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• www.cardiologie-bertem.be :  

• huisartsen-opleiding



CHD mortaliteit



Oorzaak dood



Viscerale obesitas  en lipoproteïne



Genen en omgevingsfactoren



Pima Indians 
Thrifty genes



San (Bushmen) gemiddeld  total cholesterol ?
115 mg/dl



Vanaf welke leeftijd begint 
atherogenese?

• 18 jaar 

• Familale hypercholesterolemie therapie ?





The new Guidelines on prevention in 2016 don’t classify prevention as primary or secondary anymore; but consider the 
level of risk of the patient to recommand the treatment. 

“All current guidelines on the prevention of CVD in clinical practice recommend the assessment of total CVD risk since atherosclerosis is 
usually the product of a number of risk factors. Prevention of CVD in an individual should be adapted to his or her total CV risk: 

the higher the risk, the more intense the action should be”.

ESC Guidelines on CV prevention





Targets Preventie 



ESC Guidelines  CV prevention 2019



ESC Guidelines on CV prevention



ESC Guidelines on CV prevention



Wat is het beste  wat  we kunnen 
doen voor   onze gezondheid?

• Blauw R/ 

• Groen ? 

• Exercise/ wandelen 30-45 min 3 x week

Kniearthrose
Angst

Diabetes
Alzheimer
Depressie

heupfractuur

0 15 30 45 60



Cardiovasculair risico hangt samen 
met  het niveau van hypertensie

Lewington S, Clarke R, Qizilbash N, et al.  Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality:  
a meta-analysis of individual data  for one million adults in 61 prospective studies. Lancet. 2002; 360:1903-13.



• Meta-analysis of 61 prospective, observational studies 

• 1 million adults 

• 12.7 million person-years
2 mmHg 

decrease in 
mean SBP

10% reduction in 
risk of stroke 

mortality

7% reduction in 
risk of ischaemic 

heart disease 
mortality

Lewington et al. Lancet 2002;360:1903–13



Problemen:50 % stopt medicatie



Diurne Variatie



• Diurne variatie 

• Omgevingsfactoren 

• Onderzoeker 

• White coat effect 

• White coat hypertensie

Problemen: bloeddrukvariatie



Systolisch Diastolisch

Praktijk of  
ziekenhuis 140 90

24-uur 125-130 80

Dag 130-135 85

Nacht 120 70

Zelfmeting thuis 130-135 85

Hypertensie



                           Categorie        Systolische BD    Diastolische BD 

Optimaal      < 120      < 80 
Normaal       120-129  80-84 
Hoognormaal      130-139  85-89 

Graad 1 hypertensie (licht)     140-159   90-99 
Graad 2 hypertensie (matig)    160-179  100-109 

Graad 3 hypertensie (ernstig)    ≥ 180   ≥ 110 
Geïsoleerde systolische hypertensie    ≥ 140   < 90 

Wanneer de systolische en diastolische bloeddruk van een patiënt in verschillende categorieën vallen, is de hoogste categorie 
van toepassing. Geïsoleerde systolische hypertensie kan eveneens gegradeerd zijn (graad 1,2,3) op basis van de systolische 

bloeddrukwaarden in de vermelde categorieën, mits de diastolische bloeddrukwaarden lager zijn dan 90.



2007 ESH/ESC Guidelines 
Installation of  BP Treatment



Strategie voor antihypertensieve 

behandeling 
Detectie van andere risicofactoren, DOB* en GA**  

Veranderingen in levensstijl  

Risicostratificatie 

SBD 140-180 mmHg of  DBD 90-110 mmHg bij verschillende metingen  

(graad 1 & 2 hypertensie) 

ZEER HOOG

HOOG

MATIG LAAG

medische 
behandeling 

 medische 
behandeling 

monitoring BD en andere 
risicofactoren gedurende 3-6 

maanden 

monitoring BD en andere 
risicofactoren gedurende 

6-12 maanden 

SBD > 140 of  DBD > 90,  

medische 

 behandeling 

SBD < 140 of   

DBD < 90,  

monitoring 

SBD >150 of  DBD > 95,  

medische 

 behandeling 

SBD < 150 of   

DBD < 95, 

monitoring
* DOB: doelwitorgaanbeschadiging   
** GA: geassocieerde aandoeningen 



Williams B. et al. 2018 Guidelines for the management of arterial hypertension. The task force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension and 
the European Society of Cardiology.  Eur Heart  J. 2018, 39: 3021-3104

Cardiovasculair  risico -graad en stadium

ESC/ESH 
2018



• Streefwaarden: < 140/90 mmHg 

• Diabetes: < 130/85 mmHg 

• Proteïnurie < 1 g/dag: < 130/80 mmHg 

• Proteïnurie > 1 g/dag: < 125/75 mmHg ?

