
27 
 

2.4 Hypertensie 
 
Inleiding 
Hypertensie is gedefinieerd als een systolische bloeddruk (SBD) ≥140 mmHg gebaseerd op 
meerdere bloeddrukmetingen op meerdere dagen. (NHG, 2012) Tijdens een 
preconceptieconsult wordt tevens gekeken naar de diastolische bloeddruk (DBD), omdat er 
bij een DBD ≥ 90 een verhoogde kans is op zwangerschapscomplicaties (KNOV, 2011). 
Ongeveer 0,2% van de zwangere vrouwen heeft chronische hypertensie (KNOV, 2012). Pre-
existente hypertensie geeft een verhoogd risico op foetale en maternale complicaties in de 
zwangerschap.  
Dit hoofdstuk gaat in op de inhoud en samenwerking rondom het preconceptieconsult bij pre-
existente hypertensie. De aan de zwangerschap gerelateerde hypertensieve aandoeningen 
(pre-eclampsie, HELLP) worden behandeld in hoofdstuk 4 Obstetrische voorgeschiedenis. 
 
Methodiek 
Voor de inhoud en organisatie rondom het preconceptieconsult zijn de volgende vragen van 
belang: 

- Wat zijn de gevolgen van pre-existente hypertensie voor de uitkomst van de 
zwangerschap en wat zijn de gevolgen van zwangerschap voor pre-existente 
hypertensie? 

- Zijn er effectieve interventies mogelijk voorafgaand aan de zwangerschap die de 
uitkomst van de zwangerschap positief beïnvloeden?  

- Wie kan deze interventies uitvoeren?  
 
De volgende kwaliteitsdocumenten zijn geraadpleegd: 

- Guideline ‘Hypertension in pregnancy: diagnosis and management’ (NICE, 2011). 
- Richtlijn ‘Hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en 

kraamperiode’ (KNOV, 2012); 
- Richtlijn ‘Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap’ (NVOG, 2012); 
- Richtlijn ‘Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening’ 

(NVOG, 2014); 
- Standaard ‘Preconceptiezorg’ (NHG, 2011); 
- Standaard ‘Cardiovasculair risicomanagement’ (CVRM) (NHG, 2012); 

 
Kernpunten uit de richtlijnen en rapporten 
 
Inhoud van preconceptiezorg 
• Gevolgen in de zwangerschap 
Zwangerschappen bij vrouwen met pre-existente hypertensie zijn geassocieerd met verdere 
verhoging van de bloeddruk, cardiovasculaire complicaties (zoals cerebrovasculaire 
accidenten en hartfalen; deze complicaties zijn in de zwangerschap zeer zeldzaam), 
prematuriteit, intra-uteriene groeivertraging, foetale sterfte en placentaloslating (NHG, 
2011). De kans hierop neemt toe met het oplopen van de bloeddruk (NHG, 2011).  Vrouwen 
met pre-existente hypertensie hebben een kans van 25% om pre-eclampsie te ontwikkelen 
(NHG, 2011). (Pre-)Eclampsie is een belangrijke oorzaak van moedersterfte (NVOG, 2012). In 
2015 kwam (pre-)eclampsie voor bij 0,3% van de zwangere vrouwen (Perined, 2015).  
 Medicamenteuze behandeling van hypertensie in de zwangerschap hoeft geen vermindering 
te geven van de ongunstige invloed van hypertensie op de zwangerschap of op een 
daadwerkelijk lager risico op pre-eclampsie (NHG, 2011). 
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• Interventies 
Bij vrouwen met pre-existente hypertensie die al medicamenteus behandeld worden, moet 
mogelijk de medicatie worden aangepast. Methyldopa en bètablokkers (labetalol, metoprolol 
of propanolol) zijn de middelen van keuze (NHG, 2011; NVOG, 2012). Vanwege teratogene 
dan wel farmacologische effecten is het gebruik van ACE-remmers, angiotensine II 
receptorblokkers en directe renineremmers onwenselijk bij een kinderwens (NHG, 2011; 
NVOG, 2011). Het effect van calciumantagonisten (nifedipine of verapamil) is nog 
onvoldoende onderzocht in het eerste trimester van de zwangerschap. Daarom wordt 
geadviseerd het gebruik van deze middelen preconceptioneel te vermijden (NHG, 2011). Ook 
wordt geadviseerd om te overwegen het gebruik van diuretica te stoppen (NHG, 2011). De 
NHG-standaard Preconceptiezorg, de NVOG-richtlijn en de TIS-website bieden aanvullende 
informatie over medicamenteuze opties (NHG, 2011; NVOG, 2012; TIS). 
 
