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Het gedrag van
hypertensie-patienten

In dit artikel wordt de invloed geschetst van de gezinssituatie en de
maatschappelijke context op het gedrag van de hypertensiepatient,
dat nauwelijks door de aard van de ziekte wordt be·invloed. Psycho
sociale tactoren zijn niet aileen van groot belang voor het gedrag de
begeleiding en de prognose van hypertensiepatienten, maar moge
lijk ook voor het ontstaan van hypertensie.
Met de verschuiving in het werk van huisartsen in de richting van
begeleiding van chronische patienten neemt de mate waarin artsen
het gedrag van hun patienten controleren toe. Roept dit reeds vragen
op betreffende de rol en de verantwoordelijkheid van huisarts en 
potentiele - patient, over enkele jaren staan wij mogelijk voor het
blok van massale screening op verhoogde bloeddruk en dreigt met
recht het gevaar voor vermedicalisering van de samenleving.

Het medisch handelen ten aanzien van
iemand met verhoogde bloeddruk beoogt
complicaties te voork6men en het leven te
verlengen. Daarnaast kan medische inter
ventie ontegenzeggelijk negatieve effec
ten hebben, onder meer als gevolg van het
veroorzaken van een patientenrol, de mo
gelijke stigmatisering, de ervaring "an
ders" te zijn en de mogelijke veranderin
gen in levensconceptie en zingeving van
leven. Terwijl de lasten zich in het heden
doen gevoelen, moeten de baten worden
afgewacht.
In dit artikel wordt een poging ondernomen
de mogelijke psychosociale repercussies
te schetsen die opdoemen wanneer ie
mand tot hypertensiepatient wordt be
stempeld. Voorts wordt aandacht ge
schonken aan de maatschappelijke en
ethische problemen die een massale op
sporing van personen met verhoogde
bloeddruk met zich zal brengen, en aan de
rol van de huisarts.

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN
VAN HET CHRONISCH ZIEK ZIJN
Een hypertensiepatient voldoet aan de
sociologische definitie van chronisch
ziek-zijn. Het vaststellen van verhoogde
bloeddruk impliceert in het algemeen op
zijn minst langdurige medische controle.
Weliswaar is een hypertensiepatient uiter
Iijk minder gehandicapt dan de meeste
andere chronisch zieken, toch moet hij
zien klaar te komen met de dreiging van
invalidering en vroegtijdige dood. In een
eigen, niet gepubliceerd onderzoek over
verwijzen bleek mij dat de huisarts over
het algemeen wei de feiten betreffende
chronische patienten weet, maar weinig of

22

niets van de veranderingen in gezinsrela
ties of de verwerking van het chronisch
ziek-zijn. In het navolgende worden enige
voor de hulpverlening relevante facetten
aangestipt.

Gevolgen van het hypertensie
patient zijn; ettecten op de
persoon zeit
Doorgaans zonder de minste aankondi
ging door Iichamelijke klachten wordt ie
mand bij wie hypertensie is ontdekt ineens
met de neus op de feiten gedrukt: "Ik kan
eerder doodgaan of ernstig gehandicapt
worden". Hij zal indringender en vroeger
worden geconfronteerd met eigen eindig
heid en doel en zin van het leven. Deze
confrontatie kan positief worden beleefd
en leiden tot een bewustere bepaling van
prioriteiten in het leven en een grotere
sensitiviteit voor problemen en gevoelens
van anderen. Maar zij kan ook leiden tot
depressieve gevoelens die regelmatig te
rugkomen, ook al past de patient zich goed
aan. Een controlebezoek aan de huisarts
kan hiertoe reeds aanleiding zijn, vooral
als er iets wordt gewijzigd aan het behan
delingsschema.
De patient gaat zich afhankelijk gevoelen,
gaat soms zelfs ervaren dat hij niet meer
zelf kan bepalen wat hij doet. Hij kan zich
ingeperkt voelen in zijn vrijheid en schuld
gevoelens krijgen ten aanzien van zijn
partner en gezin: "Wat doe ik hen aan";
"ik belemmer hun ontplooiing en levens
verwachting". Mensen uit zijn omgeving
die regelmatig naar zijn gezondheid infor
meren confronteren hem vaortdurend met
zijn situatie. Vaak wordt dit informeren
meer als een vorm van nieuwsgierigheid

dan van echt meeleven en luisteren be
leefd.

