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Het einde van de gewone praktijkbloeddrukmeting?
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druk voor.7 Voor het diagnosticeren van hypertensie of het

Meetfouten en het wittejasseneffect staan een betrouwbare be-

opstellen van een betrouwbaar cardiovasculair risicoproﬁel

paling van de bloeddruk in de spreekkamer in de weg. Dat is de

vinden wij een routinemeting dan ook van weinig waarde. Op

reden

de

uitdagende wijze stelt men soms voor om de bloeddrukmeting

24-uursmeting een plaats hebben gekregen in het cardiovasculair

door de huisarts in het kader van diagnostiek en behandeling

risicomanagement. Nadelen zijn respectievelijk een beperkt zicht

van hypertensie dan ook maar af te schaffen.8

waarom

de

geprotocolliseerde

thuismeting

en

op de uitvoering en ongemak bij de patiënt. Een andere beperking

Ondanks bovenstaande bezwaren wordt de praktijkme-

is dat de risicotabellen voor cardiovasculair risicomanagement zijn

ting nog steeds beschouwd als de hoeksteen van het beleid bij

gebaseerd op praktijkmetingen die men lege artis heeft uitge-

cardiovasculair risicomanagement.9-11 De wetenschappelijke

voerd. Een seriële automatische 30-minutenbloeddrukmeting op

kennis over diagnostiek en beleid bij hypertensie is namelijk

de praktijk is een meting waarbij meetfouten en wittejasseneffect

hoofdzakelijk gebaseerd op onderzoek dat is verricht met prak-

grotendeels zijn gereduceerd. De methode maakt gebruik van een

tijkmetingen. Zo maakte men bij de prospectieve onderzoeken

24-uursmeter die is ingesteld op een meetinterval van 5 minuten,

waarop de risicotabel is gebaseerd bijvoorbeeld gebruik van

waarbij de patiënt alleen in een ruimte zit. Bij validering van de

auscultatoir gemeten bloeddruk, veelal verricht door getrainde

methode blijkt de uitslag vergelijkbaar te zijn met de dagwaarde

verpleegkundigen. Dit is de hoofdreden waarom men de prak-

van een 24-uursmeting. Bovendien is de reproduceerbaarheid van

tijkmeting (en niet de thuis- of 24-uursmeting) in de risicota-

een 30-minutenpraktijkbloeddrukmeting beter dan die van een

bel voor cardiovasculair risicomanagement moet gebruiken.7,9

lege artis praktijkmeting. De 30-minutenpraktijkbloeddrukme-

Samenvattend lijken we dus klem te zitten met een manier

ting zou een plaats kunnen krijgen naast de 24-uursmeting en de

van bloeddruk meten die alleen lege artis uitgevoerd waardevol

geprotocolliseerde thuismeting bij het achterhalen van een wit-

is, maar door de waan van alledag echter zelden zo wordt uit-

tejasseneffect.

gevoerd, terwijl ze wel als enige ‘onderbouwing’ heeft voor gebruik in het risicoproﬁel, zoals beschreven in onze standaard.
Vooralsnog blijft het dus onverminderd relevant om te inves-

D

Inleiding

e auscultatoire praktijkbloeddrukmeting is een reeds

teren in het lege artis bloeddruk meten door huisartsen, maar
zeker ook door doktersassistentes en praktijkondersteuners.

lang bestaande variant op een methode die zijn oor-

Idealiter is een praktijkmeting een gemakkelijk uit te

sprong al meer dan honderd jaar geleden heeft.1 ‘Never change

voeren en te herhalen, uniforme methode, met zo min mo-

a winning formula’ zou de onderliggende gedachte kunnen

gelijk meetfouten en zonder wittejasseneffect. Een seriële,

zijn. Het is echter maar zeer de vraag hoe ‘winning’ die prak-

automatische praktijkbloeddrukmeting zou zo’n methode

tijkmeting is.

kunnen zijn.