Streefwaarden 
bloeddruk 2006



Office blood pressure treatment target range

Williams B. et al. 2018 Guidelines for the management of arterial hypertension. The task force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension and 
the European Society of Cardiology.  Eur Heart  J. 2018, 39: 3021-3104

ESC/ESH 
2018



Ziekenhuis-, Thuis-, Ambulatoire (ABP) 
bloeddrukmeting : vergelijkende

Limietwaarden (mmHg)

Klinische bloeddruk  
SKBD

≥ 140 / 90*

Gemiddelde 
thuisbloeddruk HBD

≥ 135 / 85**

Gemiddelde ABP 
overdag

≥ 135 / 85**

24-uurs gemiddelde ABP ≥ 130 / 80**

*: 130/80 in geval van diabetes / nierinsufficiëntie 
**: lager in geval van diabetes / nierinsufficiëntie

Chobanian V, et al. The JNC 7 Report. JAMA 2003; 289:2560-72. 
2007 ESH/ESC Guidelines for  the management of arterial hypertension. Eur 

Heart J  2007; 28:1462-1536



Aanhoudend verhoogde SKBD

Adapted from Pickering TG. Lancet 1994; 344:31-35

Flow van BD controle

HBD
Hoog

24-uur ABD

! Mogelijk witte-jas HTN 
! Verder opvolgen van spreekkamer- 

en thuis-BD

Normaal

Normaal

Hoog
Start  

antihypertensieve  
behandeling

! Verder opvolgen van 
spreekkkamer- en thuis-BD



Williams B. et al. 2018 Guidelines for the management of arterial hypertension. The task force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension and 
the European Society of Cardiology.  Eur Heart  J. 2018, 39: 3021-3104

Strategie voor ongecompliceerde hypertensie 

ESC/ESH 
2018



Williams B. et al. 2018 Guidelines for the management of arterial hypertension. The task force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension and 
the European Society of Cardiology.  Eur Heart  J. 2018, 39: 3021-3104

Strategie voor hypertensie en ASHD

ESC/ESH 
2018



Williams B. et al. 2018 Guidelines for the management of arterial hypertension. The task force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension and 
the European Society of Cardiology.  Eur Heart  J. 2018, 39: 3021-3104

Strategie voor hypertensie en  CKD

ESC/ESH 
2018



Williams B. et al. 2018 Guidelines for the management of arterial hypertension. The task force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension and 
the European Society of Cardiology.  Eur Heart  J. 2018, 39: 3021-3104

Strategie voor hypertensie en HFrEF

ESC/ESH 
2018



Casuistiek risicofactoren

4 Casussen : Stadium 2 en 3

Guy 58 j :  geen klachten

Rosette 74 j  :epigastrische pijn

Maria 63j :  dyspneu

Anna 88 j :  recidiveren vallen

• Vul nummer in , neem smart phone 

• Link : https://www.menti.com



Guy 58j
• 58-jarige blanke man 

• Type 2 diabetes gediagnosticeerd (T2DM)  

• Geen gekende cardiovasculaire aandoening 

• Stadium 2 

Reden voor consult  

• CV risicobepaling 

• CV risicoreductie



Anamnese 

•  ex-roker 

•  drinkt 28 eenheden alcohol / week 

•  sedentair 

Medische voorgeschiedenis 

• Diagnose T2DM 12 jaar geleden 

• Hypertensie (behandeld) 

• Geen slaperigheid overdag 

• Retinopathie 

• Perifere neuropathie 

• Erectiele disfunctie

Guy 58 j geen klachten



Familiale voorgeschiedenis 

• Positief voor T2DM 

• Negatief voor vroegtijdig coronair hartlijden  

Huidige behandeling 

• metformine 3 X 850 mg/dag  

• ramipril 5 mg 

• amlodepine 5 mg

Guy 58 j geen klachten



Klinisch onderzoek 

• BMI 29,5 kg/m² 

• Buikomtrek 104 cm  

• KBD : Bloeddruk: 150/95 mmHg (graad 2)

