
Nadere uitwerking (medische) behandeling en streefwaarden 
 

Streefwaarden 
 

 Met HVZ 

RR systole < 140 mmHg 

RR diastole < 90 mmHg 

RR systole > 75 jaar 140 tot 150 mmHg 

Totaal Cholesterol < 4,5 mmol/l 

LDL < 2,5 mmol/l 

Nuchter Glucose < 6 mmol/l 

Kalium 3.5-5.0 mmol/l 

Creatinine Man: 75-110 ymol/l 

Vrouw: 60-100 ymol/l 

eGFR (MDRD) > 60 ml/min 

BMI < 25 kg/m2 

BMI > 75 jaar 25-30 kg/m2 

Middelomtrek vrouwen < 80 cm 

Middelomtrek mannen < 94 cm 

 

Niet medicamenteuze behandeling 

Leefstijl gerichte adviezen 

1. Stoppen met roken  

Aan serieus gemotiveerde patiënten wordt begeleiding aangeboden om te stoppen met 

roken. De centrale zorgverlener kan dit doen of er wordt verwezen naar websites met 

achtergrondinformatie (zie evt. Nederlandse Hartstichting/ Stivoro).  

Ook kan eventueel medicamenteuze ondersteuning worden gegeven.  

Methoden om te stoppen met roken staan beschreven in de herziene richtlijn “Behandeling van 

Tabaksverslaving” van het CBO uit 2009 en de NHG standaard ‘Stoppen met roken’. 

  



2. Gezonde voedingsgewoonten: 

 

 

 

 Beperk het gebruik van roomboter, harde margarines, vette vlees en melkproducten en  

tussendoortjes (ook zoete); 

 Eet 2 porties (100-150 gram) vis per week, waarvan tenminste 1 portie vette vis; 

 Gebruik per dag 150-200 gram groente en 200 gram fruit; 

 Beperk het gebruik van zout tot maximaal 6 gram per dag. Praktisch betekent dit dat er 

wordt geadviseerd om geen zout toe te voegen aan de voeding en voedingsmiddelen die veel 

zout bevatten te vermijden. 

 

De te motiveren patiënten kan men verwijzen naar een diëtiste. 

 

3. Gezonde BMI 

 

 

 

 

 Zorg voor een BMI< 25 kg/m2, middelomtrek < 80 cm voor vrouwen en < 94 cm voor 

mannen; 

 Middelomtrek vrouw> 80 cm matig verhoogd, > 88cm ernstig verhoogd; 

 Middelomtrek man > 94 cm matig verhoogd, > 102 cm ernstig verhoogd; 

 Bij ouderen is de relatie tussen BMI en gezondheid niet zo eenduidig . 

 

Voor een effectieve gewichtsreductie is zowel uitbreiding van lichamelijke activiteiten als aanpassing 

van het voedingspatroon van belang. Bij overgewicht of obesitas kan een gestructureerde 

leefstijlinterventie aangewezen zijn. 

 

4. Matig alcoholgebruik 

 

 

 

 Beperk het gebruik van alcohol:  

mannen maximaal 2 a 3  glazen per dag; vrouwen maximaal 1 a 2 glazen per dag.  

 Laat patiënt eventueel eigen alcoholgebruik in kaart brengen door registratie van 

alcoholgebruik. 

 

 

5 . Goede lichamelijke activiteit 

 

 

 

Beweeg voldoende. Bij voorkeur tenminste 5 dagen per week, 30 minuten per dag matig intensieve 

inspanning, zoals fietsen, stevig wandelen, tuinieren enz. 



Voldoende bewegen verlaagt de bloeddruk en LDL, verhoogt het HDL en daarmee ook het TC/HDL 

ratio. Voor de te motiveren patiënten: verwijzing fysiotherapeut.  

 

 

6. Stress 

 

 

 

Tracht stress te voorkomen, dan wel tijdig te herkennen en te reduceren. Bij stress kan overwogen 

worden om gelijktijdig met de andere interventies een psychosociale interventie aan te bieden. 