Bepaling van de bloeddruk is zeer gevoelig voor meetfouten. Onderzoeken (van oud tot zeer recent) hebben laten zien
dat een routinemeting van de systolische bloeddruk gemid-

De kern

deld 10-19 mmHg hoger was dan bij een volledig lege artis uit-

▪ Het stellen van de diagnose en het behandelen van hyperten-

gevoerde meting.2-4 Deze kloof tussen praktijk en theorie lijkt

sie zijn taken die in de huisartsenpraktijk vrijwel dagelijks aan de

in de afgelopen decennia niet kleiner geworden, ondanks ex-

orde zijn.

pliciete en uitgebreide informatie over het belang en de wijze

▪ De huidige praktijkbloeddrukmeting resulteert vaak in een

van lege artis meten in de nationale en internationale richt-

overschatting van de bloeddruk van de patiënt, met overdiag-

lijnen over hypertensie.5,6 [ kader 1].

nostiek en overbehandeling als mogelijk gevolg.

Naast meetfouten staat ook het wittejasseneffect een be-

▪ Voor het bepalen van een zo nauwkeurig mogelijk cardiovas-

trouwbare bepaling van de bloeddruk in de weg. Hierbij is de

culair risicoproﬁel is een betrouwbare bloeddrukmeting nood-

bloeddruk die een zorgverlener in de praktijk meet hoger dan

zakelijk.

wanneer de patiënt de bloeddruk zelf meet of buiten de prak-

▪ Een seriële automatische praktijkmeting, bijvoorbeeld in de

tijk automatisch laat meten (door middel van een geprotocolli-

vorm van een 30-minutenmeting, kan meetfouten en het wittejasseneffect grotendeels elimineren en daarmee overdiagnostiek van hypertensie voorkomen.
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Kader 1 Gestandaardiseerde spreekkamerbloeddrukmeting
ɍ Laat de patiënt enkele (± 5) minuten zitten in een rustige omgeving. Creëer een ontspannen situatie en zorg ervoor dat de patiënt
comfortabel zit (benen niet over elkaar geslagen, geen vuist
maken). Zorg ervoor dat de arm waaraan gemeten wordt, wordt
ondersteund.
ɍ Gebruik een standaardmanchet met een rubberen luchtblaas van
12 tot 13 cm breed en ongeveer 35 cm lang; een grotere en een kleinere manchet/luchtblaas kan nodig zijn voor respectievelijk dikke
en dunne armen (de luchtblaas dient minimaal 80% van de arm
te omvatten, maar mag niet dubbel zitten). De kleine manchet/
luchtblaas kan ook worden gebruikt voor kinderen.
ɍ Zorg ervoor dat de manchet zich ter hoogte van het hart bevindt,
halverwege het sternum, ongeacht de positie van de patiënt. Meet
ten minste twee keer met een tussenpoos van 1 tot 2 minuten
en meet vaker als er een duidelijk verschil is tussen de metingen.
Neem het gemiddelde van de (laatste) twee waarden.
ɍ Bij auscultatoire meting zijn van fase I en V de korotkovtonen
bepalend voor de systolische, respectievelijk de diastolische bloeddruk.
ɍ Meet de eerste keer aan beide armen om eventuele verschillen
door perifeer vaatlijden te onderkennen. Bij een verschil geldt de
arm met de hoogste bloeddrukwaarde als representatief voor de
systemische bloeddruk.
ɍ Bij atriumﬁbrilleren is het verstandig om ten minste drie keer te
meten en te middelen; oscillometrische apparaten geven vaak een
foutmelding bij sterke irregulariteit of inaequaliteit.
Bron: Protocol auscultatoire bloeddrukmeting – NHG-Standaard
Cardiovasculair risicomanagement 2012

vergelijkbaar is met de dagwaarde van een 24-uursmeting,
dat de bloeddruk gemiddeld lager uitvalt dan die bij een lege
artis uitgevoerde handmatige praktijkmeting en dat de reproduceerbaarheid beter is dan die van een lege artis praktijkmeting. We ontdekten dat de bloeddruk bij terugkeer van de
medewerker in de kamer weer steeg tot de waarde bij aanvang
van de 30-minutenmeting op het moment dat de medewerker
nog niet vertrokken was.
Op grond van deze combinatie van resultaten concluderen
wij dat de 30-minutenmeting de bloeddruk nauwkeurig vaststelt en daarbij meetfouten en het wittejasseneffect (grotendeels) lijkt te elimineren.

