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Bloeddrukstreefwaarden bij hypertensiebehandeling
Hoe laag is het best?
Wilko Spiering en Diederick E. Grobbee

Er bestaat een J-vormige relatie tussen de hoogte van de bloeddruk en cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit.
Het laagste punt van deze J-curve, de optimale bloeddruk, lijkt niet voor alle patiëntengroepen gelijk te zijn.
Bloeddrukstreefwaarden in richtlijnen zijn in beperkte mate gebaseerd op gerandomiseerde interventiestudies
waarbij verschillende streefwaarden met elkaar worden vergeleken.
Over het algemeen is een bloeddrukstreefwaarde van < 140/90 mmHg het advies voor patiënten met cardiovasculaire
ziekten of chronische nierziekte. Voor patiënten met diabetes mellitus wordt geadviseerd te streven naar een
bloeddrukstreefwaarde van < 140/85 mmHg.
Bij 80-plussers met hypertensie is bloeddrukverlaging bewezen effectief en dient gestreefd te worden naar een SBD
van 140-150 mmHg en een DBD van 70-80 mmHg. Bij kwetsbare ouderen is voorzichtigheid geboden bij het verlagen
van de bloeddruk.
Bij patiënten met coronaire hartziekte of diabetes mellitus ligt de optimale bloeddruk om een beroerte te voorkómen
mogelijk lager dan die voor het voorkómen van een myocardinfarct.
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ypertensie is wereldwijd de belangrijkste risicofactor voor overlijden. In Nederland is de geschatte
prevalentie van hypertensie ongeveer 33%, gestandaardiseerd naar de leeftijdsopbouw van de bevolking.
Er is een duidelijke relatie tussen het hebben van een
hogere bloeddruk en een toegenomen risico op vasculaire morbiditeit en mortaliteit. Uit prospectieve, observationele studies blijkt dat als de bloeddruk 20/10 mmHg
stijgt het risico op vasculaire sterfte ongeveer met een
factor 2 toeneemt en dat deze relatie in ieder geval bij
bloeddrukken boven 115/75 mmHg lijkt te bestaan.1
Omgekeerd is uit klinische trials gebleken dat als de
bloeddruk met 10/5 mmHg daalt het risico op beroerte
en op coronaire hartziekten met respectievelijk 41 en
22% afneemt.2 Deze gegevens hebben geleid tot het adagium ‘hoe lager, hoe beter’. Richtlijnen adviseren om de
systolische bloeddruk (SBD) in ieder geval tot onder de
140 mmHg te verlagen. Voor patiënten die behoren tot
hoogrisicogroepen met aandoeningen zoals diabetes
mellitus en nierfalen wordt een nog lagere streefwaarde
van de SBD van 130 mmHg geadviseerd.3-6
Er bestaat echter een toenemende bezorgdheid of het
nastreven van een te grote bloeddrukverlaging, zeker in
bepaalde patiëntengroepen, gepaard gaat met het optreden van juist meer vasculaire complicaties. Het optreden
van juist meer complicaties onder een bepaalde bloed-
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J-curve-fenomeen
Het bestaan van de J-curve is voor het eerst aannemelijk
gemaakt in een studie waarin werd beschreven dat het
relatieve risico op een myocardinfarct 5 keer hoger is bij
patiënten met hypertensie bij wie de diastolische bloeddruk (DBD) onder de 90 mmHg was gebracht dan bij
patiënten met een DBD van 100-109 mmHg.7
In het Utrechtse SMART-cohort is het fenomeen van de
J-curve onderzocht bij patiënten met manifest vaatlijden
(SMART staat voor ‘Second manifestations of arterial
disease’).8 Er werd inderdaad een J-vormige relatie gevonden tussen SBD, DBD en polsdruk enerzijds, en van vasculaire uitkomstmaten, zoals het optreden van al dan
niet fataal myocardinfarct en al dan niet fatale beroerte,
anderzijds. De optimale bloeddruk lag bij 143/82 mmHg.
De HOT-studie is de eerste grote gerandomiseerde interventiestudie die als doel had om het punt van de optimale
bloeddruk te achterhalen (HOT staat voor ‘Hypertension
optimal treatment’).9 Er werden 18.270 patiënten met
hypertensie gerandomiseerd tussen 3 verschillende groepen met een diastolische streefbloeddruk van < 90, < 85
of < 80 mmHg. De behaalde bloeddrukken waren echter
weinig verschillend van elkaar: respectievelijk 144/85,

