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• Hypertensieve crisis bestaat niet meer

• Wat is er zo bijzonder aan ‘maligne hypertensie’?

• Spoedgevallen in vogelvlucht
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Ongecontroleerde hypertensie ?



Hypertensieve urgentie

Patel, JAMA Intern Med 2016

• Bijna 60.000 pnten met bloeddruk >180 en/of 110 mmHg op het spreekuur (1:20 
had >200/120 mmHg)

• N= 426 verwezen naar het ziekenhuis



Patel, JAMA Intern Med 2016

Hypertensieve urgentie

• 748 tests: 5.5% abnormaal 

• 8 patienten (1.9%) met 
acute hypertensieve
schade (4 pulmonaal 
oedeem, 2 AKI, 2 positieve 
troponine t)



Hypertensieve urgentie

Patel, JAMA Intern Med 2016

• MACE = ACS, TIA/stroke
• 0.9%/6 mnden ~ high risk population (20% eerder HVZ, BMI 32 kg/m2, 30% 

diabetes, 50% roken)  



Hypertensieve urgentie?

• Hypertensieve urgentie eigenlijk geen echte diagnose, maar een 
restcategorie

• Geen bewijs van een slechtere prognose op korte termijn, hoger 
risico op middellange termijn ~ hoog risico populatie met 
hypertensie = CVRM ~ ≥180 mmHg = behandelen

• Leidt eigenlijk af waar het om gaat: herkennen (en zsm behandelen) 
van een hypertensief spoedgeval



• Symptomatische sterke verhoging bloeddruk (>200/120 mmHg) of 
recent gedocumenteerde sterke bloeddrukstijging

of

• Sterk verhoogde bloeddruk met acute neurologische of cardio-
pulmonale klachten

1. Pijn op de borst/tussen de schouderbladen
2. Kortademigheid 
3. Neurologische uitvalsverschijnselen, verminderd bewustzijn 

Wanneer aan denken? 

ESC guideline, rl CVRM 2019



Hypertensieve spoedgevallen
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1:200 presenteert zich met een 
verdenking op een ‘hypertensive
emergency’

1:4 blijkt dat ook te hebben

1-2:1000 hypertensief
spoedgeval

In-hospital mortality ~ 3%  

Zampaglione Hypertension 1996; 
Janke JAHA 2016



• Ernstige hypertensie (bloeddruk >200/120 mmHg) met acute 
microvasculaire schade in de retina 

• Microvasculaire schade elders (mn nieren & hersenen)

Maligne Hypertensie

Acute hypertensieve microangiopathie? 



Ernstige hypertensie

druknatriurese

RAAS       
activatie

vasculaire hypertrofie               
endotheelschade

ischemie 

Pathofysiologie



Renine-angiotensine activatie
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1. Trombotische microangiopathie (TMA)    

Coombs negatieve hemolyse met fragmentocyten, trombopenie en 
verhoogd LDH 

Naast HT crisis bij:
- ernstige sepsis
- HELLP syndroom
- cytotoxische therapie   
(cyclosporine, tacrolimus)

- anti-angiogene therapie
- HUS en TTP
- CAPS 

~ extreme endotheelschade



Trombotische microangiopathie (TMA)    

‘endothelial sloughing’



2. Acute kidney injury

• Nierinsufficientie meest voorkomende complicatie van HT crisis    

• Nierinsufficientie deels reversibel

• Sterke associatie met microangiopathie

• Sediment: (bijna) alles mogelijk

proteinurie
hematurie
cilinders
geen leukocyturie



• Hypertensief spoedgeval gekenmerkt door ernstige hypertensie en een of 
meer van de volgende: insulten, lethargie, gedragsveranderingen, corticale
blindheid en/of coma, in afwezigheid van een andere verklaring. 

• 1 in 10 patienten met MHT. Retina afwijkingen ontbreken bij 1/3 !

3. Hypertensieve encefalopathie



Edvinsson,  Brain Res 1976

Anterior cerebral artery

Posterior cerebral artery

Vertebral artery

Hypertensieve encefalopathie



Behandeling maligne HT

Bloeddrukverlaging > 50 % ~ ischemisch CVA en overlijden. Ledingham

QJM 1979:25, Haas, Am J Med 1983:1071, Mak, Neurology 2004:1131.
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Behandeling MHT en HE 

• Beperken van verdere microvasculaire schade (retinopathie, 
nefropathie)

• Voldoende bloedstroom naar vitale organen ~ hersenen

• Bij te lage bloeddruk onder labetalol: vullen (T1/2 4-6 uur) 



• Iedere situatie waarbij de bloeddruk acuut verlaagd moet worden om 
verergering van acute hypertensieve orgaanschade te voorkomen

• Acute hypertensieve orgaanschade = aorta, hart, hersenen, retina/nieren

Hypertensieve spoedgevallen



Hypertensieve spoedgevallen

Aangedane orgaan bepaalt

Snelheid
Streefwaarde
Soort

ESC/ESH guideline & position
document



Behandelschema

RL Hypertensieve Spoedgevallen

Meestal met nicardipine       
of labetalol

Nitroprusside alternatief
(CAVE toxiciteit)



• Geen bewijs dat hypertensieve urgentie een aparte diagnose is of 
aanpak behoeft ~ hypertensieve spoedgevallen

• Kenmerk hypertensieve spoedgevallen acute schade aan ogen, nieren, 
hart, hersenen en bloedvaten 

I. Hele hoge bloeddruk (>200/120 mmHg) + hoofdpijn/visusstoornissen
acute microvasculaire schade: TMA, AKI, HE

II. Hoge bloeddruk + acute thoracale pijn, dyspnoe of neurologische klachten 

acute dissectie/aneurysma, ACS, HB/I, acuut pulmonaal oedeem

• Aanpak verschillend (3xS): snelheid, streefwaarde, soort  

Samenvatting




