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patiënten werd 87% in dezelfde groep 
ingedeeld. Ook in andere onderzoeken 
zijn de resultaten gunstig ten aanzien 
van de 30-minuten meting. De 30-mi-
nuten bloeddrukmeting is daarmee een 
nieuwe valide methode om wittejassen-
hypertensie uit te sluiten. Het voordeel 
is dat deze methode voor de patiënt veel 
minder belastend is. De 30-minuten-
meting is echter geen vervanging van 
de 24-uurs bloeddrukmeting omdat 
andere belangrijke informatie over 
nachtelijk dippen, variabiliteit in de 
bloeddruk en de gemiddelde nachtelijke 
bloeddruk  hierbij natuurlijk niet kan 
worden gemeten. ▪

Sophie van Koningsbrugge

Van der Wel MC, et al. ‘A novel approach to 
office blood pressure measurement: 30-minute 
office blood pressure vs daytime ambulatory 
blood pressure’. Ann Fam Med 2011;9:128-35.

er sprake is van wittejassenhypertensie.
 Bij deze meting wordt gedurende 
30 minuten elke 5 minuten de bloed-
druk gemeten met een 24-uurs bloed-
drukmeter. De patiënt zit alleen in 
een kamer en mag daar niet gestoord 
worden. De assistente die de bloeddruk-
meter om doet, controleert bij de eerste 
meting of het apparaat goed werkt, 
waarna zij de kamer verlaat. De eerste 
2 metingen worden niet meegenomen 
in de analyse, omdat uit verschillende 
onderzoeken blijkt dat een aanzienlijke 
bloeddrukdaling kan plaatsvinden in 
de eerste 10 minuten. 
 In het onderzoek werden bij de-
zelfde 84 patiënten de resultaten van 
de 30-minutenmeting vergeleken met 
een 24-uurs bloeddrukmeting. Hieruit 
bleek dat tussen de twee methoden 
geen significant verschil bestond in 
de classificering (p = 0,22). Van de 84 

Wittejassen hypertensie 
vaststellen in half uurtje

Er is een nieuwe, patiëntvriendelij-
kere methode waarmee in de praktijk 
binnen dertig minuten kan worden 
vastgesteld of er sprake is van witte-
jassenhypertensie.
Bloeddrukmeting is een vast onderdeel 
bij het inschatten van het cardiovas-
culair risico. Het is bekend dat 1 op de 
4 patiënten last heeft van het wittejas-
sen-fenomeen. De manier om dat aan 
te tonen of uit te sluiten is het verrich-
ten van een 24-uurs bloeddrukmeting. 
Veel patiënten ervaren deze methode 
echter als hinderlijk. Nijmeegse onder-
zoekers keken daarom naar een nieuwe,   
patiëntvriendelijkere methode waar-
mee in de praktijk binnen 30 minuten 
met zekerheid gesteld kan worden of 

In geen enkel geval overleed de patiënt 
of leed deze blijvende schade. De vei-
ligheidsincidenten hadden vooral te 
maken met de menselijke factor (50%) 
en met de praktijkorganisatie (25%). 
Veelal moest de patiënt ten gevolge van 
een incident een test opnieuw doen, of 
moest hij extra naar de praktijk komen. 
De huisartsenpraktijk is voor de patiënt 
dus een relatief veilige omgeving. En 
als u dit al wist: nu weet u het met ze-
kerheid. ▪

Henk Schers
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Safety first
De patiëntveiligheid in huisartsen-
praktijken is redelijk op orde. Er 
treden weinig veiligheidsincidenten 
op, en zeer zelden leiden incidenten 
tot ziekenhuisopname. Dat conclu-
deren Nederlandse onderzoekers in 
Implementation Science.
Om de veiligheid in kaart te brengen, 
onderzocht men uit 20 praktijken de 
dossiers van 50 patiënten die recent 
op het spreekuur kwamen. In totaal 
werden op deze manier 1000 patiënt-
jaren bekeken. De onderzoekers vonden 
211 incidenten, waarvan er 149 geen 
enkel effect hadden op de gezondheid 
van de patiënt. In 7 gevallen leidde een 
incident tot een ziekenhuisopname. Ill
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De berichten, commentaren en reacties in het journaal 
 richten zich op de wetenschappelijke en inhoudelijke kanten 
van het vak. Bijdragen van lezers zijn van harte welkom  
(redactie@nhg.org).