141/83 en 140/81 mmHg; er werden dan ook geen verschillen in cardiovasculaire uitkomstmaten gevonden
tussen de groepen.
Verklaring J-curve-fenomeen

Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor het
bestaan van de J-curve. Ten eerste kan een lage DBD een
epifenomeen zijn van een matige gezondheid of een chronische ziekte, dat leidt tot een stijging van de morbiditeit
en de mortaliteit (omgekeerde causaliteit).10 Een bekend
voorbeeld is de ‘Leiden 85-plus Studie’ waarin een inverse
relatie tussen DBD en mortaliteit werd gevonden:
85-plussers met een hogere bloeddruk leefden langer.
Wanneer echter gecorrigeerd werd voor indicators van
matige gezondheid verdween deze statistisch significante
relatie.11
Ten tweede kan een lage DBD een uiting zijn van een
verhoogde polsdruk door een toegenomen vaatstijfheid
bij ernstig vaatlijden.12 De lage DBD is dan meer een
gevolg van het vaatlijden dan een oorzaak van de hogere
mortaliteit die bij deze patiënten wordt gezien.
Ten derde kan een lage DBD door te sterke bloeddrukverlaging leiden tot hypoperfusie van de coronairarteriën
tijdens de diastole. Hierdoor ontstaat een toename van
coronaire complicaties.
Een of meerdere van deze mechanismen kunnen een rol
spelen bij het J-curve-fenomeen in verschillende patiëntengroepen. Recente studies suggereren dat de bloeddrukstreefwaarde afhankelijk is van klinische kenmerken van een patiënt. Dit betekent in de klinische praktijk
dat er verschillende bloeddrukstreefwaarden bestaan.
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druk wordt het J-curve-fenomeen genoemd (figuur). De
streefbloeddruk waarbij de minste complicaties optreden is het laagste punt van de J-curve. Bij welke bloeddruk het laagste punt van de J-curve ligt en of deze
bloeddruk verschillend is voor diverse patiëntengroepen
bespreken we in dit artikel.
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FIGUUR Voorbeeld van een grafiek met het J-curve-fenomeen. Tussen de
systolische bloeddruk en de hazardratio voor cardiovasculaire morbiditeit
bestaat een J-vormige relatie. Het laagste punt op de curve ligt bij de bloeddruk
waarbij de hazardratio het kleinst is.
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Doordat de linkerventrikelfunctie van het hart afhankelijk is van de perfusie van de coronairarteriën tijdens de
diastole, hebben patiënten met een gestoorde coronaire
perfusie theoretisch een verhoogd risico op coronaire
complicaties wanneer de DBD te laag is. De INVESTstudie (INVEST staat voor ‘International verapamil SR
trandolapril study’) vergeleek bij 22.576 patiënten met
hypertensie en coronaire hartziekte een op verapamil
gebaseerde behandeling met een op atenolol gebaseerde
behandeling voor wat betreft de gecombineerde primaire
uitkomstmaat (mortaliteit, optreden van niet-fataal myocardinfarct en niet-fatale beroerte). Er bleek geen verschil
te zijn tussen de 2 behandelstrategieën. Bij een secundaire analyse bleek er echter een J-vormige relatie te
bestaan tussen de bereikte SBD en vooral de DBD, en de
primaire uitkomstmaat, met een optimum (laagste punt
van de J-curve) bij 119/84 mmHg.13 Bij bloeddrukken
hoger dan dit optimum was het optreden van myocard-

NED TIJDSCHR GENEESKD. 2013;157: A5638

klinische conditie

niveau bewijsvoering*

aanbeveling†

streefwaarden volgens
richtlijnen; mmHg

voorstel streefwaarden;
mmHg‡

cardiovasculaire ziekte
diabetes mellitus
ouderen (leeftijd: > 80 jaar)
chronische nierziekte