Waarom 30 en elke 5 minuten meten?
Eerder onderzoek heeft laten zien dat bloeddruk in aanwezigheid van een persoon die de bloeddruk meet gedurende
10 tot 15 minuten, daalt naar een plateaufase.15 Korter dan
15 minuten meten zal dus waarschijnlijk resulteren in onbetrouwbaarder uitkomsten, met een grotere spreiding rond het
gemiddelde. De onderzoeken uit Canada laten dat ook inderdaad zien. Hoewel de Canadese methode op het eerste oog goed
vergelijkbaar lijkt met de dagwaarde van de 24-uursmeting,
blijkt dit bij nadere bestudering niet het geval. De spreiding
rond het gemiddelde is aanzienlijk groter dan de spreiding die
je vindt bij het gemiddelde verschil tussen het herhalen van
twee 24-uursmetingen. Deze laatste spreiding is wel goed ver-

Seriële, automatische bloeddrukmeting

gelijkbaar met die van een 30-minutenmeting. Het is om deze

In de afgelopen jaren hebben onderzoekers twee meetmetho-

reden dat we in de rest van deze beschouwing stilstaan bij de

den gevalideerd die de bloeddruk op de praktijk nauwkeuriger

30-minutenmeting.

bepalen en ook het wittejasseneffect lijken te elimineren. De

Het meetinterval had oorspronkelijk een praktische aard.

eerste methode is afkomstig van onderzoekers uit Canada,

Het zal van het soort 24-uursmeter afhangen welk minimaal

die gebruikmaken van een nieuw soort praktijkbloeddruk-

meetinterval in te stellen is. Naast dit praktische element

meter die mede ontwikkeld is door een Canadese huisarts.12

vonden we het wenselijk om minimaal vijf bruikbare metin-

De onderzoekers hebben de meter gevalideerd met de inten-

gen te doen. Ook het aantal metingen zal immers invloed heb-

tie de gewone praktijkmeting er uiteindelijk volledig door

ben op de spreiding rond het gemiddelde.

te vervangen (persoonlijke communicatie). Deze meter – de
BpTRU – kan vijf keer achter elkaar meten, waarbij men het
meetinterval kan instellen op elke 1 of 2 minuten. De meting
vindt plaats in een kamer waar de patiënt tijdens de metin-

Abstract

gen alleen en ongestoord zit. De uitkomst is de gemiddelde
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bloeddruk en deze is redelijk vergelijkbaar met de gemiddelde
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dagwaarde van een 24-uursmeting. Met de clustergerando-

Measurement errors and the white coat effect hinder the accurate measurement of

miseerde CAMBO-trial die de onderzoekers in 66 huisartsen-

blood pressure in general practice, and it is for this reason that protocol-based mea-

praktijken hebben verricht, hebben ze aangetoond dat deze

surement of blood pressure at home and 24-hour measurements are incorporated

methode nauwkeuriger is dan de gewone praktijkmeting en

into cardiovascular risk management. Disadvantages are the limited knowledge

dat het wittejasseneffect nagenoeg verdwijnt.13

about whether measurements are performed and patient discomfort or hinder, res-

De tweede methode is een 30-minutenmeting die men

pectively. Another limitation is that risk tables for cardiovascular risk management

verricht met gebruik van een 24-uursmeter, die is ingesteld

are based on manual office blood pressure measurements. Serial, automatic 30-mi-

op een meetinterval van 5 minuten. Als de eerste meting suc-

nute blood pressure measurements reduce measurement errors and the white coat

cesvol verlopen is, verlaat de zorgverlener de ruimte, zodat de

effect. The patient sits alone in a room and blood pressure is measured every 5 mi-

patiënt alleen is tijdens de overige metingen. Het gemiddelde

nutes, using a 24-hour monitor. Validation has shown that results obtained with this

van de laatste zes metingen is de uitslag van de 30-minuten-

method are comparable to average values obtained with 24-hour monitoring and

meting. Zie [kader 2] voor een volledig protocol.

are more reproducible than traditional office blood pressure measurements. Thirty-

