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Disclaimer* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ”a statement that denies something, especially responsibility.” 
 
 
 



Transitie binnen de ouderengeneeskunde 

Van: “Het is mooi geweest!” Naar: “Nog 8,5 jaar* te leven!”   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* Levensverwachting bij een 80-jarige op 31-dec-2017 (CBS prognose levensverwachting) 



Wat hoort er op de weegschaal?  
Ø  Uitkomst  

Ø   Langer leven vs. Kwaliteit (laatste) levensfase 
 

Ø  Voorkeur geïnformeerde patiënt gebaseerd op: 
Ø  Voordelen behandeling 
Ø  Potentiële bijwerkingen van behandeling 
Ø  Alternatieve behandeling (of niet?) 
 

Ø  Inschatting dokter (in termen van “Frailty” / Kwetsbaarheid) 

Ø  Weging 

 
 



Frailty / Kwetsbaarheid  

“Frailty is like pornography, I know it when I see it” (Kenneth Rockwood) 



Vascular ageing  

Key role: arterial stiffness (PWV) 

Laurent J Hypertens 2012 
Harvey et al. J Mol Cell Cardiol. 2015 



Vascular ageing (II)  

Framingham study  
•  Concept of Healthy Vascular Ageing 
 
Definitie: 
•  Bloeddruk < 140 mmHg systolisch of  
< 90 mmHg diastolisch; geen medicatie 
•  PWV < 7.6 m/s (= + 2SD t.o.v.  
referentiegroep) 

Niiranen et al. Hypertension 2017 



Vascular ageing (III)  

Niiranen et al. Hypertension 2017 



Chobanian et al. Hypertension 2003 



Verschil hypertensie oud versus jong?   

Diastolische bloeddruk ↓ 
 

Polsdruk ↑ 
 

Cumulatieve tijd blootstelling aan hogere bloeddrukken, atherosclerose ↑ 
 
Het zijn al de survivors?  
 
Hypotensie-gevoeliger  
 
> verminderde baroreflexfunctie 
> verminderde functie autoregulatie  
 



Prospective Studies Collaboration Lancet 2002 



Prospective Studies Collaboration Lancet 2002 
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Trend? 

Poortvliet et al. J Hypertens 2013 



Trend? 

Poortvliet et al. J Hypertens 2013 



SPRINT Research Group New Engl J Med 2015 



SPRINT Research Group New Engl J Med 2015 



SPRINT Research Group New Engl J Med 2015 

<120 mmHg <140 mmHg 
Hypotensie 2.4% 1.4% 
Syncope 2.3% 1.7% 
Elektrolytstoornis 3.1% 2.3% 
AKI 4.1% 2.5% 
Vallen 2.2% 2.3% 



Sabayan et al. Stroke 2012  

Missing link… frailty?   



Naar: Majon Müller, internist VUmc 









Case closed…..? 
Exclusie criteria SPRINT 
-  Diabetes Mellitus  
-  CVA in voorgeschiedenis 
-  Symptomatisch hartfalen of LVEF <35% (<6 maanden) 
-  Klinische diagnose dementie  
-  “Expected survival” <3 jaar  
-  Gewichtsverlies >10% lichaamsgewicht (<6 maanden) 
-  Verpleeghuis 
-  SBP 110 mmHg of lager na 1 minuut staan 

Bloeddruk meten in de spreekkamer?  
 
NNT vs NNH 



Conclusie (I)   

Bloeddrukverlaging reduceert cardiovasculaire events en sterfte 
 ook in oudere patiënten  

 
 
Maar lager blijkt niet altijd beter. => Moeten we ‘sprinten’ bij iedere oudere patiënt?  

 De studies geven deels zelf het antwoord (exclusiecriteria) 
 
 
Frailty blijft een moeilijk tastbaar/meetbaar begrip  
 
 
 



Conclusie (II)   

Ouderengeneeskunde: 
 
 
 
 
 
“Behandeling op maat” (Personalized Medicine / Shared Decision Making)  
 
  > Voorkomen onderbehandeling (SPRINTEN?) vitale ouderen  
  > Voorkomen overbehandeling (Frailty) kwetsbare ouderen (maar toch een beetje behandelen?) 



Algemene adviezen (I) 
•  Streef bij vitale ouderen naar een systolische bloeddruk van <140 mmHg 

•  Overweeg verdere verlaging indien mogelijk 
 

•  Indien bijwerkingen, laagdrempelig aanpassen doch bij voorkeur niet stoppen 
 

•  CAVE polyfarmacie  
 
 

•  Streef bij kwetsbare ouderen naar een systolische bloeddruk van <150 mmHg  
•  Overweeg te stoppen bij een diastolische bloeddruk <70 mmHg, ongeacht de systolische bloeddruk  

 
•  Monitoren bijwerking en laagdrempelig aanpassen 

 
•  Danwel, laagdrempelig staken van medicatie bij bijwerkingen, geringe geschatte levensverwachting  

   
   
  (conform addendum (kwetsbare ouderen) CVRM 

 
 
 



Algemene adviezen (II) 

•  Start medicatie conform CVRM-richtlijn met extra aandacht voor comedicatie / comorbiditeit 
 
 
•  Vermijd (waar mogelijk) alfa- en bèta blokkers. 

   
   
  

 
 
 
 
 

 
 
 



Discussie 