Effecten op de gezinssituatie
Hoewel er sprake is van een wisselwer
king maken wi; om pragmatische redenen
een onderscheid tussen de invloed van de
patient op diens gezin, en de invloed van
het gezin op de patient. De aanwezigheid
van een chronisch zieke legt een gezin
beperkingen op. Uitgaan kan minder goed
mogelijk. zijn omdat men bijvoorbeeld
vroeger naar huis "moet". Restaurant
bezoek is vaak lastig en minder plezierig
vanwege het dieet. Het meer aan huis ge
bonden zijn kan het gezin isoleren. Het
(teveel) rekening moeten houden met de
patient uit zich in : "Zachtjes, hij slaapt" of
"Niet te wild bij het stoeien". Kinderen
kunnen het gevoel krijgen dat zij in een
bijzonder gezin opgroeien. Zij kunnen
agressief worden en de patient gaan ver
wijten: "Ik wil zo'n vader niet". Dit kan de
schuldgevoelens van de patient verster
ken.
Vaak wordt boosheid van de gezinsleden
niet toegestaan en opgekropt en elders,
bijvoorbeeld op school, geuit.
Oudere kinderen kunnen extra actiel en
behulpzaam worden om de zieke te ver
vangen. Voor de ontwikkeling van de kin
deren kan dit gevaren inhouden. Ook door
afwezigheid kunnen rolver~chuivingen op
treden. Wat vader eerst deed, doet moe
der nu, of omgekeerd. Michaels heeft een
bruikbaar sehematisch overzicht gegeven
van de veranderingen in gezinsfuneties
die kunnen optreden in versehillende ge
zinsstadia (rabel).
Anderzijds heelt het gezin invloed op de
patient: het gezin is van groot belang bij de
aeeeptatie van het ziek-zijn en de organi
satie van het ziektegedrag. De gezinsle
den kunnen de patient voortdurend in een
passieve ziekenrol duwen door hem alles
uit handen te nemen, door te bemoederen
of te bevaderen. Zij kunnen daarentegen
ook (te) hoge eisen stellen: Hij mag niet
moe zijn, hij mag niet vroeg naar bed, hij
moet zware karweitjes opknappen. Hij
wordt de zondebok op wie aile spanningen
worden algewenteld, soms op het sadisti
sehe al.

Effecten op de relatie met de
partner
De relatie met de partner speelt een zeer
belangrijke rol bij de opvang en aanpas
sing. Het ehronisch ziek-zijn confronteert
beide partners met de eigen levenseon
eeptie en de dood, met dientengevolge
vaak liehte of ernstige crises in de relatie.
Dit kan leiden tot een verwijdering of zelfs
beeindiging van de relatie. De relatie kan
zieh eehter ook verdiepen, omdat nu meer
fundamentele, minder vrijblijvende ge
sprekken worden gevoerd. Van belang
voor de reactie van de partner is hoe deze
ziekte en gezondheid heeft beleefd in het
ouderlijk milieu, en hoe de relatie was
voordat het ziek zijn bekend werd. In het