Deze 30-minutenmeting hebben wij in de eerste lijn gevalideerd. 4,14 Het bleek dat de uitslag van de 30-minutenmeting
58(2) februari 2015
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Kader 2 Protocol 30-minutenmeting
ɍ Zorg voor een goed geventileerde ruimte met een aangename
omgevingstemperatuur, een tafel en een comfortabele stoel met
rugleuning, waar een half uur ongestoord gemeten kan worden.
ɍ Zorg ervoor dat de patiënt comfortabel zit met de rug tegen de
leuning, voeten plat op de vloer en met de arm waaraan gemeten
wordt ontspannen op tafel liggend. Leg uit dat de patiënt voor
en tijdens de meting niet mag praten en tijdens de meting zo stil
mogelijk moet blijven zitten.
ɍ Controleer de pols. Indien sprake is van een onregelmatig ritme
kan de meting wel doorgaan, maar controleer goed op ‘error’uitslagen; de kans bestaat dat de 30-minutenmeting als foutief
moet worden beschouwd.
ɍ Gebruik een gevalideerde 24-uursmeter (www.dableducational.
org) waarop een meetinterval van 5 minuten kan worden ingesteld en stel deze als zodanig in.
ɍ Zorg ervoor dat de patiënt de uitslagen van de meting niet kan
zien (vaak kan dit via een instelling van de software van de
24-uursmeting, zodat de uitslag van de meting niet op de display
komt).
ɍ Kies een bij de armdikte passende manchet. Meet bij twijfel de
(boven)armomtrek en gebruik de daarbij behorende manchet,
conform de gebruiksaanwijzing van uw bloeddrukmeter.
ɍ Plaats de manchet over maximaal één dunne laag kleding (zoals
een overhemd) of verwijder de kleding van de bovenarm vóór het
plaatsen van de manchet.
ɍ Start de meting en blijf aanwezig bij de eerste meting om te controleren of er geen ‘error’-melding is. Handel volgens de instructies
van de 24-uursmeter bij het aangeven van een ‘error’.
ɍ Na een foutloze eerste meting verlaat u de kamer en laat u de
patiënt alleen achter. Sluit de deur en plaats daarop een waarschuwing dat deze niet geopend mag worden in verband met een
30-minutenbloeddrukmeting.
ɍ Gebruik een kookwekker of alarmfunctie om niet te vergeten na
31 minuten de meting te beëindigen en de patiënt te ontdoen van
de manchet.
ɍ Lees de metingen op uw computer af en controleer op ‘error’-metingen. Bij twee of meer foutmeldingen is de 30-minutenmeting
ongeldig.
ɍ Bereken het gemiddelde van de laatste zes metingen als uitslag
van de 30-minutenmeting. De eerste meting waar u zelf nog bij
was mag geen onderdeel zijn van het gemiddelde.

Wanneer doen en bij wie?
Het is nog te vroeg om de huidige praktijkmeting te vervangen
door seriële automatische praktijkmetingen. Naast een aantal
praktische bezwaren die voor een deel van de huisartsenpraktijken zullen gelden (geen 24-uursmeter en/of geen ruimte
beschikbaar) zal er nog een manier en onderbouwing gevonden moeten worden om de uitslag van een 30-minutenmeting
rechtstreeks te kunnen gebruiken in het cardiovasculair risicomanagement.
Voor het diagnosticeren van een wittejasseneffect kan de
30-minutenmeting volgens ons al wel ingezet worden. Snel
volgt dan de vraag: ‘Bij welke patiëntengroep moet je op zoek
gaan naar een wittejasseneffect?’
De Britse richtlijn over hypertensie van het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) adviseert op basis
van een modelmatige kosteneffectiviteitsanalyse om bij iedere
patiënt met een praktijkbloeddruk boven de 140/90 mmHg
een 24-uursmeting (of als alternatief een thuismeting) uit te
voeren.11 Onze NHG-Standaard gaat niet zo ver. Deze geeft aan
om desgewenst bij onduidelijkheid over de bloeddruk van de
patiënt in eerste opzet een protocollaire thuismeting te doen
(met als alternatief een 24-uursmeting).9
Het lijkt ons in ieder geval zinvol om een wittejasseneffect
op te sporen bij die groep mensen bij wie het nodig lijkt om
een antihypertensieve behandeling te starten (bijvoorbeeld
de gele groep in de risicotabel) of te evalueren (bijvoorbeeld
bij mensen in het rode gebied of met een hart-vaatziekte die
een behandeldoel niet hebben gehaald). Bij deze groepen patiënten heeft de uitslag immers consequenties voor het handelen. De aanwezigheid van een relevant wittejasseneffect
(meer dan 20/10 mmHg) zou dan reden kunnen zijn om af te
zien van het starten of intensiveren van de behandeling. Wat
ons betreft laat u vervolgens de patiënt kiezen voor thuis-, 24uurs- of 30-minutenmeting.
Naast een rol in de diagnostische fase zou de 30-minu-