Bij ieder preconceptieconsult wordt bij vrouwen de bloeddruk gemeten (NHG, 2011). Een 
verwijzing naar de huisarts is geïndiceerd indien de SBD ≥140 mmHg en/of de DBD ≥90 mmHg 
is (KNOV, 2011). Bij een nieuw geconstateerde hoge bloeddruk zal de huisarts herhaalde 
metingen uitvoeren om vast te stellen of er sprake is van hypertensie (NHG, 2011; NHG, 2012). 
De NVOG adviseert om de keuze van behandelen af te laten hangen van de hoogte van de 
bloeddruk en het bestaan van risicofactoren of orgaanschade (NVOG, 2012). Risicofactoren 
voor hypertensieve complicaties in de zwangerschap zijn: leeftijd ≥40 jaar, BMI ≥35, etnische 
herkomst Sub-Sahara Afrika, nullipariteit, > 6-8 jaar tussen twee opeenvolgende 
zwangerschappen, zelf of partner geboren uit zwangerschap gecompliceerd door pre-
eclampsie en pre-eclampsie bij een eerstegraads familielid (NVOG,2012). 
 
Bij ernstige hypertensie (SBD ≥160 mmHg en/of DBD ≥110 mmHg) is er een verhoogd risico op 
complicaties tijdens de zwangerschap. Daarom wordt voor deze groep naast leefstijladviezen, 
ook medicamenteuze therapie geadviseerd. (NHG, 2012; NVOG, 2012; NICE, 2011). 
 
Bij matige hypertensie (SBD 140-159 mmHg en/of DBD 90-109 mmHg) is het onduidelijk of 
medicamenteuze behandeling een vermindering geeft van de kans op 
zwangerschapscomplicaties (NHG, 2011; NVOG, 2012). 
 Een gezonde leefwijze, waaronder gezonde voeding, voldoende beweging en stoppen met 
roken worden wel geadviseerd (zie ook hoofdstuk 8). 
 
De NVOG-richtlijn geeft aan dat er onduidelijkheid bestaat over de optimale streefwaarde in 
de preconceptieperiode en in de zwangerschap (NVOG, 2012). 
 
Het profylactisch gebruik van een lage dosering acetylsalicylzuur kan het risico op pre-
eclampsie verlagen. Acetylsalicylzuur kan worden overwogen bij alle vrouwen met een hoog 
risico op pre-eclampsie waaronder vrouwen met hypertensie (NICE, 2011). De Nederlandse 
richtlijnen gaan niet in op het profylactisch gebruik van acetylsalicylzuur. Organisatie van zorg 
De behandeling van pre-existente hypertensie vindt buiten de zwangerschap plaats bij de 
huisarts of internist (NVOG, 2012). Bij een daadwerkelijke zwangerschap en een 
medicamenteuze behandeling van de pre-existente hypertensie is tweedelijns prenatale 
begeleiding aangewezen (NHG, 2011; VIL, 2003). 
Wanneer bij het preconceptieconsult een SBD ≥140 en/of DBD ≥90 wordt gemeten, wordt de 
vrouw door verwezen naar de huisarts voor verdere monitoring (KNOV, 2012). De huisarts zal 
het beleid mede laten afhangen van diagnostische stappen, zoals beschreven in de NHG-
standaard CVRM (NHG, 2012). Echter, de CVRM-richtlijn verwijst naar potentiële risico’s in het 
latere leven en niet tav een zwangerschap. Bij medicamenteuze behandeling, ernstige 
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hypertensie (SBD ≥160 mmHg en/of DBD ≥110 mmHg) of bij tekenen van orgaanschade wordt 
een preconceptieconsult bij de gynaecoloog geadviseerd (NVOG, 2012; VIL, 2003). Bij matige 
hypertensie (SBD 140-159 mmHg en/of DBD 90-109 mmHg) is alleen bij aanvullende 
risicofactoren een preconceptieconsult bij gynaecoloog geïndiceerd (NVOG, 2012).  
 