algemeen kan worden gezegd dat de part
ner extra op de gedragingen van de ander
zal gaan letten: hoe zal deze zich voelen,
gaat "de patient" achteruit? De partner
voelt zich bedreigt in zijn bestaan. Fanta
sieen over het weduw(naar)schap en de
begrafenis zijn niet ongebruikelijk, maar
mogen vaak niet worden geuit. De omge
ving keurt uitingen van agressie en opko
men voor zichzelf vaak af: "Je bent geen
goede echtgeno(o)t(e)"; "de ander heeft
het al moeilijk genoeg zonder jouw proble
men". Kong onderscheidt een drietal
reactietypen van de partner:
- De manlijke C.q. vrouwelijke reactie: de
partner verzet zich tegen de veranderende
rol van de ander en wil deze graag in de rol
van man c.q. vrouw blijven zien. Hij mag
zich niet afhankelijk tonen maar moet
stoer en flink zijn. Zijn verminderde viriliteit
ervaart zij als een krenking van haar vrouw
zijn, wat zij kan doen blijken in bijvoorbeeld
het echtelijk bed. Gebruik van medica
menten of de beleving van de ziekte kan
leiden tot het zoeken van relaties met der
den. Mutatis mutandis kan dit voor de man
als partner van een chronisch zieke vrouw
gelden.
- De vaderlijke C.q. moederlijke reactie:
bij met name een tevoren nogal dominante
man of vrouw kan de partner nu kans zien
overbezorgdheid, te grote toewijding en
opoffering ten toon te spreiden. De instruc
ties van de arts worden nauwkeurig ge
controleerd op naleving. De patient wordt
geen ogenblik aileen gelaten. Dieetvoor
schriften worden nauwgezet uitgewerkt en
de patient krijgt niet de kans af en toe te
"zondigen". Voortdurend wordt naar zijn
gezondheid ge·informeerd. In aanwezig
heid van derden wordt bij de minste aan
leiding.bestraffend opgetreden. Eens een
keer laat naar bed gaan mag niet, enzo
voort.
- De kinderlijke reactie: als de partner de
situatie niet meer aankan wordt nogal
eens de kinderlijke reactie gezien. De
partner gaat zich zeer afhankelijk gedra
gen en leunt sterk op anderen, vooral
hulpverleners, wat irritatie kan wekken.
Vaak zien wij vloeiende overgangen tus
sen deze reactietypen. En soms wisselen
de reacties elkaar af, afhankelijk van de
situatie.

Effecten Op het werk
Vaak moet de patient zich instellen op het
feit dat de top of het eindpunt van zijn car
riere is bereikt. Dit kan betekenen dat de
inkomsten niet zullen stijgen of zullen da
len, en dat verandering van betrekking
minder goed mogelijk is vanwege de moei
lijk te passeren aanstellingskeuring,
Jonge mensen zullen proberen een amb
telijke betrekking te krijgen vanwege ge
ringere financiele risico's en betere pen
sioenvoorzieningen, of zij komen niet aan
de slag omdat zij overal worden afge
keurd. Ouderen moeten soms part-time
gaan werken of zijn aangewezen op de
W.A.O.-voorzieningen.

Onvoldoende risicodekking of een uitke
ring krachtens de W.A.O. kan tot finan
ciele problemen leiden, terwijl extra kos
ten niet steeds worden vergoed of fiscaal
aftrekbaar zijn. Ondanks de goede sociale
voorzieningen ontstaat er altijd een finan
ciele achteruitgang. De chronisch zieke
kan de rol van kostwinner verliezen, wat
des te moeilijker te compenseren kan zijn
naarmate de identiteit meer ontleend werd
aan het werk en minder aan gezinstaken,
zoals de opvoeding van de kinderen en
huishoudelijke activiteiten of de vrijetijds
besteding.
Een gunstige ontwikkeling is dat het pri
maat van de man over de arbeid buitens
huis minder vanzelfsprekend is geworden
en dat rolverschuivingen tussen man en
vrouw sociaal gezien gemakkelijker wor
den.
Door werkverzuim, werkvermindering of
arbeidsongeschiktheid kan de patient het
gevoel krijgen nog "voor spek en bonen"
mee te doen, maar in wezen reeds te zijn
afgeschreven.

Effecten op de vrije tijd
De eventuele beperking van de mogelijk
heden uit te gaan werd reeds aangestipt.
Hetzelfde kan gelden voor reizen, vakan
ties, sportbeoefening, tuinieren en derge
lijke, met als gevolg een duidelijke vermin
dering van mogelijkheden tot ontspanning
en zich uit te leven en een voortdurende
confrontatie met het ziek en afhankelijk
zijn.

Defensiemechanismen
De wijze waarop de patient zich aanpast
aan zijn ziek-zijn kan doeltreffend worden
genoemd voor zover deze aanpassing er
toe bijdraagt dat hij zijn leven als bevredi
gend ervaart. Wanneer het aanpas
singsproces extreme vormen aanneemt
en de aanpassing over haar doel heen
schiet, spreken wij van afwijkende defen
siemechanismen. De twee belangrijkste
vormen van afwijkend patientengedrag
zijn extreme ontkenning en regressie.