 

Stappenplan te hoog glucose; nog geen Diabetes Mellitus 

Stap 1 Er is sprake van een gestoorde glucosetolerantie 

Stap 2  Verwijs naar de website www.thuisarts.nl voor NHG patiëntenbrieven 
Patiënt krijgt  mee:  

 Ingevuld laboratoriumformulier 

 Korte vragenlijst (zie lijst) 

 Urine potje en sticker (als er ook sprake is van hypertensie en/of nierinsufficiëntie) 

Stap 3 

Duur:  

30 min. 

Volgende consult bij POH/HA: 

 Bespreken bloeduitslagen 

 Meten bloeddruk (2x) 

 Meten lengte, gewicht en bepalen BMI. Middelomtrek bij een BMI>30 

 Anamnese vragen over roken, voeding, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit en 

familieanamnese 

 Opmaken en bespreken risicoprofiel en risicoscore 

 Opstellen behandelvoorstel 

Stap 4 Valideer de diagnose gestoorde glucose tolerantie  (zie validatie diagnose tabel) 

Stap 5 Vul bij elk herhaalbezoek het risicoprofiel CVRM in volgens het registratieprotocol. 

Stap 6 Begeleidt de patiënt aan de hand van het individueel zorgplan.  

Stap 7 De patiënt wordt op de controle-en follow up lijst genoteerd en de follow up datum wordt 

achter hoofdbehandelaar huisarts in het risicoprofiel ingevuld. 

Stap 8 Na goede instelling komt de patiënt 1 maal per jaar voor jaarcontrole in zijn 

geboortemaand 

Stap 9 Er wordt direct een afspraak gemaakt of de patiënt maakt zelf een afspraak 

Stap 10 Als de follow up datum verlopen is wordt de patiënt opgeroepen met brief 

 

Indien een patiënt met een gestoorde glucose tolerantie een diabetes mellitus (DM) ontwikkelt 

,wordt hij opgenomen in het DM protocol en valt hij onder  de keten-DBC DM. 

In plaats van het risicoprofiel CVRM wordt nu het risicoprofiel DM ingevuld. 

 

http://www.thuisarts.nl/


Medicamenteuze behandeling 
Algemeen 

Afhankelijk van de soort HVZ die de patiënt heeft doorgemaakt, de hoogte van de systolische 

bloeddruk en de Totaal Cholesterol/HDL ratio wordt een behandeling gestart. 

Daarnaast worden de voordelen van preventieve behandeling afgewogen tegen de nadelen, zoals 

bijwerkingen, interacties en kosten van geneesmiddelgebruik. De patiënt wordt betrokken bij de 

besluitvorming. 

 

Patiënten met HVZ 
 

 

 

 

Thrombocytenaggregatieremmers 

Aan alle patiënten met HVZ die niet op grond van co-morbiditeit, zoals atriumfibrilleren of 

structurele hartafwijkingen, in aanmerkingen komen voor antistolling, wordt Acetylsalicylzuur 

voorgeschreven. Bij overgevoeligheid voor Acetylsalicylzuur kan Clopidogrel worden voorgeschreven. 

Voor patiënten zonder HVZ is er onvoldoende bewijs om standaardbehandelingen met 

acetylsalicylzuur te adviseren (zie ook  bijlage 6 HVZ Zorgpaden). 

 
 

Antihypertensiva 

Met de keus voor een antihypertensivum wordt vooral rekening gehouden met de co morbiditeit, de 

specifieke kenmerken van de patiënt en voorgaande ervaringen van de patiënt met 

bloeddrukverlagende medicatie en met potentiele bijwerkingen, interacties en contra-indicaties. Bij 

gelijkwaardige alternatieven moeten ook kosten van het geneesmiddel bij de keuze worden 

betrokken. 