Conclusies 

- Bij een preconceptieconsult dient de bloeddruk gemeten te worden. Indien de 
bloeddruk SBD ≥140 mmHg en/of deDBD ≥ 90 is, zal de huisarts de bloeddruk 
herhaalde malen meten. Bij aanhoudende hypertensie, dan wel bij vrouwen die 
hiervoor reeds medicamenteus behandeld worden, zal een aanvullende 
risicoschatting plaats moeten vinden. 

- Vrouwen met pre-existente hypertensie hebben een verhoogd risico op pre-
eclampsie.  

- De kans op complicaties in de zwangerschap ten gevolge van hypertensie neemt toe 
met de hoogte van de bloeddruk, de duur van het bestaan van de hypertensie en 
eerder opgetreden complicaties en/ of tekenen van orgaanschade ten gevolge van de 
hypertensie. 

- Het is van belang dat bij vrouwen die medicamenteus worden behandeld voor pre-
existente hypertensie, de medicatie wordt geëvalueerd en geoptimaliseerd 
voorafgaand aan de zwangerschap. Sommige geneesmiddelen zijn gecontra-indiceerd 
tijdens de gehele of een specifieke periode van de zwangerschap. 

 
Overwegingen 
Vrouwen die medicamenteus behandeld worden voor hypertensie, worden gewezen op het 
feit dat het mogelijk noodzakelijk is om de medicatie aan te passen voorafgaand aan het 
staken van de anticonceptie vanwege het teratogene effect van sommige medicijnen. 
Informeer vrouwen die medicamenteus behandeld worden voor hypertensie dat bij een 
zwangerschap de zorg plaatsvindt in de tweede lijn. 
 
De PIL-werkgroep is van mening dat bij matige hypertensie (systolisch 140 tot 159 mmHg 
en/of diastolisch 90 tot 109 mmHg) de meerwaarde van bloeddrukbehandeling niet evident 
is als er geen sprake is van orgaanschade. Bij ongecompliceerde matige hypertensie samen 
met clustering van verschillende risicofactoren (zoals overgewicht, een gestoorde 
glucosetolerantie of dyslipidemie) geeft de huisarts counseling op maat (onder andere over 
leefstijl) en overweegt een vrouw preconceptioneel naar de gynaecoloog of internist te 
verwijzen. De bloeddrukcontroles vinden dan in overleg plaats bij de huisarts of de 
Praktijkondersteuner van de huisarts (POH), zo nodig bij de internist. 
 
Bij vrouwen met een SBD ≥160 mmHg en/of DBD ≥ 110 mmHg zal de gynaecoloog aanvullend 
onderzoek ((micro)albumine in een urine portie of bepaling van het serumcreatinine gehalte) 
inzetten om te oordelen of er reeds sprake is van nefropathie. Pre-existente hypertensie in 
combinatie met pre-existente nefropathie geeft een verhoogde kans op het ontwikkelen van 
pre-eclampsie.    Onderzoek naar pre-existente nefropathie geeft ook een uitgangswaarde om 
de diagnose pre-eclampsie te kunnen stellen bij patiënten met pre-existente 
nefropathie/proteïnurie. De PIL-werkgroep acht het aangetoond dat indien een vrouw een 
verhoogde kans heeft op het ontwikkelen van pre-eclampsie een lage dosering 
acetylsalicylzuur een gunstig effect lijkt te hebben op het voorkomen hiervan indien deze 
therapie is gestart voor 12-16 weken zwangerschapsduur (Roberge, 2017; Meher, 2016). 
Echter, dit is nog geen advies in de huidige Nederlandse richtlijnen. 
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Aanbevelingen 