Ontkenning
Vooral bij aandoeningen zoals verhoogde
bloeddruk en diabetes, die kunnen worden
gediagnostiseerd voordat zich sociaal
aanvaarde criteria van ziek-zijn voordoen,
zoals koorts, pijn, zichtbare afwijkingen,
komt ontkenning vaak voor. De patient er
kent weliswaar rationeel een ziekte te
hebben, maar ontkent het permanente ka
rakter ervan, de risico's van de aandoe
ning of het belang van de behandeling er
van. Hij vermijdt zoveel mogelijk gesprek
ken hierover evenals controlebezoeken
aan de dokter. Hij laat geen angst toe, doet
opgewekt en dynamisch aan en mijdt het
conflict door emotionele en rationele ont
kenning.
Hij zal koste wat het kost trachten een
normaal leven te leiden, redenen vinden
om doktersadviezen naast zich neer te
leggen. Alles wat hem uit zijn dagelijkse

routine haalt, stoort hem en wijst hij af. Hij
wil niet afhankelijk zijn, wil ook beslist
geen gebruik maken van sociale voorzie
ningen en bewijst liever zijn onafhankelijk
heid door bijvoorbeeld verre reizen te ma
ken en zich te verzetten tegen straffere
medische controle of verhoging van de
medicatie. Hij ontkent vaak klachten te
hebben.
Nu heefteen ieder weleens de neiging af
spraken met een arts te "vergeten" en
dergelijke situaties met een element van
angst tevermijden. Angst voor ziek-zijn en
dood en vermijdingsgedrag zijn niemand
vreemd. Zonder enige vorm van ontken
ning is er bijna niet te leven met een chro
nische ziekte. Afzien van medische be
handeling kan ook een gezonde reactie
zijn op een (te) sterke medische bemoeie
nis met het bestaan, en een keuze voor
een stukje kwaliteitswinst, ook als dit ten
koste zou gaan van de kwantiteit van het
leven, bijvoorbeeld als een hypertensie
patient met kinderwens de medicamenten
laat staan die de libido of potentie be'in
vloeden. Bij een afwijkende mate van ont
kenning slaagt de patient er echter niet in
zijn situatie en behandeling voldoende
werkelijkheidsgehalte te geven en zijn ge
drag min ofmeer zelfstandig te kunnen
bepalen.
Sommigen proberen hun angst te over
winnen door ziekte, behandeling en dood
zeer rationeel te benaderen. Zij lezen "al
les" over hun ziekte, willen er meer vanaf
weten dan de arts of verpleegkundige, pra
ten erg rationeel over aile mogelijke emo
tionele zaken en komen zeer beheerst en
rustig over. Het is duidelijk dat deze vorm
van ontkenning positieve maar vooral ne
gatieve aspecten heeft.

Minder vaak voorkomende vormen van
ontkenning zijn projectie, introjectie en
vervanging. De projecterende patient
geeft de omgeving de schuld van zijn ziek
te, en wil er zelf geen verantwoordelijkheid
voor dragen. Hij projecteert de ziekte bui
ten zichzelf. Bij introjectie is het juist an
dersom: de patient betrekt alles op zich
zelf en hij is de schuld van alles. Bij ver
vanging legt de patient sterk de nadruk op
klachten die nauwelijks of niets met de
ziekte te maken hebben.