Guy 58 j geen klachten



Bloedanalyse 

• HbA1c: 8,2 %     

• Creatininemie: 1,20 mg/dl 

• eGFR: 100 mL/min/1.73 m2 

• Albuminurie:  42 mg/L 

• Totaal cholesterol: 201 mg/dl  

• LDL-C: 125 mg/dl 

• Non-HDL-C: 170 mg/dl 

• HDL-C: 31 mg/dl 

• ApoB: 112 mg/dl 

• Triglyceriden: 225 mg/dl 

• hs-CRP: 2.0 mg/l 

• Urinezuur: 6.0 mg/dl  

Guy 58 j geen klachten



Guy 58 j geen klachten
Rekening houdend met risicoprofiel 

(asymptomatische ziekte als diabetes>10j) 
heeft deze man een hoog risico  

•  SU : Unidiamicron 60

•  Olmesartan-amlodepine 40/10

• Statine : atorvastatine 10 mg



Follow up resultaten na 12 
weken

• HbA1c: 7.4 %  

• Cholesterol: 160 mg/dl 

• LDL-C: 83 mg/dl 

• Non-HDL-C: 127 mg/dl 

• HDL-C: 33 mg/dl 

• Triglyceriden: 220 mg/dl 

• Bloeddruk 137/90



• Residueel cardiovasculair risico blijft verhoogd 

• Alle doelwaarden voor lipiden zijn nog niet 
bereikt 

• dit omvat de HDL-C en TG aspecten van atherogene 
dyslipidemie 

• overweeg aanvullende aanpassingen van de 
levensstijl, het 

• Doelwaarde van HbA1c is niet bereikt 

• overweeg het toevoegen van SGLT-2 of GLP1 A

Guy 58 j geen klachten





Casus 58j 
Planning

• cyclo : 75 W, polsfrequentie tot 95 /min ; stop 
wegens pijn in de benen ; METS 5 

• ECG normaal, inspanningstest klinisch en 
electrocardiografisch negatief 

•  echocardiografie normaal

Vraag 1 :Wat nu ? Zijn we gerust ?

www.menti.com























Casus 58j 

• Agatston Calciumscore ernstig verhoogd, vooral 
LAD 

• Myocardperfusiescintigrafie  : <10% 
redistributie, geen significante ischaemie, 

• coronarografie: proximaal LAD letsel, PCI en 
plaatsen DES  

Vraag  2 Moeten alle diabetes Patienten gescreend 
worden naar stille ischaemie ?

www.menti.com



Voorwaarden van een goed 
uitgevoerde inspanningstest
• Kunnen fietsen, bij voorkeur geen loopband 

(interpretatie ECG) 

• 85 % maximale waarde (220-leeftijd) 

• intraventriculaire geleidingsstoornissen,  
repolarisatiestoornissen



Sensitiviteit en specificiteit
Technology Sensitivity Specificity

Exercise Treadmill/CYCLO 0.68 0.77 

Gated SPECT/ MIBI scintigrafie 0.84 0.78 

Exercise or Pharmacologic 

Stress Echocardio
0.79 0.84 

CT coronarografie 0.96 0.82 

Cardiac MRI (perfusion) 0.91 0.81 

Adapted from  Gianrossi et al Circulation 1989; 80:87-98, Medical Advisory Secretariat 2010; 10:1-40, 
and McArdle et al J Am Coll Cardiol 2012;60:1828-3







Onderzoek RIZIV Contrast Bedrag Bestraling 

CT coro 458570 iodium 80 ml 128,89 1-3 mSv

SPECT (99mTc-
MIBI) +CT 442396 214,76 <1mSv

cyclo 475810 - 32,91 -

Stress Echo 469814 - 153 -

NMR Hart ? ? -

coro 453574 Iodium 60 ml 480,68 10-14 mSv

CT calciumscore - - (50-100) <1mSV



Onderzoek Afwijkingen

CT coro hoofdstam 
meertaksziekte

SPECT (99mTc-MIBI) 
+CT

LVEF<35% 
10 % perfusiedefect in een segment

cyclo ST depressie, elevatie, VT, BD val

Stress Echo induceerbare contractiliteitsvermindering

NMR Hart Perfusiedefecten 
Viabilitiestesten

CT calciumscore cumulatie pixels  ;  agatston >100



• 42 j man, hyperlipidaemie, diabetes 

• Myocardperfusie /CT coronarografie voor en na 
intensieve therapie met ezetemibe, 
diabetesbehandelng en statines en bètablokkers 
en aspirine 

• na 4 jaar
April 6, 2017 

N Engl J Med 2017; 376:1370 





Guy 58 j geen klachten
• 3 m na stent  

• LDL  90 

• HgA1c 6,9 

• Crea 1,2 

• BD 129/85 

• Medicatie 

• Atorva 10 

• Metformine 3 x 850, Jardiance 10, Unidiamicron 60 

• ASA  en clopidogrel 

• Forzaten 40/10



Guy 58j Zijn we tevreden ?

