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Dank voor de uitnodiging



Disclaimer

• Ik heb geen relevante dingen en/of belangenverstrengelingen 
om hier te melden

• Wel zijn veel van de dingen die ik zeg een mening



CVRM bij ouderen: Laat maar…

• Internisten-ouderengeneeskunde en geriaters:

• “Maar onze patiënten hebben niks aan deze eindpunten…”

• Onderbouwing met casus als deze:
– 80+ en nog iets meer
– Dement en delirant 
– Blind en doof
– Orthostatisch en valgevaarlijk en fracturen
– 30 pillen (alleen al in de ochtend…)
– Eigenlijk te slecht voor het verpleeghuis



“Ouderen” is niet 1 populatie



Je zou er ook zo over na kunnen denken

• CVRM is een van de weinige medicamenteuze interventies 
met aangetoonde winst bij ouderen op harde eindpunten.

• Deze winst kan groter of kleiner zijn, afhankelijk van patient 
karakteristieken.

• Voordat we behandelingen gaan STOPPEN moeten we eerst 
eens praten over bij wie we eigenlijk hadden moeten 
STARTEN. 



Bronnen

• CVRM addendum 70+ / CVRM 2019

• Nieuwer onderzoek (met referenties)

• Mijn mening (valt vanzelf op)



Behandelen verhoogde bloeddruk



Klaar: Behandelen hypertensie werkt

Ettahad Lancet 2016

Elke 10 mmHg geeft een 20% daling van het risico op hart- en vaatziekten

Maar hoe zit dat bij ouderen?



CVRM 2019: Bloeddruk meten

CVRM 2019



Witte jassen hypertensie

• Witte jassen hypertensie komt veel voor
– 10-15% in de populatie
– 15% white coat effect (HT + witte jassen)
– 10% bij therapie resistente hypertensie (UMCU)

• Hoe ouder, hoe vaker!

• Zwakke relatie met cardiovasculaire eindpunten

• Sterk(ere) relatie met mortaliteit (~50% hogere kans)

Niiranen J Hypertension 2005, Mancia Hypertension 2013



HYVET

• ~4000 mensen van 80+ met RR>160 mmHg systolisch

• Doel RR<150 mmHg

Beckett NEJM 2008



HYVET

Beckett NEJM 2008



HYVET

Beckett NEJM 2008



HYVET: fraile mensen dan?

Warwick BMC Medicine 2015, Song JAGS 2010



HYVET: Juist in “fraile” mensen?

Warwick BMC Medicine 2015



Numbers willing to treat

Hoeveel mensen zoals in HYVET zou u 10 jaar willen 
behandelen om tenminste 1x hart- en vaatziekten te 
voorkomen?

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

E. 30



Weinig mensen die je niet zou behandelen

de Vries, ESC 2018



SPRINT

• Hoog-risico patiënten zonder diabetes
• 20% heeft vaatlijden op baseline
• Gemiddelde leeftijd 68 jr

• Vergelijking systole <120 vs. <140 mmHg

• Geen standaard bloeddrukmeting overigens! 

SPRINT NEJM 2016



SPRINT

SPRINT NEJM 2016



Gaat SPRINT dan niet veel klachten geven?

• Mensen die naar <120 mmHg gingen
– Niet meer fysieke klachten (VR-12 PCS)
– Niet meer psychische klachten (VR-12 MCS)
– Niet meer depressieve klachten (PRQ-9)

Berlowitz NEJM 2017



SPRINT bij 75+

• Sub-analyse bij 75+ (gemiddeld ~80 jaar)

• Minder frail dan in HYVET

Williamson JAMA 2016, Song JAGS 2010



SPRINT bij 75+: onafhankelijk van frailty

Williamson JAMA 2016



Serieuze exclusie Lage complicatiekans

SPRINT Had uw patient mee mogen doen?

Williamson JAMA 2016, Sexton JAMA 2017

De SPRINT 75+ populatie is een groep zeer goede 

75+-ers met een lage complicatie kans.



CVRM 2019

richtlijnendatabase.nl



NIET-kwetsbare ouderen

HYVET SPRINT 75+

CVRM 2019



Kwetsbare ouderen

HYVET/SPRINT75+

CVRM 2019



Stoppen met bloeddrukverlagers

CVRM 2019



Shared decision making

• De helft van de patiënten >70 jr met een verhoogd valrisico 
verkiest minder vallen en bijwerkingen boven een lager 
cardiovasculair risico

• Hoe ouder je wordt, hoe minder absolute winst je krijgt

• Soms afzien van welke behandeling dan ook?
– Bij zeer laag geschat risico?
– Bij klachten bij niet-kwetsbare patiënten?

• Maar: grootste winst op CVA’s (belangrijk!!!!) 

Tinetti et al. J Am Geriatr Soc 2008



Behandeling verhoogd cholesterol



PROSPER: Pravastatine bij ouderen

KLAAR!
Het “werkt”: dus doen bij alle ouderen?