 

Trombocyten 

aggregatieremmers 

Altijd 
HVZ patiënten 



 

 
 

Streefwaarden 

Systolische bloeddruk < 140 mmHg 

> 75 jaar Systolische bloeddruk 140-150 mmHg 

 

Stappenplan hypertensie bij behandeling van ongecompliceerde essentiële hypertensie bij niet 

negroïde patiënten, ouder dan 50 jaar (bron: CBO 2011) 

 Medicatie 

Stap 1 Thiazidediureticum of Calciumantagonist 

Stap 2 Voeg ACE-remmer of ARB (bij kriebelhoest) toe,  bij voorkeur in combinatietablet 

Stap 3 Combineer diureticum, ACE-remmer (of ARB bij kriebelhoest) en Calciumantagonist 

Stap 4 Overweeg therapieresistente hypertensie 

 

 Alle groepen antihypertensiva (diuretica, ACE-remmers, Calciumantagonisten, Bètablokkers, en 

ARB’s) zijn gemiddeld even geschikt voor de behandeling van hypertensie. Met een lichte 

voorkeur voor diuretica. 

 

Voorkeursmedicatie bij specifiek klinische condities (Bron CBO 2011) 

Klinische conditie Voorkeursmedicatie (separaat of combinatie) 

Jonge leeftijd (< 50 jaar) 1.ACE-remmer (ARB bij kriebelhoest) 2. Toevoeging Bètablokker 

(als verdragen) 3.Toevoeging Diureticum of Calciumantagonist 

Chronisch, stabiel hartfalen 1.ACE-remmer (ARB bij kriebelhoest), 2.Toevoeging Diureticum, 

3.Toevoeging Bètablokker 

Nierinsufficiëntie; 

proteïnurie inclusief micro 

albuminurie 

ACE-remmer (ARB bij kriebelhoest) 

DM ACE-remmer (ARB bij kriebelhoest) 

Atriumfibrilleren Bètablokker 

Astma/COPD Diuretica 

Negroïde afkomst Diureticum, Calciumantagonist. Start low, go slow. Keuze obv co 

morbiditeit en comedicatie 

Ouderen ≥ 70 jaar  zonder 

orthostatische hypotensie 

Thiazide diuretica of Calciumantagonist 

 

Antihypertensiva 

SBD > 140 mm Hg 
HVZ patiënten 



Ouderen ≥70 jaar met 

orthostatische hypotensie 

ACE-remmer, Calciumantagonist. Start low, go slow. Keuze obv co 

morbiditeit en comedicatie. 

 

 

Stappenplan te hoge tensie 

Stap 1 Bij verdenking op hypertensie wordt de bloeddruk 2x gemeten aan 2 armen met 

tussenpoos van minimaal 15 seconden. Noteer de hoogste arm en meet voortaan aan deze 

arm 

Stap 2  Verwijs naar de website www.thuisarts.nl voor NHG patiëntenbrieven 
Patiënt krijgt  mee:  

 Ingevuld laboratoriumformulier 

 Korte vragenlijst (zie lijst) 

 Urine potje en sticker 

Stap 3 

Duur:  

30 min. 

Volgende consult bij POH/HA: 

 Bespreken bloeduitslagen 

 Meten bloeddruk (2x) 

 Meten lengte, gewicht en bepalen BMI. Middelomtrek bij een BMI>30 

 Anamnese vragen over roken, voeding, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit en 

familieanamnese 

 Opmaken en bespreken risicoprofiel en risicoscore 

 Opstellen behandelvoorstel 

Stap 4 Valideer de diagnose hypertensie indien 2-3 maal een spreekuurmeting te hoog is 

(zie validatie diagnose tabel) 

Stap 5 Doe een thuismeting of een 24 uursmeting op indicatie  

Stap 6 Vul bij elk herhaalbezoek het risicoprofiel CVRM in volgens het registratieprotocol 

Stap 7 Begeleid de patiënt aan de hand van het individueel zorgplan  

Stap 8 De patiënt wordt op de controle-en follow up lijst genoteerd en de follow up datum wordt 

achter hoofdbehandelaar huisarts in het risicoprofiel ingevuld 

Stap 9 Na goede instelling komt de patiënt 1 maal per jaar voor jaarcontrole in zijn 

geboortemaand 

Stap 10  Er wordt direct een afspraak gemaakt of de patiënt maakt zelf een afspraak 

Stap 11 Als de follow up datum verlopen is wordt de patiënt opgeroepen met een brief 

 

 

Medicatie controlebeleid hypertensie 

Situatie Procedure Controle 

Een nieuw 

medicament is 

gestart 

Na 2 weken: de patiënt na 2 weken terug 

laten komen om het recept te verlengen 

 