• Atorva opdrijven naar 40 mg 

• Ezetemibe ? 

• PCSK9-I ?



LDL target 2019



Rosette 74j

• Epigastrische en thoracale pijn 4 weken geleden 

• Dyspneu, klasse II tot IIII ; Transpiratie en overgeven.De 
patiënte suggereert dat zij een ernstige « indigestie » 
heeft



Familiale voorgeschiedenis 

• broer stierf een plotse dood op de leeftijd van 50 jaar 

Medische voorgeschiedenis 

• Actieve roker 

• Hypertensie 

Huidige behandeling 

• Zanidip  sinds 4 jaar voor hypertensie

Rosette 74j



Klinisch onderzoek 

• Bloeddruk 140 /90 mmHg 

• Regelmatige pols 80 spm 

• Normale hartauscultatie 

• Geen oedeem 

• Ziek, basale crepetaties bilateraal, CVD normaal 

Bloedanalyse 

• Niet beschikbaar 

• Belang ?

Rosette 74j



Elektrocardiogram Rosette

Oud anterior infarct , Breed QRS complex, onvolledige 
linker bundeltakblok 125 msec





• Postacuut anterior myocardinfarct 

• 2 weken na het begin van de pijn 

Ondernomen maatregel 

• Hospitalisatie, tijdelijk burinex IV 

• TTE  : LVEF 35 %, normale vullingsdrukken bij ontslag 

• CORO : LAD totale occlusie mid, RAC en CX mineure 
atheromatose

Diagnose



Behandeling bij ontslag 
• Acetylsalicylzuur 100 mg od 

• Clopidogrel 75 mg od 

• Metoprolol 50 mg od 

• Lisinopril 20 mg od 

• Rosuvastatine 10 mg od 

• Burinex 1 mg x dag  

• Aldactone 25 mg 1 X D 

• Cardiale revalidatie



Eerste controle bij de 
huisarts na 4 weken

• Euvolemische patiënte 

• Hartritme 66 spm 

• Bloeddruk 90/70 mmHg 

• Lichte transiënte orthostatische duizeligheid 

• Kan stappen en trappen oplopen (NYHA klasse II)



Dringend bezoek aan de huisarts 
na 2 maanden 

• De patiënte heeft een syncope terwijl ze een trap oploopt 

• Bloeddruk 86/54 mmHg , labo : Crea 1,3  GFR 50 , K 4,6  

• Geen duizeligheid meer 

• Pols 55 spm 

• Vermeld aversie voor medicatie en voelt zich geblokkeerd als 
hij een inspanning doet 

• "  

•

Vraag 3 : Welke stap ondernemen we 

www.menti.com





Rosette 74 jFollow up
• Beslissing tot stopzetten van metoprolol  en burinex

• Telefonische oproep van de familie 

• De patiënte is gestorven tijdens haar slaap  

• Wat is er gebeurd?



Bespreking
• Hypotensie en/of bradycardie werd beschouwd als de 

oorzaak van de syncope tijdens inspanning en daarom 
werd de therapie met de betablokker stopgezet 

• Dit werd gevolgd door een plotse dood 

• De syncope bij deze cardiale patiënt met een recent 
infarct had als een onheilspellend teken moeten worden 
geïnterpreteerd, bijvoorbeeld van potentieel 
levensbedreigende aritmie.  

• Betablokkers kunnen zelfs plotse dood voorkomen.  

• CRT - ICD? ARNI ? MRA’s



 casus Maria 63j
• Vrouw, 63J Gepensioneerde bediende   

• Type 2 diabetes  sinds 10 jaar 

• Milde arteriële hypertensie  sinds 2 jaar 

Reden voor consult 
• Regelmatige controle voor diabetes en hypertensie 

• Weinig gemobiliseerd, knieartrose bilateraal 

• Ziet er ouder uit voor haar leeftijd 

• Sociale woning 

• Geen orthopee 

• Dyspneu klasse II ?