B
A
A
B

IIa
IIa
IIa
IIb

SBD: ≤ 1403
SBD: ≤ 140 3; of SBD/DBD < 130/805
SBD: < 150 3
130/80 6

< 140/90
< 140/85
140-150/70-80
< 140/90
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TABEL Bloeddrukstreefwaarden bij verschillende patiëntengroepen volgens richtlijnen en voorstel voor aanpassing van deze streefwaarden

SBD = systolische bloeddruk; DBD = diastolische bloeddruk.
*A: gebaseerd op gerandomiseerde gecontroleerde studie of meta-analyses, B: gebaseerd op observationele studies, patiënt-controlestudies of casuïstische
mededelingen.
† IIa: moet worden overwogen, IIb: kan worden overwogen.
‡ Voorstel streefbereik is weergegeven als SBD/DBD.

infarcten en beroertes vergelijkbaar. Bij DBD’s lager dan
dit optimum nam het aandeel myocardinfarcten toe.
Ook in 2 andere post-hocanalyses van grote gerandomiseerde studies werd een J-vormige relatie gezien tussen
diverse cardiovasculaire uitkomstmaten en de hoogte
van de SBD en de DBD.14,15 De gevonden optimale bloeddrukken waren respectievelijk 146/81 en 136/85 mmHg.
In deze post-hocanalyses was er geen duidelijke J-vormige
relatie tussen het optreden van beroertes en de hoogte
van de DBD.
In een recente meta-analyse werd bij patiënten met coronaire hartziekte de effecten van intensieve bloeddrukverlaging (SBD < 135 mmHg) vergeleken met standaardbehandeling (SBD < 140 mmHg).16 Intensieve
bloedd rukverlaging was geassocieerd met een lager risico
op hartfalen (hazardratio (HR): 0,85; 95%-BI: 0,73-0,98)
en beroerte (HR: 0,90; 95%-BI: 0,83-0,98). Mortaliteit,
cardiovasculaire mortaliteit en het aantal myocardinfarcten waren niet verschillend.
Er zijn dus veel aanwijzingen voor het bestaan van de
J-curve bij coronaire hartziekten, maar nauwelijks aanwijzingen voor het bestaan ervan bij cerebrovasculaire
ziekten. Door de hogere incidentie van coronaire hartziekten leidt dit tot een J-curve tussen bloeddruk en de
totale groep van cardiovasculaire ziekten (coronaire
hartziekten en cerebrovasculaire ziekten), met een optimale SBD van 130-140 mmHg en een optimale DBD van
80-85 mmHg (tabel).
In een retrospectieve cohortstudie van 126.092 patiënten
met recent gediagnosticeerde diabetes mellitus type 2
werd gekeken naar de relatie tussen de hoogte van de
bloeddruk en de mortaliteit. Vergeleken met standaardbehandeling (SBD 130-139 mmHg) was er een toegenomen risico op mortaliteit bij intensieve behandeling (SBD
< 110 mmHg) (HR: 2,79; 95%-BI: 1,74-4,48). Voor de DBD