Cholesterolverlaging bij oudere patiënten

CTT 2012

Cholesterolverlaging lijkt effectief (het verlaagt risico) bij patiënten boven de 70 
en dit effect is onafhankelijk van het baseline risico

Hartstikke mooi, maar levert het ook echt iets op?



Hoeveel 70+-ers zou u 5 jaar een statine willen 
geven om 1x HVZ te voorkomen?

a) >50
b) 30-50
c) 20-30
d) <20



PROSPER: 70+ met vaatlijden

Stam-Slob et al. Clin Res Cardiol 2017

Veel mensen boven de 70 jaar met HVZ hebben een hoog risico op nieuwe HVZ!
Dit risico is sterk variabel en daarmee de iNNT ook!



PROSPER: 70+ zonder vaatlijden

Veel mensen boven de 70 jaar zonder HVZ hebben geen hoog risico op nieuwe HVZ!
Dit risico is nog steeds variabel!

Stam-Slob et al. Clin Res Cardiol 2017



Statines bij niet-kwetsbare ouderen

CVRM 2019



Statines bij kwetsbare ouderen

CVRM 2019



De laatste meta’s ondersteunen dit ook

Ponce JCEM 2019, CTT Lancet 2019



Risico & Winst bij ouderen



Iedereen van 70 of ouder 
heeft een hoog risico?!

Nu allemaal onze 
spullen inpakken 
en met mij mee!

Schatten van risico



Sterk wisselende risico’s bij ouderen



• Zit de patient in een 
klassieke hoog risico 
groep?

• Zo nee, gebruik een 
specifieke risicoscore voor 
ouderen om het risico te 
schatten

• Medicamenteuze primaire 
preventie is afhankelijk van 
kwetsbaarheid

Schatten bij 70+ kan tegenwoordig beter

CVRM 2019



Oftewel, bij ouderen:

• Bloeddrukverlaging is (vaak) effectief

• Lipidenverlaging is (vaak) effectief

• Je kunt risico’s schatten

Risico x behandeling = relatieve winst

Life time Risico x behandeling = absolute winst



www.u-prevent.com



10 jaars risico schatten bij ouderen



RR<140 mmHg, LDL<2.5 mmol/L, TAR+

Volgen van de CVRM 70+ richtlijn geeft een behandeling met een NNT=5

Maar wat levert het mijn patient nu echt op? Wat is het rendement?



Wat is het rendement?

Life time Risico x behandeling = 
Absolute winst in 

ziektevrije extra tijd



Wat is het rendement? Lifetime Benefit

HVZ+

DM2+

“Gezond”



Volgen van de CVRM 2019 geeft deze meneer 
gemiddeld 2.7 extra vaatziekte vrije jaren

www.u-prevent.com



Conclusie

• CVRM is een van de weinige medicamenteuze interventies 
met aangetoonde winst bij ouderen op harde eindpunten.

• Deze winst kan groter of kleiner zijn, afhankelijk van patient 
karakteristieken.

• Bereken de absolute winst van je behandeling

• Voordat we behandelingen gaan STOPPEN moeten we eerst 
eens praten over bij wie we eigenlijk hadden moeten 
STARTEN. 





• 72 jaar
• DM2 sinds 17 jaar
• Weduwe met veel 

zorgtaken in familie
• Kwetsbaar?
• Roken-
• RR 150/80 mmHg
• LDL 4.0 mmol/L
• HbA1c 58 mmol/mol
• eGFR 80
• HVZ-

“Roelie” – Een oudere diabeet



10 jaars risico
Verwachte ziektevrije 

levensverwachting

Bereken risico’s: DIAL model



RR<140 (NNT>100) LDL<2.5 (NNT 97)

De basics: RR en LDL



HbA1c<53 mmol/mol Combinaties

• Alles gecombineerd +0.4 jr

• +ezetimibe+antiPCSK9+ 
GLP1a+SGLT2i+TAR=+0.6jr

• Op een gegeven moment valt 
er niet zo veel meer toe te 
voegen.

Oh ja, er bestaat ook nog zoiets als HbA1c



• 71 jaar 
• Sinds 10 jaar DM2
• Geen vaatziekte
• HbA1c 49 mmol/mol
• 95 kg – Lengte 183 cm

“Evert”



10 jaars risico
Verwachte ziektevrije 

levensverwachting

Bereken risico’s: LIFE-CVD model



RR<140 (NNT 32) LDL<2.5 (NNT 23)

De basics: RR en LDL



Combinatie van RR<140/90 en LDL<2.5



• 80 jaar (denkt ze zelf…)
• Weduwe
• Kwetsbaar 
• Nooit gerookt
• HVZ+/DM-
• RR 160/80 mmHg
• LDL 3.4

“Dine”



10 jaars risico
Verwachte ziektevrije 

levensverwachting

Bereken risico’s: SMART-REACH



RR<140 (NNT ) LDL<2.5 (NNT )

De basics: RR en LDL



Ascal+ Combinaties

Alles gecombineerd =
+1.5 jaar

Combi +LDL<1.8 =
+1.6 jaar

Aspirine niet vergeten?




