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Bloeddrukverlaging bij matig cardiovasculair risico

Bèr Pleumeekers

hoger ongeveer 25% vermindering van het aantal cardiovascu-

laire events gevonden in de interventiegroep vergeleken met 

Interpretatie
Bloeddrukverlaging met candesartan en hydrochloorthiazide 

bij patiënten met een matig verhoogd cardiovasculair risico 

groter dan 10% per 10 jaar op een cardiovasculair event, leidt 

-

het risico op cardiovasculaire ziekte of sterfte met 28% doen 

lang behandeld worden om één ziekte of sterfgeval van hart- 

overeen met de schatting in de NHG-Standaard Cardiovascu-

dat in de effectief behandelde groep de resultaten beter zijn 

wat cardiovasculaire preventie betreft, omdat er veel uitval-

laatste kan echter statistisch onmogelijk getoetst worden en 

daarbij is het de vraag of in de praktische setting van de da-

gelijkse praktijk de therapietrouw zoveel beter is dan in een 

bloeddruk onder het motto ‘hoe lager hoe beter’ is op basis van 

geboden om nauwkeurig, zo nodig over meerdere maanden 

verspreid, de hoogte van de systolische bloeddruk vast te stel-

gebruiken met een kans van één op veertig om cardiovascu-

compliance lijkt me dat een afweging die nogal eens op weer-
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Inleiding
Bloeddrukverlaging is een van de belangrijkste interventies 

Dit geldt vooral als er sprake is van een verhoogd cardiovascu-

of bij patiënten met een systolische bloeddruk van 180 mmHg 

met een matig verhoogd risico vanwege lifestyle, erfelijkheid 

of een licht verhoogde bloeddruk, ook baat bij verlaging van 

een kans hebben op een cardiovasculair event van ongeveer 

wel over het grootste deel van alle 55-plussers in onze samen-

Onderzoek
Design -

-

werden behandeld met 16 mg candesartan en 12,5 mg hydro-

medicatie hadden ingenomen en geen bijzondere bijwerkin-

-

maat was cardiovasculaire sterfte, niet-fataal MI, niet-fataal 

van de resultaten vond plaats na gemiddeld 5,6 jaar en was op 

Resultaten

-

voor het primaire samengestelde eindpunt tussen beide groe-

-

-