(bereikte waarde: 80-85 versus < 70 mmHg) werd een
vergelijkbaar verhoogd risico gevonden.17
In een post-hocanalyse van de INVEST-studie werd bij
6400 patiënten met diabetes mellitus en coronarialijden
gekeken naar het effect op de cardiovasculaire uitkomstmaten wanneer de bloeddruk krachtig werd verlaagd
(SBD < 130 mmHg), op streefwaarde werd gebracht (SBD
130-140 mmHg) of onvoldoende onder controle werd
gebracht (SBD > 140 mmHg).18 De gecombineerde primaire uitkomstmaat (optreden van mortaliteit, nietfataal myocardinfarct en niet-fatale beroerte) werd vaker
gezien bij patiënten met een SBD > 140 mmHg vergeleken
met de patiënten met een SBD 130-140 mmHg (19,8 versus 12,6%; HR: 1,45; 95%-BI: 1,25-1,71). Hoewel er geen
verschil was in de primaire uitkomstmaat tussen de
groep patiënten met een SBD < 130 mmHg en de groep
met een SBD 130-140 mmHg, was de mortaliteit op de
lange termijn echter hoger bij patiënten met een SBD <
130 mmHg (22,8 versus 21,8%; HR: 1,15; 95%-BI: 1,011,32).
De ACCORD-studie is het enige gerandomiseerde
onderzoek waarin gekeken is naar de optimale bloeddrukstreefwaarde bij patiënten met diabetes mellitus
(ACCORD staat voor ‘Action to control cardiovascular
risk in diabetes’).19 In deze studie werden patiënten met
diabetes mellitus gerandomiseerd tussen een intensieve
bloeddrukverlaging (SBD < 120 mmHg) of standaardbehandeling (SBD < 140 mmHg). Er werd geen verschil
gevonden in het optreden van een niet-fataal myocardinfarct, niet-fatale beroerte of cardiovasculaire dood tussen de groep met intensieve behandeling en de groep met
standaardbehandeling (1,87 versus 2,09% per jaar; HR:
0,88; 95%-BI: 0,73-1,06). Wel had de intensief behandelde
groep meer last van bijwerkingen zoals hypotensie, bradycardie en verslechtering van de nierfunctie. Opvallend
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genoeg werd de vooraf bepaalde secundaire uitkomstmaat ‘beroerte’ minder vaak in de intensief behandelde
groep gevonden dan in de groep van standaardbehandeling (0,32 versus 0,53% per jaar; HR: 0,59; 95%-BI: 0,390,89).
Ouderen

Meer dan 70% van de ouderen ouder dan 80 jaar heeft
hypertensie (SBD > 140 mmHg). Het effect van bloeddrukverlaging bij deze patiëntengroep is echter opvallend weinig onderzocht in klinische studies.
In een post-hocanalyse van de INVEST-studie is specifiek naar leeftijdsgerelateerde effecten van bloeddrukverlaging gekeken.20 In deze studie van totaal 22.576 patiënten met hypertensie en stabiel coronarialijden zaten 2180
patiënten ouder dan 80 jaar (9,7%). Voor alle leeftijdsdecaden vanaf 60 jaar werd een J-curve gevonden voor de
relatie tussen de primaire uitkomstmaat (incidentie van
mortaliteit, niet-fataal myocardinfarct en niet-fatale
beroerte) en bloeddruk. Voor 80-plussers lag het laagste
punt van de J-curve voor de SBD wat hoger (140 mmHg)
en voor de DBD wat lager (70 mmHg) dan bij jongere
patiënten.
De enige gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie bij patiënten ouder dan 80 jaar is de HYVET-studie
(HYVET staat voor ‘Hypertension in the very elderly
trial’).21 In totaal werden 3845 80-plussers (gemiddelde
leeftijd: 84 jaar) met SBD > 160 mmHg gerandomiseerd
tussen behandeling met indapamide en eventueel perindopril, of placebo. De streefbloeddruk was < 150/80
mmHg. Na een mediane follow-upduur van slechts 1,8
jaar werd deze studie vroegtijdig afgebroken, omdat de
primaire uitkomstmaat fatale of niet-fatale beroerte
minder vaak werd gezien in de actief behandelde groep
ten opzicht van de placebogroep (12,4 versus 17,7% per
1000 patiëntjaren; HR: 0,70; 95%-BI: 0,49-1,01). Opvallend genoeg was er ook een verschil in mortaliteit met
elke oorzaak in het voordeel van de actief behandelde
groep ten opzichte van de placebogroep (47,2 versus
59,6% per 1000 patiëntjaren; HR: 0,79; 95%-BI: 0,65-0,95).
De behaalde bloeddruk na 2 jaar in de actief behandelde
groep was gemiddeld 144/78 mmHg. De gevreesde toename van bijwerkingen en ernstige bijwerkingen door
actieve bloeddrukverlaging werd juist minder vaak in de
groep met actieve behandeling (n = 358) dan in de placebogroep (n = 448) (p = 0,001).
Chronische nierziekte

