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Basisdocumentatie en richtlijnen: 

1. Multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement, 2011 
2. NHG standaard, Cardiovasculair risicomanagement, M84 2012 
3. ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension 2013 
4. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias 2011 
5. NHG standaard Beroerte, 2013 

   6.   www.farmacotherapeutischkompas.nl  
 
ACE-remmers 

geneesmiddelen benazepril C09AA07 
captopril  C09AA01 
enalapril  C09AA02 
fosinopril  C09AA09 
lisinopril  C09AA03 
perindopril  C09AA04  
ramipril  C09AA05 
quinapril C09AA06 
zofenopril  C09AA15 

 
 
AT-II-antagonisten 

geneesmiddelen losartan  C09CA01 
valsartan  C09CA03 
irbesartan  C09CA04 
candesartan  C09CA06 
telmisartan  C09CA07 
eprosartan  C09CA02 
olmesartan C09CA08 

 
Diuretica 

geneesmiddelen chloorthalidon C03BA04 
hydrochloorthiazide  C03AA03 
indapamide  C03BA11 

 
Dihydropyridinen 

geneesmiddelen amlodipine C08CA01 
barnidipine  C08CA12 
felodipine  C08CA02 
lercanidipine  C08CA13 
nifedipine (mga)  C08CA05 

 

Lipideverlagende middelen 

geneesmiddelen 
 

atorvastatine C10AA05 
fluvastatine  C10AA04 
pravastatine  C10AA03 
rosuvastatine  C10AA07  
simvastatine  C10AA01 
ezetimibe C01AX09 
rode gistrijst 

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/
http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/a/atorvastatine.asp
http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/f/fluvastatine.asp
http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/p/pravastatine.asp
http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/r/rosuvastatine.asp
http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/s/simvastatine.asp
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Trombocytenaggregatie 

geneesmiddelen 
 

Clopidogrel B01AC04 
Dipyridamol B01AC07 
Acetylsalicylzuur B01AC06 
dipyridamol en acetylsalicylzuur 
B01AC30 
carbasalaatcalcium B01AC08 

 
 
Overwegingen werkgroep  
 

Opzet richtlijn 

 De werkgroep heeft ervoor gekozen om de farmacotherapieafspraken Essentiële hypertensie en 
Hypercholesterolemie samen te voegen tot één regionale afspraak CVRM, in lijn met de landelijke 
richtlijnen. 

 
Diagnostiek 

 Voor de diagnostiek en risicoschatting onderschrijft de werkgroep de multidisciplinaire richtlijn CVRM. 
 
Behandeldoelen 

 Voor bloeddrukmetingen in de thuissituatie adviseert de werkgroep onderstaand schema: 

 
 

 Zie de website van de Hartstichting voor een overzicht van betrouwbare thuismeters: 
https://www.hartstichting.nl/risicofactoren/thuis-de-bloeddruk-meten 

 De multidisciplinaire richtlijn CVRM hanteert alleen de systolische bloeddruk (SBD) voor diagnostiek en 
behandeling. De ESC richtlijn hanteert ook een streefwaarde voor diastolische bloeddruk (DB). De 
werkgroep adviseert primair de targets voor de SBD na te streven en de DB mee te nemen als 
secundaire streefwaarde. 

 De multidisciplinaire richtlijn CVRM hanteert een LDL-streefwaarde ≤2,5 mmol/l. Daarnaast vermeldt de 
richtlijn dat bij een zeer sterk verhoogd risico op HVZ (bijvoorbeeld bij een recidief hart- en vaatziekte 
ondanks adequate behandeling, of zeer premature HVZ in de familie) een lagere LDL-streefwaarde kan 
worden gehanteerd. 
De Europese ESC richtlijn voor de behandeling van dyslipidemieën adviseren voor patiënten met een 
zeer hoog risico een streefwaarde van <1,8 mmol/l. Indien dit niet haalbaar is, moet worden gestreefd 
naar een minimale verlaging van het LDL met 50%. 
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Patiënten met een zeer hoog risico zijn volgens deze richtlijn
1
 patiënten met vastgestelde hartvaatziekte 

(HVZ), DM type 2, DM type 1 met eindorgaanschade, matig tot ernstige chronische nierschade of een 
SCORE level ≥10%. Dit is een beduidend grotere groep dan beschreven in de CVRM richtlijn. 
Er is sinds publicatie van de multidisciplinaire richtlijn CVRM in 2011 meer bewijs beschikbaar gekomen 
dat er een lineaire relatie bestaat tussen verlaging van het LDL en cardiovasculaire risicoreductie en dat 
verdere verlaging veilig is (IMPROVE-IT 2015, Jarcho 2015, LaRosa 2013).  
De werkgroep is van mening dat voor patiënten met bestaande HVZ een zeer hoog risico op een 
cardiovasculair event hebben en derhalve een LDL < 1,8 mmol/l moet worden nagestreefd en dat dit 
moet worden overwogen bij  micro-albuminurie of chronische nierschade of diabetes met 
eindorgaanschade. Indien dit niet haalbaar is, moet worden gestreefd naar een minimale verlaging van 
het LDL met 50%.    
 
 

Farmacotherapie 
 

 Behandeling hypertensie 

 De multidisciplinaire richtlijn en NHG standaard maken bij de behandeling van hypertensie 
onderscheid tussen een algemeen stappenplan (voor niet-negroïde personen >50 en ≤70 jaar) en 
afwijkende voorkeursmiddelen voor specifieke groepen of condities (<50 jaar, >70 jaar, hartfalen, 
chronische nierschade, DM type 2, atriumfibrilleren, astma/COPD en negroïde ras). De werkgroep 
heeft ervoor gekozen om een stappenplan op te nemen voor leeftijden <50, ≥50 en negroïde 
afkomst. Voor patiënten met comorbiditeiten wordt verwezen naar de daarvoor geldende richtlijnen. 

