzingen dat dit 

gepaard zou gaan met slechtere gezondheidsuitkomsten. Een aanpassing van de medicatie is 

dan ook niet benodigd (zoals ook aangeraden wordt door de JNC-8).(2) 

5.3 Behandelingsstrategie 

Uit voorgaande resultaten blijkt dat het van belang is dat er een differentiatie gebeurt tussen 

de kwetsbare en de gezonde ouderen voor de behandeling van hypertensie. Deze differentiatie 

kan op eenvoudige wijze gebeuren met screeningtools zoals de PRISMA-7 vragenlijst, 

wandelsnelheid en de Timed Up and Go test zoals aanbevolen door Clegg et al. wanneer de 

behandelende arts vermoedt dat de oudere frail is. Waar de behandeling van arteriële 

hypertensie algemeen aan te bevelen is bij gezonde ouderen 75-85 jaar, valt het aan te bevelen 

dat dit bij patiënten >85 jaar of geïnstitutionaliseerde patiënten geval per geval bekeken 

wordt.(32) 

Bij een gezonde oudere met een herhaald gemeten bloeddruk >160/90mmHg kan men, 

afhankelijk van de ernst van de hypertensie, beginnen met enkel aanpassingen in de levensstijl 

of levensstijlaanpassingen gecombineerd met een lage dosis van een antihypertensivum. De 

streefwaarde ligt hierbij onder de 150/80mmHg. Indien deze waarde niet bereikt kan men een 

combinatie met een ander antihypertensivum gebruiken, opnieuw in lage dosis. Wanneer men 

een SBD onder 140mmHg zonder enige neveneffecten bekomt, is het niet noodzakelijk om de 

behandeling aan te passen. 

Bij kwetsbare ouderen valt het aan te raden om eerst vast te stellen of de behandeling van de 

kwetsbaarheid op punt staat (bv. een trainingsprogramma voor de behandeling van 

sarcopenie). Het kan in deze bevolking aangeraden zijn om door te verwijzen naar een 
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geriater voor een CGA.(31) 

Indien aan voorgaande factoren voldaan is kan men ook hier een behandeling opstarten bij 

een bloeddruk >160/90mmHg met een doelwaarde <150/80mmHg. Opnieuw valt het aan te 

bevelen om te beginnen met levensstijlaanpassingen. Ook hier wordt gestart met een 

antihypertensivum in lage dosis. Wanneer men dit medicijn opstart is het belangrijk om de 

patiënt op te volgen om te kijken of er geen bijwerkingen optreden. Regelmatige 

bloeddrukmetingen vallen ook aan te bevelen. Indien er ernstige plotse dalingen optreden 

moet een onderliggende oorzaak van deze daling opgespoord worden.  

Indien de bloeddruk ongecontroleerd blijft kan men een 2de antihypertensivum in lage dosis 

opstarten. Ook hier moet men weer aandachtig zijn voor bijwerkingen. 

De keuze van het eerst gebruikte antihypertensivum is eerder afhankelijk van de aanwezige 

comorbiditeiten, interacties met andere medicatie en de kostprijs van het middel dan de 

effectiviteit van het geneesmiddel. Er kon immers geen verschil in effectiviteit aangetoond 

worden, behalve bij specifieke comorbiditeiten.(59) 

5.4 Conclusie 

In een oudere bevolking resulteert de behandeling van hypertensie in een daling van de 

cardiovasculaire morbiditeit. Verder onderzoek is nodig om de impact op de mortaliteit vast te 

stellen. In een kwetsbare oudere populatie is er, met de nodige bedachtzaamheid, plaats voor 

de behandeling. Ook hier is er nood aan gerandomiseerde studies die zich specifiek toespitsen 

op deze kwetsbare populatie. 

De drempelwaarde voor hypertensie in de oudere populatie is 160/90mmHg. Een 

streefwaarde van 150/80mmHg is aanbevolen. 
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