Richtlijnen beschouwen het hebben van een chronische
nierziekte als een hoog cardiovasculair risico en adviseren daarom meestal een lagere streefbloeddruk van
130/80 mmHg.4,6 Dit is echter maar matig gestoeld op
wetenschappelijk bewijs uit gerandomiseerde studies,
4

omdat net als ouderen, patiënten met een chronische
nierziekte vaak worden uitgesloten bij deze studies.
In de MDRD-studie (MDRD staat voor ‘Modification of
diet in renal disease’) werden patiënten met een chronische nierziekte (glomerulaire filtratiesnelheid: 25-55 ml/
min per 1,73 m2) gerandomiseerd tussen intensieve
bloeddrukverlaging (gemiddelde bloeddruk (‘mean arterial pressure’, MAP) < 92 mmHg) of standaardbehandeling (gemiddelde bloeddruk < 107 mmHg).22 De achteruitgang van de nierfunctie bij de intensief behandelde
groep was niet verschillend van die van de standaard
behandelde groep (10,7 ml/min per 1,73 m2 per 3 jaar;
95%-BI: 9,1-12,4; versus 12,3 ml/min per 1,73 m2 per 3
jaar; 95%-BI: 10,6-14,0).
De AASK-studie (AASK staat voor ‘African-American
study of kidney disease and hypertension’) onderzocht
het effect van intensievere bloeddrukverlaging op de
progressie van nierziekte bij 1094 Afro-Amerikanen.23
Patiënten met hypertensie (DBD > 95 mmHg) en chronische nierschade (glomerulaire filtratiesnelheid: 20-65
ml/min per 1,73 m2) werden gerandomiseerd tussen
intensieve bloeddrukverlaging (MAP < 92 mmHg (ongeveer < 130/80 mmHg)) of standaardbehandeling (MAP <
102-107 mmHg (ongeveer < 140/90 mmHg)). De progressie van nierziekte, uitgedrukt als de incidentie van een
verdubbeling van de serumcreatinineconcentratie, als
eindstadium nierfalen of als dood, was gelijk tussen de
intensieve behandeling en standaardbehandeling (7,3
versus 7,5% per 100 patiëntjaren; HR: 0,91; 95%-BI: 0,771,08). In een subgroepanalyse hadden de patiënten met
een eiwit-creatinine-ratio in de urine > 0,22 wel een voordeel van intensieve bloeddrukverlaging (HR: 0,73; 95%BI: 0,58-0,93). In hoeverre deze resultaten ook te extrapoleren zijn naar patiënten van het Kaukasische ras is niet
goed bekend. Tevens ontbreken gegevens over effecten
op cardiovasculaire uitkomstmaten zoals myocardinfarct en beroerte.

Implicaties voor de klinische praktijk
Het leidt geen twijfel dat verlaging van een verhoogde
bloeddruk tot een aanzienlijke daling van het risico op
hart- en vaatziekten leidt. Dat lager niet vanzelfsprekend
beter is en dat er een bloeddrukwaarde is waaronder
orgaanperfusie vermindert, is duidelijk. Er is inmiddels
een overdaad aan epidemiologische gegevens die inderdaad wijzen op het bestaan van een J-vormige relatie
tussen bloeddruk en cardiovasculaire uitkomstmaten.
Waar het laagste punt van deze curve, de optimale bloeddruk, precies ligt en of dit verschilt per patiëntengroep is
echter veel minder duidelijk. In de tabel stellen wij op
basis van het huidige beschikbare wetenschappelijke
bewijs een aantal aanpassingen in de bloeddrukstreef-
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Cardiovasculaire ziekte

Bij patiënten met een cardiovasculaire ziekte (coronaire
of cerebrovasculaire aandoening) is het bestaan van de
J-curve voornamelijk gebaseerd op cohortstudies en
post-hocanalyses van grote interventiestudies. Een
bloeddrukstreefwaarde is daarom niet goed te geven,
maar op basis van de beschikbare gegevens wordt geadviseerd te streven naar < 140/90 mmHg (zie tabel).
Diabetes mellitus en chronisch nierziekte

