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Oud vs Nieuw

• RTA 2010 ≤ 130/80 mmHg

• RTA 2018 ≤130/80mmHg  
(individualiseren op basis van leeftijd, aard nierziekte en 
comorbiditeit)



Introductie

• Hypertensie is oorzaak en gevolg van CKD. 

• Behandeling verlaagd CV risico proportioneel aan 
bereikte bloeddruk reductie (-5mmHg >> -10%)

Ettahad Lancet 2016



Introductie

• Wat is bewijs voor 130/80mmHg?

– Is er nieuwe data sinds vorige RTA?

• Hoe de oudere met CKD te behandelen? 

– CVRM vs RTA? 

• Ander nieuws over hypertensie?

CVRM RTA



• Bloeddruk behandeling bij CKD

• Bloeddruk behandeling bij ouderen

– bijwerkingen, QoL, kwetsbaarheid, cognitie

• Bloeddruk oudere patient met CKD 

• Manier van bloeddruk meten

• Zout 

• Voorkeursmiddelen bij CKD

• Diuretica



Bloeddruk studies bij nierschade
oude data

• MDRD: 585 patienten met CKD, 125/75 vs
140/90mmHg

• Alleen bij proteinurie minder nierfunctieverlies, geen 
effect op mortaliteit.

• AASK: 1094 Afrikaans-Amerikaanse patienten met 
hypertensieve CKD, 130/80 vs 140/90mmHg

• Bij proteinurie had intensieve regulatie gunstig effect 
op nierfunctie en sterfte (pas na lange follow-up)

Klahr NEJM 1994
Appel NEJm 2010



Bloeddruk en CKD

• 20 jaar follow-up AASK en MDRD

• Intensieve regulatie 125-130 SBD minder dialyse en 
mortaliteit 

Ku JASN 2017

HR 0.88 (0.78-1.0) HR 0.87 (0.76-0.99)



SPRINT

• SPRINT: 120 vs 140 syst, geen vaste medicatie

– 10000 ptn > 50 jr met hypertensie én verhoogd CV risico 
(eGFR 20-60 of >15% 10jr risico of >75jr)

– Exclusie DM, verpleeghuiszorg, orthostase < 110mmHg, 
hartfalen, CVA, dementie, proteinurie >1 gr

• Bereikt 121 vs 136mmHg

• Voortijdig gestaakt na 3.2 jr

vanwege -25% reductie 

primaire uitkomst 

Wright NEJM 2015



SPRINT 
CKD

• 2646 ptn met CKD, gemiddeld eGFR 48 ml/min (70% 
tussen 38 -58ml/min), albuminurie 9mg/mmol

• 2/3 onder 145mmHg SBD

Cheung JASN 2017



SPRINT- CKD

Cardiovasculair trend maar net 
niet significant, HR 0.81 (0.63-1.05)

All cause mortality beter HR 0.72
( 0.63-0.99)

Geen verschil >50% daling eGFR of 
dialyse 

Wel iets meer nierfunctie verlies 
0.5 vs 0.3ml/min per jaar



SPRINT 
effect op nieren

• Dus meer nierschade door lager target?

– Ptn zonder nierschade ook eGFR 4-5ml/min lager na 3jr. 

– deels te verklaren door hemodynamische effecten

• Maar lager target reduceerde CV events en 
mortaliteit

• Voorkomen van 1 CV event of overlijden “kost” 1.2 
CKD geval

Beddhu Ann Int Med 2017



Meta-analyse laag bloeddruk target

• Incl SPRINT, 132 vs 140 mmHg SBD, -14% 
mortaliteit

Malhotra Jama Int Med 2017



Bloeddruk target in CKD

• SPRINT bevestigde gunstige effecten laag 
bloeddruk target op mortaliteit en CV events
– Bevestiging voor norm RTA

• Wel meer achteruitgang nierfunctie, zonder 
tot dialyse of verdubbeling kreat te leiden

• Ondergeschikt aan effect op mortaliteit?

• Maar hoe moeten we nu met de oudere 
patient omgaat? 



Ouderen

• Ouderen vaak geexcludeerd uit studies

• Leiden 85+ cohort: bloeddruk onder 150 

mmHg toegenomen mortaliteit

• J curve bij ouderen in observationele studies

• Terughoudendheid vanwege angst voor 
bijwerkingen. Data hierover? Terecht?

Poortvliet J Hypertens 2013
Oates J Am Geriatr Soc 2007



Wat zeggen de richtlijnen?

• CVRM 2012: 70-80jr <140mmHg wel 
individualiseren, boven 80 jaar 150-160 mmHg.

• LTA/RTA 2018: geen goed advies te geven, 
individualiseren op basis van leeftijd maar 
“redelijk om zelfde norm aan te houden”.

• RTA of CVRM aan? Verschil 

is vrij groot. Welk bewijs is er? 