Regressie
Wanneer de patient sterk terugvalt in zijn
rol van zieke spreken wij van regressie: hij
valt als het ware terug op vroegere stadia
van functioneren waarin hij zich happy ge
voelde. Het ziek-zijn wordt aangewend om
aandacht te vragen, zich te laten verwen
nen, voor zelfbeklag en om zelfstandig
heid en verantwoordelijkheid te ontlopen.
Hij kan het gezin tiranniseren door uit
voerig aandacht te eisen voor elk klachtje.
Een dergelijk defensiemechanisme kan
leiden tot oneigenlijk gebruik van sociale
voorzieningen. Dit gedrag is veeI te weinig
bekend en wordt mijns inziens te veel ge
zien als gevolg van het (te) ruim ter be-
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schikking staan van deze v90rzieningen.
Dit oneigenlijk gebruik is mijns inziens te
begrijpen vanuit het gevoel van de chro
nisch zieke benadeeld te zijn ten opzichte
van gezonde mensen: "Alleef ik korter, ik
wil er toch plezier van hebben".
Lederer, geciteerd door Van Es, noemt
vier kenmerken van regressie: egocentri
citeit, inperking van de belangstelling, hy
pochondrie en emotionele afhankelijk
heid. Een en ander kan tot sterke vereen
zaming leiden. Hij wordt een lastige
"zuurpruim" die wordt gemeden. Re
gressie kan bij een acute ziekte nog ade
quaat zijn, maar is dat bij eenchronische
ziekte veeI minder.
Patienten met ongecompliceerde hyper
tensie en andere aandoeningen zonder in
het ook springende klachten en afwijkin
gen zullen minder geneigd zijn tot re
gressie dan patienten met invaliderende
ziekten zoals dialyse-patienten of patien
ten met een hartinfarct, ernstige CARA of
multiple sclerose.

Overigens moet worden benadrukt dat het
type ziektegedrag geen causaal of func
tioneel verband heeft met de aard van de
ziekte. Verder is het feitelijke ziektegedrag
complexer dan deze korte aanduiding wil
suggereren: er komen mengvormen voor,
bijvoorbeeld de combinatie ontkenning en
rationalisatie, terwijl voorts de reactiety
pen elkaar kunnen afwisselen, bijvoor
beeld ontkenning, zolang de symptomen
nog enigszins zijn te omzeilen om bij ver
slechtering om te slaan in regressie.

sche adviezen te houden, geen levenslust
meer hebben en naar de dood verlangen
om er vanaf te zijn, komt niet aileen in
eindfasen van ziek-zijn voor, maar ook in
vroegere ziektestadia.

De ral van de huisarts
De rol van de huisarts met betrekking tot
chronisch zieken is duidelijk anders dan bij
de acuut zieken. Bij acute ziekten is het
gedrag van de huisarts vooral gericht op
behandelen en genezen. Bij de chronisch
zieke is de huisarts veeI meer begeleider,
meer op de achtergrond om de autonomie
en verantwoordelijkheid van de patient zo
weinig mogelijk te belemmeren. Dit vraagt
van de huisarts een specifiek gedrag.
Met een opleiding die hoofdzakelijk ge
richt is geweest op de behandeling van
acute ziekte-episoden zijn continue na
scholingsprogramma's des te belangrij
ker. Nieuwe kennis impliceert nieuwe be
handelingsprogramma's, waarbij de huis
arts zijn technische competenties mede
zal moeten afstemmen op de mogelijkhe
den en behoeften van de patient. Het ver
schaffen van informatie aan de patient
over de aard van de ziekte, het ontstaan
en de prognose ervan, het belang en de
specifieke details van de behandeling be
hoort niet tot de sterkste zijde van de arts.
Zelfwerkzaamheid en keuzevrijheid, ver
antwoordelijkheid en autonomie vereisen
echter informatie-overdracht aan de pa
tient. Een dieet of medicijngebruik veron
derstelt zonder meer de actieve deelname

van de patient. Stimuleren van zelfwerk
zaamheid, bijvoorbeeld het leren zelf de
bloeddruk thuis te meten of de glucose
uitscheiding in de urine te controleren kan
de chronische patient behoeden voor on
nodige afhankelijkheidgevoelens en kan
de eigen verantwoordelijkheid bevorde
ren.
Mits goed uitgelegd en gemotiveerd kun
nen vele patienten dergelijke procedures
technisch en emotioneel beter aan dan
vele artsen geneigd zijn te veronderstel
len. Ook hierbij ligt de vlucht van de arts in
de oude vaderrol om de hoek. Niet aileen
over de ziekte zelf en de behandeling er
van moet de patient zoveel informatie krij
gen als hij wenst en aankan, maar ook
over de emotionele reacties die chronisch
ziek-zijn kan oproepen.
Door te vragen of er problemen zijn, hoort
men dikwijls weinig van de patient, tenzij
deze de patient erg hoog zitten. Beter is
het blijk te geven van aandacht voor de
signalen die de patient uitzendt en begrip
te tonen voor de emotionele reacties van
de patient, de partner of de gezinsleden,
en de repercussies op het werk. Het actief
ruimte geven aan bijvoorbeeld agressieve
gevoelens kan zeer opluchtend werken.
De gevoelens kunnen in de loop van de tijd
nogal eens veranderen, zodat per contact
ruimte moet worden gelaten voor een ge
sprek.
Het onderkennen van de eigen gevoelens
van de huisarts, zoals irritatie bij een re
gressieve reactie, is van belang. Men zij