Bij patiënten met diabetes mellitus en bij patiënten met
chronische nierziekte (glomerulaire filtratiesnelheid:
20-65 ml/min per 1,73 m2) wordt de bloeddrukstreefwaarde van 130/80 mmHg, zoals die vaak in richtlijnen is
terug te vinden, niet ondersteund door bewijs uit gerandomiseerde interventiestudies. Een bloeddrukstreefwaarde van < 140/90 mmHg (chronische nierziekte) en
< 140/85 mmHg (diabetes mellitus) is hier vooralsnog het
best onderbouwd (zie tabel). Mogelijk hebben patiënten
met chronische nierziekte en een geringe proteïnurie
(ongeveer 1 g per 24 h) wel een voordeel van een bloeddrukstreefwaarde van 130/80 mmHg voor wat betreft
progressie van nierziekte.
Ouderen

Bij 80-plussers met hypertensie is medicamenteuze
interventie inmiddels bewezen effectief. De vraag doet
zich echter voor of dit niet vooral voor relatief gezonde
ouderen geldt.24 Een SBD van 140-150 mmHg en een
DBD van 70-80 mmHg mmHg lijkt voor deze groep patiënten een goede streefwaarde (zie tabel). Bij kwetsbare
ouderen, zoals is te meten met een 6-meter-looptest, is
echter voorzichtigheid geboden bij het fors verlagen van
de bloeddruk.24 Een te grote bloeddrukverlaging (verandering SBD > 15 mmHg) bij ouderen gaat mogelijk
gepaard met een toename van sterfte.25

▼ Leerpunten ▼
• Richtlijnen adviseren om bij patiënten met hypertensie de
systolische bloeddruk tot < 140 mmHg te verlagen en bij
patiënten met diabetes mellitus of met nierfalen tot
< 130/80 mmHg.
• Er is toenemende bezorgdheid dat een te grote
bloeddrukverlaging, zeker bij bepaalde patiënten, juist
weer meer vasculaire complicaties geeft, dit wordt het
J-curve-fenomeen genoemd.
• Het laagste punt van de J-curve, de streefwaarde van de
bloeddruk, verschilt mogelijk voor diverse
patiëntengroepen.
• De optimale bloeddruk om een beroerte te voorkómen ligt
mogelijk lager dan die voor het voorkómen van een
myocardinfarct.
• Er is momenteel onvoldoende bewijs om verschillende
bloeddrukstreefwaarden te hanteren voor verschillende
patiëntengroepen, behalve bij kwetsbare 80-plussers: bij
hen liggen de streefwaarden hoger.
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waarden voor. Deze zijn in lijn met de recent verschenen
Europese richtlijn.

pen. Over het algemeen is een bloeddrukstreefwaarde
van < 140/90 mmHg het advies. Uitzonderingen zijn
kwetsbare 80-plussers, met hogere systolische streefwaarden, en patiënten met diabetes mellitus met een
lagere diastolische streefwaarde (< 85 mmHg). De bloeddrukstreefwaarden voor patiënten met diabetes mellitus
en chronische nierziekte waren < 130/80 mmHg en zijn
recent naar boven bijgesteld, respectievelijk < 140/85
mmHg en < 140/90 mmHg. De komende jaren zullen 2
belangrijke interventiestudies (‘Systolic blood pressure
intervention trial’ (SPRINT) en ‘Optimal blood pressure
and cholesterol targets for preventing recurrent stroke in
hypertensives’ (ESH-CHL-SHOT)) antwoord moeten
geven op de vragen welke bloeddrukwaarden nagestreefd
moeten worden bij verschillende patiëntengroepen.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenver-

Conclusie

klaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5638;

Er bestaat nog weinig twijfel over het bestaan van een
J-vormige relatie tussen bloeddruk en cardiovasculaire
uitkomstmaten. Mogelijk is de optimale bloeddruk voor
het voorkómen van beroerte lager dan die voor het voorkómen van een myocardinfarct. Er is momenteel echter
onvoldoende bewijs om verschillende bloeddrukstreefwaarden te hanteren voor verschillende patiëntengroe

klik op ‘Belangenverstrengeling’).
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