Aanbevelingen pre-existente hypertensie Aangewezen zorgverlener 
Meet de bloeddruk tijdens het preconceptieconsult bij alle vrouwen. 
Verwijs vrouwen met een SBD ≥140 mmHg en/of DBD ≥ 90 door naar 
de huisarts. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 

Informeer vrouwen die met medicatie voor hypertensie worden 
behandeld over: 
• De noodzaak van een gezonde leefstijl en biedt hiervoor zo 

nodig ondersteuning aan. 
• De noodzaak om voorafgaand aan staken van de anticonceptie 

de medicatie aan te passen en de instelling te optimaliseren bij 
de behandeld arts; 

• Er een verhoogd risico is op pre-eclampsie; 
• Er een verhoogd risico is op intra-uteriene vruchtdood, foetale 

groeirestrictie, placentaloslating, vroeggeboorte. 
• Dat een eventuele zwangerschap in de tweede lijn zal worden 

begeleid 
 
Verwijs voor evaluatie en instelling van de hypertensie naar de 
internist. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 
 

Pas de medicatie eventueel aan en stel opnieuw een volledig 
risicoprofiel inclusief eiwituitscheiding en creatinineklaring. 
• Stop ACE-remmers, AT-2 blokkers; 
• Overweeg te stoppen met calciumantagonisten en diuretica; 
• Start indien nodig met methyldopa en/of bètablokkers; 
• Ondersteun in leefstijlverbetering. 

Behandelend arts (huisarts, internist) 
 

Informeer vrouwen met een SBD ≥140 mmHg en/of DBD ≥ 90 dat: 
• De huisarts herhaaldelijke bloeddrukmetingen zal uitvoeren om 

vast te stellen of er sprake is van hypertensie; 
• De huisarts bij aanhoudende verhoogde bloeddruk ≥140 mmHg 

het cardiovasculaire risicoprofiel inclusief nierfunctie en micro-
albuminurie bepaalt en aan de hand hiervan overlegt met de 
vrouw of behandeling nodig is; 

• Er vaak pas bij aanvullende risicofactoren aanleiding is tot 
medicamenteuze behandeling. 

• Dat een gezonde leefstijl van belang is 
•  

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 

Bij vrouwen met een systolische bloeddruk ≥160:  
• Start medicamenteuze behandeling; 
• Adviseer over een gezonde leefstijl; 
• Streef naar een SBD <140 mmHg; 
Informeer dat een eventuele zwangerschap in de tweede lijn zal 
worden begeleid 
Bij vrouwen met een systolische bloeddruk van 140-159: 
• Adviseer over een gezonde leefstijl; 
• Streef naar een SBD <140 mmHg; 
• Overweeg medicamenteuze behandeling.  

Huisarts 

Verwijs preconceptioneel naar de gynaecoloog en internist bij: 
• Tekenen van orgaanschade (cardiovasculaire events, 

nierfunctiestoornis, creatinineklaring <80 mL/min) 
• Systolische bloeddruk ≥160 mmHg of een diastolische bloeddruk 

≥110 mmHg  
• Eerdere obstetrische complicaties ten gevolge van hypertensie 

(zie hoofdstuk 4.4). 

Huisarts 
 

Overweeg preconceptioneel een verwijzing naar de gynaecoloog 
indien:  

- De systolische bloeddruk tussen de 140-160 mmHg  
EN  
- Een of meerdere van de volgende risicofactoren voor 

hypertensieve complicaties in de zwangerschap: 

Huisarts 
De bloeddrukcontroles vinden plaats 
bij de huisarts. Deze kan indien 
gewenst naar de gynaecoloog 
verwijzen.  
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o Leeftijd ≥40 jaar  
o BMI ≥35  
o Etnische herkomst Sub-Sahara Afrika  
o Nullipariteit 
o > 6-8 jaar tussen twee opeenvolgende 

zwangerschappen  
o Zelf of partner geboren uit zwangerschap 

gecompliceerd door pre-eclampsie 
o Pre-eclampsie bij eerstegraads familielid 
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