Het falen van defensiemechanis
men; depressieve reacties
Gevoelens van hopeloosheid, zinledig
heid, angst voor de dood, van opstandig
heid: "Waarom ik en niet een ander", ko
men bij tijd en wijle bij elke chronische
zieke voor. Wat dat betreft is het aanvaar
den van het chronisch ziek-zijn, het afleg
gen van oude rollen en concepten en het
zoeken van nieuwe, als een rouwproces:
ontkenning, rationalisatie, opstand, innig
verdriet en aanvaarding wisselen elkaar
af. Langdurige depressieve perioden ko
men nogal eens voor.

Overafhankelijkheid
De patient gedraagt zich zeer afhankelijk
van zijn omgeving, met name van degenen
op wiens hulp en zorg hij rekent en wijst
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
af. Hij is niet meer tot werkhervatting te
bewegen. De voordelen van aandacht en
verzorging zijnveel groter dan van het
maatschappelijk functioneren. De situatie
op het werk en de gevoelens daarover
voordat de ziekte begon, spelen zeker een
rol bij het optreden van dit reactietype. De
televisiefilm "Het zere been" illustreert
dit.

Opgeven
Het opgeven van de strijd het evenwicht te
hervinden, weigeren zich aan de medi-
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Tabel. Aard en graad van de te verwachten invloed op de verschillende gezinsfuncties
tijdens verschillende levensfasen.

Ql
Ql '"Ql '" '"'" '" ~

Verklaring der tekens: '" ~Q; 10
± positieve invloed; ~ ~ ~

a geen invloed; ~
:0

:0 '"- lichte stoornls: problemen die :0 '" <;;

'" <;; <::over het algemeen door het <;; Ql
<:: Ql

Ql '"gezin zander hulp van buiten c: Ql .b '" '"Ql '" Q;
worden opgelosl; .b .b lJ' Q; :s QllJ' c:

'6 "5 '"-- malige stoornis: problemen lJ' c: 0 Ql

'"c: '6 0 '"waarvoor hUlp van buiten no- E 0 0 > '" t;;< > £ t; ~dig is en ts verkrijgen is; 0 ;< Ql £ Ql;<
Ql "0 Ql "0 ~ Ql

- - - ernstige stoornis: probleman Ql "0 .!o:: "0 £ Ql "0

waarvoor hulp nodig is maar
"0 .!o:: .!o:: "0 .!o::
£ a; a; £ ;<niet te bleden Is. a; "0 a; "0
"0 "0 Ql "0 Ql c: ::l
c:

'"
0

'" 0 '" 0
;;;' > :E > :E :E :>

Sociaal-biologische functie
regulering seksuele drift 0

reproductie 0 0 0 0

fysieke verzorging

Sociaal-economische functie
productie-inkomenwerving 0 0 0 0
consumptie

Sociaal-culturele functie
socialisering 0 0 0 0 0
opvoeding 0 0
religie ± ± ± 0 0 0 0
ontspanning/gezelligheid
status 0 0 0 0 0 0

Sociaal-psychische functie
affectieve functie 0 ± ± ± ±
eigen zijn 0



alert op ontkenning die bij tegenslag snel
in een depressieve reactie kan omslaan.
Ook de partner en de gezinsleden kunnen
signalen uitzenden, zoals een hogere me
dische consumptie. Zij hebben even goed
aandacht en soms begeleiding nodig,
vooral omdat van hen een behulpzame rol
wordt verwacht die agressieve en de
pressieve gevoelens nauwelijks toelaat.
Accentuering en verdere stimulering van
het gezonde deel in de relaties tussen de
chronische patient en zijn omgeving kan 
iatrogene versterking van - de zo schade
Iijke overprotectie van de patient voork6
men.

