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OUDEREN, BLOEDDRUK EN ANTIHYPERTENSIVA: NIET TE 

HOOG, MAAR OOK NIET TE LAAG 
 

In het hoofdstuk 'Cardiovasculair stelsel' van het Formularium Ouderenzorg wijzen we 

erop dat er controverse is betreffende de optimale bloeddrukstreefwaarden bij oude-

ren. 

De recente SPRINT-studie1 wakkert dit debat nog aan. Wij onderzochten de resulta-

ten van deze studie, meer bepaald voor de subgroep ouderen vanaf 75 jaar2, 3, en 

wezen daarnaast ook op haar beperkingen. Ze toonde het nut aan om een SBD < 

120 mmHg na te streven, in plaats van < 140 mmHg in een populatie van minstens 

50 jaar met verhoogd cardiovasculair risico. In de subpopulatie vanaf 75 jaar werden 

dezelfde resultaten vastgesteld. Een meer intensieve behandeling had daarentegen 

geen enkel gunstig effect in de subgroep van kwetsbare patiënten. De intensieve 

behandeling verhoogde ook het risico op hypotensie, syncope, bradycardie, elektroly-

tenstoornissen, valincident met letsel en acuut nierlijden. 

Een meta-analyse4 van 19 RCT's had in 2015 aangetoond dat een meer intensieve 

behandeling van hypertensie geen invloed had op de totale of cardiovasculaire mor-

taliteit in een populatie van gemiddeld 63 jaar oud (van 41 tot 77 jaar naargelang 

van de RCT's). 

Interessante recente publicaties 

Verschillende recente publicaties wijzen op belangrijke gegevens die het beleid kun-

nen sturen betreffende de bloeddruk en antihypertensieve behandelingen bij ouderen. 

Lage SBD en verhoogde mortaliteit in WZC-setting 

Een prospectieve cohortstudie5 bij 406 WZC-residenten in Zweden (mediane leeftijd 

84 tot 87 jaar) wijst op een verlaging van de SBD met de leeftijd, ongeacht de anti-

hypertensieve behandeling. Zij toont vooral een significant verhoogde mortaliteit aan 

(met correctie voor leeftijd en geslacht) bij ouderen met een systolische bloeddruk 

(SBD) < 120 mmHg vergeleken met ouderen met een SBD tussen 120 en 139 mmHg. 
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De auteurs benadrukken het belang om de medicamenteuze behandeling bij een 

WZC-populatie regelmatig te herevalueren, vooral in geval van een lage SBD. 

Voortzetting van antihypertensieve behandeling ondanks hypotensie 

Een retrospectieve cohortstudie6 bij 11.167 personen boven de 70 jaar (gemiddeld 

79 tot 81 jaar) in de eerstelijnszorg in Engeland toont aan dat de antihypertensieve 

behandeling wordt voortgezet ondanks hypotensie. Deze behandeling werd voortgezet 

bij 65% van de patiënten met een SBD < 120 mmHg (12% van de totale populatie), 

bij 66% van de patiënten met een SBD < 110 mmHg (4% van de totale populatie) 

en bij 70% van de patiënten met een SBD < 100 mmHg (1 tot 4 antihypertensiva, 

1,2% van de totale populatie). Deze hypotensie was onafhankelijk gecorreleerd met 

een toename van de mortaliteit, acute nierinsufficiëntie en ziekenhuisopname. Her-

evaluatie van de medicamenteuze behandeling is dus ook in de eerstelijnszorg bij 

alle ouderen noodzakelijk. 

Antihypertensieve behandeling in geval van dementie 

Een narrative review 7 concludeert dat er geen bewijzen zijn (demente patiënten uit 

de studies uitgesloten) van enig voordeel of schadelijk effect van een antihyperten-

sieve behandeling bij demente ouderen. Observationele gegevens tonen aan dat een 

hoge bloeddruk een risicofactor is voor cognitieve achteruitgang bij personen van 

middelbare leeftijd, maar dat een lage BD daarentegen een voorspellende factor is 

voor cognitieve achteruitgang bij ouderen. Overdreven bloeddrukverlaging zou dus de 

cognitieve tekorten bij demente ouderen kunnen verergeren. 

Onduidelijkheid over het nut om een antihypertensieve behandeling te stoppen om 

cognitieve stoornissen of dementie te voorkomen 

Een systematische review van de Cochrane Collaboration8 concludeert dat het effect 

van stopzetting van een antihypertensieve behandeling op de cognitieve vermogens 

en dementie niet duidelijk vaststaat. Een post-CVA-studie wijst op een gunstig effect  

op de cognitieve testen (met een belangrijk risico van bias), maar dit is geen primair 

eindpunt van de studie en de resultaten mogen niet veralgemeend worden. Stopzet-

ting van de behandeling doet de bloeddruk weer stijgen en de weerslag hiervan is 

niet bekend, behalve in een post-CVA-studie, die een stijging in het aantal  cardio-

vasculaire events aantoont na deze behandelstop. 

 

 

 

 

 

 



Conclusie 

De door de geriaters op consensus gebaseerd voorgestelde streefwaarden voor de 

SBD zijn 130 tot 150 mmHg voor ouderen boven de 65 jaar, maar slechts 

150 mmHg voor ouderen boven de 80 jaar in geval van kwetsbaarheid9. Recente 

gegevens wijzen op de risico's van hypotensie. 

Regelmatige herevaluatie van de medicatie is noodzakelijk, ook voor de antihyper-

tensieve behandelingen, die men aan de klinische vaststellingen en doelstellingen 

moet aanpassen. 
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