bloeddrukmeetmethoden

tenmeting ook van dienst kunnen zijn bij het monitoren van

Bij een thuismeting dient de patiënt vijf tot zeven dagen elke

bloeddrukverlagende interventies. Hoewel de internationale

ochtend en elke avond twee keer thuis de bloeddruk te meten

richtlijnen aangeven dat men hierbij primair moet varen op

op een vaste, welomschreven manier. Bij een 24-uursmeting

de praktijkmeting,10 geven ze ook aan dat aanvullend bloed-

gebruikt men een automatische meter, die ingesteld is om

druk meten met thuis- of 24-uursmeting behulpzaam is bij

overdag minimaal elke 30 minuten en ’s nachts minimaal

het bevestigen van de aanwezigheid van een wittejasseneffect

elke 60 minuten de bloeddruk te meten.9

en bij het vinden van een antwoord op de vraag of en in welke

Beide methoden worden nu ingezet om het wittejassenef-

mate de gekozen behandeling de bloeddruk verlaagt. Als er

fect te achterhalen, maar kennen een aantal nadelen. We heb-

congruentie bestaat tussen de bloeddrukverandering geme-

ben deze weergegeven in de [tabel]. Als we de ‘ware’ bloeddruk

ten op de klassieke manier en een aanvullende methode, dan

van de patiënt willen achterhalen, zien we de 30-minutenme-

lijkt vervolgen op praktijkmetingen zinnig. Mocht er verschil

ting als een volwaardig alternatief voor thuis- of 24-uursme-

bestaan in de mate of richting van het effect op de bloeddruk,

ting. De 30-minutenmeting kan een 24-uursmeting echter

dan is vaker herhalen van de aanvullende meetmethode aan

niet vervangen. Met deze laatste methode zijn unieke, aan-

te raden.

vullende gegevens te verkrijgen (onder andere nachtelijke

Het is nog onduidelijk wat een verstandige herhaalfre-

bloeddruk en hypotensieve episoden) die geen andere meet-

quentie van aanvullend bloeddrukonderzoek is. Wij denken

methode kan leveren.

dat tijdens het instellen van medicatie wellicht twee of zelfs
meer keer per jaar zinvol kan zijn. Daarna lijkt een termijn van
eenmaal per één tot twee jaar redelijk, maar er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor deze bewering.

72

huisarts & wetenschap

58(2) februari 2015

B e s ch o u w in g

Tabel Voor- en nadelen van thuis-, 24-uurs- en 30-minutenmeting

Nadelen

Thuismeting

24-uursmeting

Foutief meten ondanks instructies

Verstoring nachtrust patiënt en/of partner

30-minutenmeting
Aparte kamer nodig

Tot 20% patiënten fraudeert bij noteren RR

Belastend, vooral indien herhaaldelijk

Niet elke 24-uursmeter is in te stellen op
5-minuteninterval

Uitslag niet te gebruiken in risicotabel

Uitslag niet te gebruiken in risicotabel

Formeel geen te declareren tarief bij
zorgverzekeraar
Kans op (te vaak) vergeten

Uitslag niet te gebruiken in risicotabel
Formeel geen te declareren tarief bij
zorgverzekeraar

Relatief duur

Aanschaf 24-uursmeter nodig (800-2000
euro)

Stimuleert zelfmanagement

Nachtwaarde beste voorspeller van risico
op HVZ

Snel resultaat

Mogelijke verbetering therapietrouw

Meting in dagelijks leven patiënt

Weinig belastend

Goedkoper dan 24-uursmeting

Te declareren tarief bij zorgverzekeraar

Minder geschikt voor nerveuze mensen en bij
fysieke en mentale beperkingen
Voordelen

Interpretatie van de uitslag

bloeddruk het optreden van hart- en vaatziekten), het gebruik

Op basis van de overeenkomst met de dagwaarde van de

in de risicotabel, de patiënttevredenheid en -preferentie, en

24-uursmeting gaan wij ervan uit dat de grenswaarde voor de

het valideren van een 30-minutenmeting in de wachtkamer

diagnose hypertensie met een 30-minutenmeting bij 135/85

van de praktijk. Dit onderzoek zal de positie van de 30-minu-

mmHg ligt.14 U kunt een relevant wittejasseneffect als een

tenmeting verder versterken. ▪

risicoverlagende factor meewegen bij de schatting van het ri-
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