MAATSCHAPPELlJKE EN
ETHISCHE ASPECTEN
De feitelijke behandelingsresultaten bij
matig of ernstig verhoogde bloeddruk zijn
uitermate poyer. Enerzijds door onvol
doende begrip van de achtergronden van
compliancegedrag, anderzijds doordat
vele personen niet zijn opgespoord en niet
eens aan behandeling toekomen. Bij Iicht
verhoogde bloeddruk is het eventuele nut
van behandeling nog in onderzoek. Ver
schillende internationaal opgezette on
derzoekingen bestuderen tevens de iatro
gene effecten op de "quality of life" bij de
behandeling van personen met licht of ma
tig verhoogde bloeddrukwaarden.

Velen betwijfelen het nut van massale
screening op verhoogde bloeddruk. Een
belangrijk aspect bij de afweging van voor
en nadelen zal behalve de ernst ook de
omvang van het probleem blijven vormen.

Van de volwassen bevolking in westerse
landen heeft 20-30 procent bloeddruk
waarden met een duidelijk verhoogd risico
op complicaties. De vraag dringt zich op
welke de relatie is tussen dit hoge percen
tage verhoogde bloeddrukwaarden en
onze huidige maatschappijvorm.
Nu het renine-tijdperk ten einde neigt en
hyperactiviteit van het autonome zenuw
stelsel een steeds central ere positie lijkt in
te nemen bij de hypothesen over het ont
staan van verhoogde bloeddruk, komt een
aansluiting bij de psychosomatische theo
rievorming meer in zicht. De reeds be
kende factoren die een verhoogde bloed
druk in de hand werken, worden mede be
paald door de psychosociale en culturele
context. Indien gedrag en maatschappe
lijke condities een zo sterk medebepa
lende rol spelen bij het ontstaan van ver
hoogde bloeddruk - en van andere hart
en vaatziekten - kunnen wij ons met recht
afvragen waar onze verantwoordelijkheid
als hulpverlener of hulpvrager en als bur
ger in het algemeen ligt voor het eigen
gedrag.
Indien eenvijfde van de bevolking zich op
zijn minst onder medische controle moet
stellen, is de kans op vermedicalisering
van de samenleving aanzienlijk. Medische
interventie zonder bemoeienis met an
dermans gedrag Iijkt niet te bestaat. Hof
fand illustreert dit op pregnante wijze ten
aanzien van verhoogde bloeddruk. Op
grond van de bevindingen na een vijfjarig
onderzoek in een aantal groepspraktijken
komt hij tot de veronderstelling dat niet
zozeer de anti-hypertensieve behande
ling op zich van effect is, alswel het regel-

matig terugkomen voor controle waarbij
de patient zich moet verantwoorden voor
zijn gedrag.
Dat gedragsbe'invloeding door artsen
plaatsvindt is onontkoombaar en niet per
defi,!itie ongewenst. De wijze waarop en
het stadium waarin deze doorgaans
plaatsvindt, is echter open voor discussie
zoals de vraag of wij als huisarts wei moe
ten doorgaan met symptoombestrijding.
Welke rollen laten wij ons opdringen en
welke laten wij liggen? Symptoombestrij
ding akkoord. Maar dan niet nalaten
pseudo-medische problemen te helpen
herleiden tot hun achtergronden en met
behulp van de sociale signalen bij te dra
gen aan de verwezenlijking van een pre
ventief beleid. Vooral de eigen verant
woordelijkheid van de (potentiele) patient
mag hierbij niet worden onderschat. Hoe
helpen wij het best?

Es, J. C. van, Patient en huisarts. Oost
hoek, Scheltema en Holkema, Utrecht,
1974.

Huygen, F. J. A. (1970) huisarts en we
tenschap 13 261-267.

Kong, geciteerd door Nuyes. Huisarts en
chronische patient: Sociale pro
bleemstelling, voordracht, gehouden
tijdens de wetenschappelijke dag van
de Wetenschappelijke Vereniging van
Vlaamse Huisartsen te Antwerpen,
1974 (beschikbaar op het N.H.I.).

Michels, J. (1968) Kath. Artsen Blad.
294-302.
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