 De werkgroep sluit voor deze 3 patiëntgroepen grotendeels aan bij de multidisciplinaire richtlijn en 
NHG standaard, met de volgende twee uitzonderingen: 
 In het stappenplan <50 jaar zijn bètablokkers niet opgenomen. De multidisciplinaire richtlijn 

CVRM, versie 2011 vermeldt in de samenvatting een bètablokker als tweede stap bij deze 
patiëntengroep. Dit komt echter niet overeen met de tekst van de richtlijn (noot 34), waarin de 
bètablokker alleen wordt genoemd als alternatief bij bijwerkingen van de ACE-remmer. 
Algemeen uitgangspunt bij combinatietherapie is dat bij voorkeur een RAAS-afhankelijk middel 
wordt gecombineerd met een RAAS-onafhankelijk middel. Bij een ACE-remmer/ARB als eerste 
keuze komt daarom eerder een thiazide of calciumantagonist als tweede middel in aanmerking 
dan een betablokker. Daarnaast is de werkgroep van mening dat bètablokkers 
buitenproportioneel veel bijwerkingen geven. Dit maakt betablokkers geen voorkeursmiddelen 
bij de behandeling van essentiële hypertensie zonder comorbiditeiten. 

 Bij patiënten van negroïde afkomst zijn RAAS-remmers minder effectief. Ze zijn echter wel van 
toegevoegde waarde als 3

e
 middel wanneer combinatie van een thiazide en een 

calciumantagonist onvoldoende effectief is. 

 Thiazidediuretica: hydrochloorthiazide heeft de voorkeur omdat het middel het meeste wordt 
voorgeschreven, daarnaast zijn er veel combinatiepreparaten (therapietrouw) beschikbaar. Bij 
gebruik van een thiazide als monotherapie kan een combinatie van hydrochloorthiazide met een 
kaliumsparend diureticum overwogen worden. Combinatie versterkt de gewenste effecten van elk 
middel afzonderlijk op de bloeddruk en neutraliseert de ongewenste veranderingen in bloedglucose 
en kalium. 

 De werkgroep is van mening dat alle ACE-remmers gelijkwaardig zijn. Enalapril en lisinopril zijn de 
goedkoopste middelen. In de FTTO-afsprakenhartfalen zijn perindopril en ramipril genoemd als 
voorkeursmiddelen. De werkgroep kiest voor lisinopril alternatief ramipril (beide 1e keus).  

 Angiotensinereceptorblokkers: valsartan en losartan worden zowel in de 1e lijn als 2e lijn het 
meeste voorgeschreven. Olmesartan wordt alleen in de 2e lijn voorgeschreven bij onvoldoende 
resultaat. 

 Er is geen indicatie voor combineren van een ACE-remmer en angiotensinereceptorblokker bij de 
behandeling van hypertensie. 

 Directe renineremmers worden niet aanbevolen door de werkgroep. 

 Calciumantagonisten: nifedipine MGA betreft de formulering met 30 of 60 mg nifedipine. De 
retardpreparaten van 10 en 20 mg zijn niet geschikt voor eenmaal daagse toediening en worden 
daarom niet aanbevolen. Barnidipine is op dit moment nog duur (octrooi) en wordt niet 
meegenomen in de keuze.  

 Toevoeging van spironolacton als vierde middel is een goede optie bij therapieresistente 
hypertensie. Omdat gebruik van spironolacton verdere diagnostiek (naar bijvoorbeeld een 
onderliggend hyperaldosteronisme) bemoeilijkt, adviseert de werkgroep bij therapieresistente 

                                                      
1
 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension, 2013 
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hypertensie altijd een verwijzing naar de tweede lijn.  

 Gebruik (generieke) combinatiepreparaten wordt aangemoedigd i.v.m. therapietrouw.  
 

 Cholesterolverlaging 

 Cholesterolverlagers: Huisartsen en internisten starten meestal met simvastatine 40 mg. Derhalve 
is gekozen voor simvastatine, alternatief atorvastatine.  

 Bij onvoldoende effect van het voorkeursmiddel in maximaal getolereerde dosering (simvastatine 
maximaal 40mg) wordt eerst geprobeerd de streefwaarden te bereiken met een andere (potente) 
statine.  

 Indien het voorkeursmiddel niet verdragen wordt, kunnen hoog gedoseerd fluvastatine of laag 
gedoseerd rosuvastatine worden geprobeerd. Vanwege de lange werkingsduur van rosuvastatine 
kan de dosering verlaagd worden naar 5mg 3x per week, mogelijk is zelfs 1x per week nog 
effectief. Rode gistrijst is in feite een laag gedoseerd statine en wordt niet aanbevolen door de 
werkgroep. 

 Het is verdedigbaar dat statines ook zinvol zijn voor kwetsbare groep 80+, waarbij moet worden 
aangetekend dat de winst bij patiënten met een korte levensverwachting (<2 jaar) gering is. 

 Toevoeging ezetimibe is effectief gebleken, maar komt gezien het geringe effect en de hogere 
kosten niet eerder in aanmerking dan na optimaliseren van de therapie met statines. 

 

 Trombocytenaggregatieremmers 

 Na publicatie van de multidisciplinaire richtlijn/NHG standaard CVRM in 2011 is monotherapie met 
clopidogrel een geschikt alternatief gebleken voor de combinatie acetylcalicylzuur/dipyridamol 
(Zuurbier 2013). De werkgroep geeft de voorkeur aan monotherapie omdat dit even effectief is, 
goedkoper, minder bijwerkingen geeft en een eenmaal daags innamemoment de therapietrouw 
bevordert. 
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