 

 

 

 

Na 2 weken: 

 Bloeddruk meten 

 Bijwerkingen nagaan 

 Recept verlengen 

 Bij gebruik (thiazide) diuretica 

en ACE remmers controle 

creatinine en kalium 

http://www.thuisarts.nl/


6 wekelijkse controle: de patiënt na 

uiterlijk 6 weken terug laten komen voor 

controle  

Tijdens 6 wekelijks controle nagaan:  

 Bloeddruk 

 Op indicatie 

laboratoriumonderzoek 

uitvoeren 

De dosering is 

gewijzigd 

De patiënt na uiterlijk 6 weken terug 

laten komen voor controle (6 wekelijkse 

controle) 

Het volgende wordt nagegaan:  

 Bloeddruk 

 Op indicatie laboratorium 

onderzoek uitvoeren 

Streefwaarde is 

gehaald 

In een periode van 1 jaar de patiënt elk 

kwartaal terug laten komen voor controle 

(kwartaalcontroles) 

Het volgende wordt nagegaan:  

 Bloeddruk 

 Leefstijl 

Behandeling is 

volledig ingesteld 

(kwartaalcontroles 

zijn afgerond) 

Patiënt wordt jaarlijks gecontroleerd in de 

geboortemaand. Indien nodig wordt de 

jaarcontrole afgewisseld met tussentijdse 

controles 

Het volgende wordt nagegaan:  

 Bloeddruk 

 Leefstijl 

 Laboratorium onderzoek 

 Eiwit in urine 

 

 

Controlefrequentie Hypertensie: 

 Tijdens instelling antihypertensieve therapie: twee- tot vierwekelijks tot instelling bereikt is. 

 Na instelling van de bloeddruk: 1 maal per jaar. 

 Bij ontregeling van de bloeddruk: op indicatie twee-tot vierwekelijks controle tot instelling 

bereikt is. 

 

Cholesterolverlagers 

 

 

Streefwaarden 

LDL < 2,5 mmol/l. 

Momenteel worden de volgende aanwijzingen gegeven: 

 

 

 

Cholesterolverlagers 

Altijd 
HVZ patiënten 



 
 

* Prik op indicatie CK, ASAT/ALAT: 

 Statine doseringen boven de standaard doseringen; 

 Co medicatie/ medicatie die interactie kunnen geven; 

 Klinische verdenking op toxiciteit/ spierschade; 

 Belangrijk is de anamnese van de patiënt. Anamnestische factoren die kunnen wijzen op 

spierschade:  

Spierpijnen, Spierzwakte en Cave: Onverklaarde spierpijn, spierkrampen evt. met malaise, koorts 

en donkerbruine urine. 

 

Statines en bijwerkingen: 

 

Start 

Simvasta- 

tine 40 mg 

HVZ 
Prik LDL na 

enkele weken 

– 3 mnd 

Streefwaarde  ≤ 

2,5 mmol /L 

ja Prik op 

indicatie CK, 

ASAT/ALAT* 

Controleer 

bijwerkingen 

Stel zonodig Rx 

bij 

(Ophogen dosis 

of swtich 

Statine) 

CVRM en Statine 



 
 

Tabel Stappenplan Statinetherapie (Bron: CBO 2011) 

Stap 1 
Stap 2 
Stap 3 
 
Stap 4 
Stap 5 

Start Simvastatine 40 mg/d (of lager indien geringe LDL-verhoging) 
Controleer na 4-13 weken LDL 
LDL ≤ 2,5 mmol/l: continueer Simvastatine 40 mg/d 
LDL > 2,5 mmol/l: switch naar Atorvastatine ≥ 20 mg/d of Rosuvastatine ≥ 10 mg/d 
Controleer 3 maandelijks LDL tot streefwaarde bereikt. Zo nodig aanpassing Statine (dosering) 
LDL ≤ 2,5 mmol/l: evalueer jaarlijks therapie 