Anamnese 
• Geen nieuwe problemen 

• Inspanningsdyspnoe NYHA graad 2 

• Lichte enkelzwelling   

• frequente rugpijn   

• Insomnia   

• Constipatie  

Medische voorgeschiedenis 
• G2P2 

• Diabetes sinds 10 jaar    

• Milde arteriële hypertensie sinds 2 jaar

 Maria 63 j



Familiale voorgeschiedenis 
• Moeder heeft type 2 diabetes 

• Haar vader en andere leden van de familie van de vader hebben 

arteriële hypertensie 

• Geen vroegtijdige cardiovasculaire aandoeningen 

Huidige behandeling 
• Metformine 850 mg 2x/d 

• Amlodipine 5 mg per dag  

• Tranquillizer

 Maria 63 j



Klinisch onderzoek 
• BMI: 34 kg/m² Middelomtrek : 98cm 

• Lichte enkelzwelling 

• Moeilijk palpeerbare perifere arteriën in beide voeten 

• Licht geruis ter hoogte van de rechter arteria carotis 

• SKBD  : 152/95 mmHg (grote manchette) 

• Cardiale en pulmonale auscultatie normaal 

• TTE : relaxatiestoornis, lichte concentrische hypertrofie, LVM 
255g/m2

 Maria 63j



Bloedanalyse 
• Nuchtere glycemie : 126 mg/dl  

• HbA1c: 6,9% 

• Cholesterol: 230 mg/dl 

• LDL-chol: 144 mg/dl   

• HDL-chol: 36 mg/dl 

• Triglyceriden: 250 mg/dl 

• Creatinine: 1,40 mg/dl GFR 40 

• Microalbuminurie: negatief

 Maria 63j



SCORE-België 
 

 

   

 

NS: 1174/04-09

Is deze tabel toepasbaar ?



Merk op dat het totaal cardiovasculair risico groter kan zijn dan aangegeven in de tabel: 

• indien de persoon de volgende leeftijdscategorie nadert. 

• bij asymptomatische personen met pre-klinische tekenen van atherosclerose (bv. CT-

scan, ultrasonografie) 

• bij personen met een sterke familiale voorgeschiedenis van vroegtijdig cardiovasculair 

lijden 

• bij personen met lage HDL-cholesterolwaarden, verhoogde triglyceridenniveaus, 

verstoorde glucosetolerantie, en met verhoogde waarden van C-reactief proteïne, 

fibrinogeen, homocysteïne, apolipoproteïne B of Lp(a) 

• bij obese en sedentaire personen 

• Verminderde Nierfunctie  

• Dame >40 j en diabetes, automatisch “hoog risico” 

• Vraag : Welke medicament doet GFR toenemen ? Wat gebeurt met GFR 

in functie van leeftijd?



Maria 64j

• Vraag ? Welk medicament ? Welk onderzoek? 
Wat  heeft deze vrouw ?

Beleid : +Forzaten 20/5 (associeren een AT 2 ) 

Maar na 3 weken  : blijft kort van adem… geen 
orthopeed 

Controle labo : nt ProBNP 1200, crea stabiel, trop 
negatief 



Maria  

• Beleid + burinex 1 mg 1 x dag 

• Verwijzing naar cardioloog voor stress test ?



Maria 
• Metformine 2 x 850 

• Forzaten 20/10 

• Burinex 1 mg  

• Asaflow 80 

• ?… 

• Onderzoeken ? 

• MIBI : geen 10 %, hoge calciumscore  

• Coro mineure atheromatose



Follow-up resultaten na 5 weken  

• BD 125/80 

• Duplex : Plaque in de bulbus van de linker carotis 

Bloedanalyse 
• Glucose: 126 mg/dl    HbA1c: 6,9% 

• Totaal cholesterol: 175 mg/dl 

• LDL-C: 102 mg/dl    HDL-C: 36 mg/dl Triglyceriden: 185 

• Crea 1,7 GFR 35, nt ProBNP 800

• Vraag Zijn we tevreden ? Wat voegen we toe ?



Maria 64

• Zeer frequent voorkomend probleem : HFpEF of 
diastolisch hartfalen  is laattijdig herkend. (zelfs 
na TTE) 

• Obesitas, therapieresistente ? Hypertensie , 
Diabetes  

• Co morbiditeit



88 j en vallen

• Hoofdpijn, bloeddruk 180/70, verschillende keren 
gevallen, 50 kg, 160 cm , BMI<20, rollator, pols 88 

• Oude TTE : degeneratief kleprijden , aortastenose 
ernstig, conservatief 

• R/ amlodipine 5, aldactazine  

• Labo Crea 1,5 GFR GFR 30, cholesterol 320 mg:dl
• Vraag  : Wat doen we ?



88j

• Bloeddruk liggend 195/75 en staand 140/70 
mmhm 

• Stop amlodipine, stop aldactazine 

• Start olmesartan 20 mg 



88j frailty patient

• Risico voor vallen  te groot 

• Vermijdt medicatie die orthostatisme in de hand 
werken 

• Richtlijnen bij frailty patients zijn versoepeld 

• `Vraag : alternatieven voor therapie ?



Patienten educatie ?