Ouderen
Hyvet

• 3800 ptn >80jr, >160mmHg, relatief “gezond” (10% HVZ, 6% 
roken)

• Exclusie kreatinine > 150umol/l, verpleeghuiszorg, 
diagnose dementie, hartfalen

• Geen CKD trial

• Indapamide +/- perindopril vs placebo, streef <150/90 mmHg

• Behandelgroep 143 mmHg SBD, placebogroep +15mmHg. 

• Op alle eindpunten beter, overlijden -21%, hartfalen -64%

Beckett NEJM 2008



Ouderen
hyvet

• Wat kost die lagere bloeddruk?

• Minder adverse events in behandelarm (358 vs 448) 

• Frailty score beschikbaar voor 2/3 van patienten

– MMSE was 1 punt hoger in groep voor wie dit niet 
beschikbaar was

• Frailty voorspeller van mortaliteit en morbiditeit, 
maar had geen invloed op behandeleffect en op 
uitval

Warwick BMC 2015
Beckett NEJM 2008



Ouderen 
SPRINT

• 2363ptn >75jr, 1/3 “kwetsbare oudere”

• Bloeddruk 123/62 vs 135/67mmHg, 

• -33% minder CV ziekte en mortaliteit in intensieve
groep

• Subgroep ouderen met CKD, 1160ptn, -34% lager 
risico op CV events en overlijden

Williamson JAMA 2016
Cheung JASN 2017



Ouderen 
SPRINT

• Gemiddeld 1 extra antihypertensivum

• Bijwerkingen 48.4 vs 48.3%

– Geen toename bijwerkingen in kwetsbare patient

– Trend naar meer hypotensie, collaps, 
elektrolytafwijkingen, nierschade in intensieve groep

– Trend naar meer vallen met schade in controle groep

– Geen verschil orthostase

• Geen verschil QoL. Ook niet na correctie voor frailty, 
leeftijd en comorditeit.

Williamson JAMA 2016
Berlowitz NEJM 2017



Ouderen 
SPRINT

• Kwetsbare patiënten hebben meer events

• Ongeacht kwetsbaarheid reduceert intensieve 
behandeling het aantal events

• Risicoreductie in meest “kwetsbare” groep -33%

Williamson JAMA 2016



Vallen

• Frailty is indicator van vallen, maar aantal 
medicamenten en bloeddruk hebben geen invloed 
op vallen

Bromfield, Hypertension 2017



Ouderen

• Dus minder CV events zonder toename bijwerkingen of verlies 
kwaliteit van leven. Zijn we te voorzichtig met ouderen? 

• Geen randomisatie voor frailty, posthoc analyse

• Niet zomaar extrapoleren gezien exclusie criteria 

• Bloeddruk 123/63mmHg met SPRINT methode. 

Hoe is dat in spreekkamer?

• Relevant voor oudere met polyfarmacie om 

3% absoluut events te voorkomen?

• Kosten-effectiviteit analyse?



Het laatste van SPRINT

NYT jan 2019



SPRINT MIND

• Geen verschil optreden dementie, wel minder milde 
cognitieve stoornissen risico -19%

• Effect korte follow-up?

Williamson JAMA 2019



SPRINT pijnpunt

• SPRINT leverde veel voer voor discussie. 

Moeten de richtlijnen nu al weer herzien worden?

• Meeste studies gebruiken spreekkamer bloeddruk

– Ook advies RTA/LTA

• SPRINT: 5 min rust, alleen in kamer, 3 x automatisch, 
met 1 min tussen



Filipovsky Blood Press 2016



Bloeddruk meting in SPRINT

• Bloeddruk met SPRINT methode 10-13 mmHg lager 
dan spreekkamer  bloeddruk

• Gevaar SPRINT norm trachten te bereiken met 
spreekkamer metingen!

• >> SPRINT komt overeen met 125-135 SBD in 
spreekkamer!

Bakris Circulation 2016
Pappacogli Hypertension 2019
Agarwal J Am Heart Assoc 2017



Conclusie SPRINT

• Geen reden om normen nog strenger te maken

– Wel bevestiging van RTA

• Gemiddeld genomen geen schade van intensieve 
bloeddruk verlaging bij ouderen

• Bij oudere die voldoet aan HYVET of SPRINT lagere 
norm hanteren?





Zoutintake en CV events 

• Lage zoutintake <3gr is een risicofactor voor CV 
events en sterfte

• Hoge zoutintake >7gr alleen bij hypertensie

Mente lancet 2016

Hypertensie Normotensie



Zout

• Dus voorzichtig met adviseren zoutbeperking?

• Geen RCTs

• Zoutconsumptie werd geschat met portie urine

• Laag zout zowel bij hoge als lage RR negatieve 
factor>> relatie met bloeddruk?