Bijwerking 
of 
Interactie 

1.Staak of verlaag (tijdelijk) dosering statine. Bij verdenking toxiciteit of langdurige interactie: 
controleer CK en transaminasen 
2. Bij milde spierklachten zonder toxiciteit: evalueer klachten enkele weken na staken 
3. Geen relatie met Statine: herstart Statine 
Relatie met Statine: herstart evt. lagere dosering of switch naar Fluvastatine ≤ 40 mg/d, 
pravastatine ≤ 80 mg/d cq. Rosuvastatine ≤ 40 mg/d  

 

Stappenplan te hoog lipiden 
 

Stap 1 Patiënt gebruikt een cholesterolverlager en/of heeft een LDL> 2,5 

Stap 2  Verwijs naar de website www.thuisarts.nl voor NHG patiëntenbrieven 
Patiënt krijgt  mee:  

 Ingevuld laboratoriumformulier 

 Korte vragenlijst (zie bijlage 2) 

Klinische 

verdenking 

Myopathie 

CK stijging > 5x 

bovengrens 

ASAT /ALAT > 3x 

bovengrens 

Spierpijn 

Staak 

Statine 

Normalisatie 

ASAT/ALAT 

Na evaluatie 

spierpijn 

Hervat 

Statine in 

lagere dosis  

of  

start andere 

statine 

Denk aan 

interacties en 

kosten 

CK en ASAT/ALAT (transaminasen) 

http://www.thuisarts.nl/


 Urine potje en sticker (als er ook sprake is van hypertensie en/of nierinsufficiëntie) 

Stap 3 

Duur:  

30 min. 

Volgende consult bij POH/HA: 

 Bespreken bloeduitslagen 

 Meten bloeddruk (2x) 

 Meten lengte, gewicht en bepalen BMI. Middelomtrek bij een BMI>30 

 Anamnese vragen over roken, voeding, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit en 

familieanamnese 

 Opmaken en bespreken risicoprofiel en risicoscore 

 Opstellen behandelvoorstel 

Stap 4 Valideer de diagnose hyperlipidemie (zie validatie diagnose tabel) 

Stap 5 Vul bij elk herhaalbezoek het risicoprofiel CVRM in volgens het registratieprotocol 

Stap 6 Begeleidt de patiënt aan de hand van het individueel zorgplan 

Stap 7 De patiënt wordt op de controle-en follow up lijst genoteerd en de follow up datum wordt 

achter hoofdbehandelaar huisarts in het risicoprofiel ingevuld 

Stap 8 Na goede instelling komt de patiënt 1 maal per jaar voor jaarcontrole in zijn 

geboortemaand 

Stap 9 Er wordt direct een afspraak gemaakt of de patiënt maakt zelf een afspraak 

Stap 10 Als de follow up datum verlopen is wordt de patiënt opgeroepen met brief 

 

 

 

 

 

Tabel: Medicatie controlebeleid hyperlipidemie 

Situatie Procedure Controle 

Een nieuw medicament 

is gestart 

De patiënt na uiterlijk 3 maanden terug 

laten komen voor controle (kwartaal 

controle) 

 Lipidenspectrum (nuchter) 

 Bij klachten gericht laboratorium 

onderzoek uitvoeren (ASAT, ALAT en CK) 

De dosering is 

gewijzigd 

De patiënt na uiterlijk 3 maanden terug 

laten komen voor controle (kwartaal 

controle) 

 Lipidenspectrum (nuchter) 

 Bij klachten gericht laboratorium 

onderzoek uitvoeren (ASAT, ALAT en CK) 

De streefwaarde1 is 

gehaald en de 

behandeling is volledig 

ingesteld  

Patiënt wordt jaarlijks gecontroleerd 

(jaarcontroles)  

Let op: de jaarcontroles vinden plaats in 

combinatie met de jaarlijkse CVRM 

controles 

 1 maal per 3 jaar het LDL bepalen 

 Bij klachten gericht laboratorium 

onderzoek uitvoeren 

1of de voor de patiënt maximaal haalbare waarde 

 

Controlefrequentie hyperlipidemie: 

 Na start therapie uiterlijk na 3 maanden 

 Na aanpassing dosering  uiterlijk na 3 maanden 

 Stabiel ingestelde patiënt jaarlijkse controle samen met de jaarlijkse CVRM controles 


