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Verhoogde mortaliteit 
bij lage bloeddruk

Lage bloeddruk bij ouderen is voorspel-

lend voor toegenomen mortaliteit. De 

mogelijke verklaring hiervoor was tot 

voor kort hartfalen. Langdurige hyper-

tensie zou mogelijk leiden tot hartfa-

len, waardoor de bloeddruk kan dalen. 

Onderzoek van Poortvliet en anderen 

zet hier grote vraagtekens bij.

Als onderdeel van het Leiden-

85-plusonderzoek volgden zij 267 90-ja-

rigen. De totale onderzoeksperiode 

besloeg 7,2 jaar. De mediane follow-up 

was 3,6 jaar. Bij aanvang werd zowel 

de systolische bloeddruk, als het NT-

proBNP gemeten, met ≤ 150 mmHg als 

definitie voor lage bloeddruk, alles er-

boven als hoge bloeddruk. De afwezig-

heid van hartfalen werd gedefinieerd 

als een NT-proBNP < 284 pg/ml voor 

vrouwen en < 306 pg/ml voor mannen. 

Boven deze waarden achtten de onder-

zoekers hartfalen mogelijk.

Verschillen in sterftekans tussen 

hoge en lage bloeddruk zijn zowel in de 

lage als de hoge(re) NT-proBNP-groep 

bepaald. Deelnemers van de eerstge-

noemde groep met lage bloeddruk, ble-

ken een tweemaal grotere sterftekans 

te hebben, vergeleken met deelnemers 

met hoge bloeddruk (95%-BI 1,1-3,4). In 

de hoge NT-proBNP-groep bleek lage 

bloeddruk een 1,7 maal grotere sterfte-

kans (95%-BI 1,2-2,3) te geven ten opzicht 

van hoge bloeddruk.

De conclusie luidt dan ook dat we 

lage bloeddruk met een hogere sterf-

tekans moeten associëren dan hoge 

bloeddruk. En dat bij zowel hoge als 

lage NT-proBNP-waarden. Een en ander 

maakt duidelijk dat we de risicotabel 

uit de NHG-Standaard Cardiovasculair 

risicomanagement niet zonder meer 

kunnen extrapoleren voor de oudste 

ouderen. De klinische implicaties van 

deze bevindingen moeten echter blij-

ken uit vervolgonderzoek. ▪

Pieter Barnhoorn

Poortvliet, et al. Low blood pressure predicts 

increased mortality in very old age even wit-

hout heart failure: the Leiden 85-plus Study. Eur 

J Heart Fail 15(5):528-33.

Gewichtsverlies geen 
levensverlenger bij 
DM2
Afvallen is een van de sleuteladviezen 

voor diabetespatiënten met overge-

wicht of obesitas. Verschillende onder-

zoeken wijzen uit dat gewichtsverlies 

voor deze patiënten positief uitwerkt 

op onder meer glucosewaarden en ri-

sicofactoren voor hart- en vaatziekten. 

Weinig is echter bekend over het effect 

van gewichtsverlies op cardiovasculai-

re morbiditeit en mortaliteit binnen 

deze patiëntengroep.

In een Amerikaans gerandomiseerd 

onderzoek werden meer dan 5000 type-

2-diabeten bijna 14 jaar lang gevolgd, 

van wie 2570 gerandomiseerd naar 

deelname aan een intensieve leefstijl-

interventie. De controlegroep bestond 

uit 2575 patiënten. De deelnemers wa-

ren gemiddeld 58,9 jaar oud (± 6,9) en 

hun gemiddelde BMI bedroeg 36,0 (± 

5,8). Voorafgaand aan de randomisatie 

werd bekeken of patiënten fysiek in 

staat waren tot deelname aan de inten-

sieve leefstijlinterventie.

De interventie bestond uit individu-

ele en groepsbijeenkomsten, aanvanke-

lijk wekelijks en door de jaren minder 

frequent. Centraal stonden hier ge-

wichtsverlies (beperking van het aantal 

calorieën) en meer bewegen (ten minste 

175 minuten per week). Patiënten uit de 

controlegroep bezochten aanvankelijk 

drie maal per jaar een groepsbijeen-

komst voor diabeteseducatie, vanaf het 

vijfde jaar werd dit een jaarlijkse bijeen-

komst.

Na 13,6 jaar bleek de interventiegroep 

significant meer gewicht te hebben ver-

loren dan de controlegroep, daarnaast 

leidden de leefstijlinterventies tot een 

daling van de HbA1c-waarden en van 

bijna alle cardiovasculaire risicofacto-

ren. Qua primaire uitkomstmaten (dood 

door cardiovasculaire oorzaak, myo-

cardinfarct, CVA of angineuze klachten 

met ziekenhuisopname tot gevolg) 

vertoonde de interventiegroep aan het 

einde van het onderzoek geen verschil 

ten opzichte van de controlegroep.

In de huidige NHG-Standaard Di-

abetes mellitus type 2 staan dieet- en 

beweegadviezen nog altijd bovenaan. 

Gewichtsafname leidt tot verminderd 

cardiovasculair risico, maar zo blijkt, 

niet tot verlaagde cardiovasculaire 

morbiditeit en mortaliteit. Een nuance 

die we mee kunnen nemen in de infor-

matie rond leefstijladviezen voor pa-

tiënten met diabetes mellitus. ▪
Mauri Smits

The Look AHEAD Research Group. Cardiovas-

cular Effects of Intensive Lifestyle Intervention 

in Type 2 Diabetes. NEJM 2013;369(2):145-54.
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