• Follow-up relatief kort

• Zeer weinig zout kan ook 

reflectie ondervoeding zijn



Zoutbeperking blijft belangrijk

• Zoutrestrictie reduceert RR met 5/3mmHg, in 
combinatie met gewichtsverlies meer

• Zoutbeperking versterkt effect RAAS remmer op RR 
en proteinurie

• Cardiovasculair risico daalt na zoutbeperking

Pimenta Hypertension 2009
Cook BMJ 2007
Lambers KI 2012
He Cochrane 2013
Slagman BMJ 2011



Zoutbeperking

2 gr Natrium

3.3 gr Natrium

2gr natrium

Norm is 2.3 gram 
natrium =6 gram 
keukenzout



Zoutbeperking

• RTA 6gram lijkt praktisch haalbaar

– AHA 4gram niet. 

• Geen zout toevoegen, geen kant-en-klare maaltijden 
gebruiken en geen zoute producten

• In steady-state is orale intake natrium ongeveer gelijk 
aan excretie in urine. 

• Ter controle: 24 uurs urine 

(streef 100 mmol natrium)



Welk antihypertensivum bij CKD?

• 1e keus ACEi of ARB

– Bewijs minder sterk zonder albuminurie

• Bij chronische nierschade RAAS activatie

• RAAS blokkers verlagen intraglomerulaire druk

• Geen relevant verschil uitkomsten ARB vs ACEi

• Niet combineren!

Li Cochrane 2014
Mann Lancet 2008
Fried NEJM 2013



Stap 2.

• Stap 2 of 3: calcium antagonist of diureticum

• ACCOMPLISH: minder nierfunctieverlies door 
combinatie ACEi-amlodipine dan met ACEi-HCT

Bakris Lancet 2010

ACEi+calciumantagonist

ACEi+HCT



Stap 3.
diureticum 

• Hydrochloorthiazide, indapamide of chloortalidon?

• HCT verreweg meest voorgeschreven

• ½ waarde tijd HCT 5-15uur, indapamide 14-24uur, 
chloortalidon 30-72uur. 

• Indapamide en CTD krachtiger als HCT (mmHg
reductie per mg)

• 20% meer CV events bij HCT voor gelijke 
bloeddrukdaling

Agarwal J Am Soc Hypertension 2012
Rousch Hypertension 2012



Diuretica

• Geen combinatie preparaten CTD en RAAS blokker,  
indapamide alleen met perindopril.

• Werkzaamheid neemt af onder eGFR 30ml/min maar 
ook daaronder nog wel effect!

• HCT is praktisch maar in geval van onvoldoende 
bloeddruk regulatie vervangen door CTD

Sinha J Am Soc Hypertension 2016



Diuretica

• Maar mag HCT nog wel?

• Diuretica leiden tot fotosensibilisatie, daardoor 
mogelijk meer kans op huidkanker

• CBG: HCT geassocieerd met huidkanker, oorzaak in 
10% gevallen. 

?



Diuretica en huidmaligniteiten

• CBG baseert zich op 1 studie, echter vooral combinatie 
met amiloride lijkt probleem

• Andere studies vonden geen associatie en soms zelfs 
verlaagd risico

• 10% lijkt overschatting  >> Berekening voor NL situatie 
+1.4% met amiloride, +0.4% met HCT alleen.

Ruiter Eur J Cancer 2010
Pedersen J Am Acad Dermat 2018
Jansen Br J Cancer 2008
Olde Engbrink NTVG 2019
H en W okt 2018



Diuretica

• Te weinig grond om HCT af te raden 

• Verstandig om te gaan met zonlichtexpositie

• Als mogelijk bij patienten met voorgaande huidmaligniteiten 
andere klasse antihypertensivum



Stappen daarna?

• Pathway-2 : spironolacton beter dan beta-blokkade
of doxazosine. 

• 2% hyperkaliemie. >6mmol/l. 

• Echter eGFR 90ml/min

• Kleine studie met 46 ptn

eGFR 56ml/min.

• -14mmHg

• 17% hyperkaliemie

Williams Lancet 2015
Kato Clin Exp Nephrol 2015
Bianchi Kidney Int 2006
Khosla Am J  Hypertens 2009



Ethniciteit

• Bij Afrikaans-Amerikaanse patienten is 
hypertensie zout gevoelig.

• RAAS blokkade minder effectief. Oorzaak niet 
duidelijk. 

• Calciumantagonist en diureticum 1e keus.

• In geval van albuminurie wel ACE-remmer. 



Antihypertensiva bij CKD patienten

1. ACE-i of ARB

2. Calcium-antagonist

3. Diureticum (igv oedeem eerder)

4/5. spironolacton of beta-blokkade

6. Doxazosine, centraal werkende middelen

Rekening houdend met comorbiditeit en/of 
ethniciteit



Toekomst

• Renale denervatie

• Baroreceptor stents

• Baroreceptor stimulatie

Spierings Lancet 2017



Conclusies

• Streefwaarde oude en nieuwe RTA niet veranderd
– target bij CKD bevestigd in SPRINT

• Streefwaarden SPRINT niet zomaar overnemen

• Ouderen effect van RR verlaging zonder toename 
bijwerkingen of verlies QoL
– Niet voor iedereen!

• Zoutbeperking blijft belangrijk

• ACE-remmer/ARB 1e keus

• HCT is praktisch maar niet beste diureticum



Vragen?


