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Hoofdstuk 5 
Uitgangsvraag 4: Wat zijn geschikte methoden om de tensie te meten in de zwangerschap? 
 
Deze uitgangsvraag stamt uit 2019, toen de eerste start is gemaakt met de herziening van deze richtlijn. 
Aanleiding was dat in de toenmalige KNOV-standaard “Hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, 
bevalling en kraamperiode” werd aanbevolen om de tensie handmatig te meten, maar dat in de dagelijkse 
praktijk ook een automatische meter werd gebruikt. In 2019 zijn de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging 
voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de International 
Society for the Study of Hypertension in Pregnancy (ISSHP) bestudeerd (Brown, 2018; FMS, 2014, 2019). De 
werkgroep kwam tot de conclusie dat de module “Niet-invasieve meting hypertensie zwangere” van de NVOG 
antwoord gaf op de uitgangsvraag en geen verdere aanvullingen behoefde. 
 
De huidige werkgroep conformeert zich aan de conclusies uit 2019. Deze uitgangsvraag geeft een samenvatting 
van de genoemde richtlijnen van andere beroepsgroepen en doet zo nodig een aanvulling op de aanbevelingen 
hierin. Hiernaast worden de ontwikkelingen op het gebied van thuismonitoring van de tensie besproken. 
 
Overwegingen  
Kenmerken van het wetenschappelijke bewijs  
De ‘oude’ KNOV-standaard (2011) en de richtlijnen van de NVOG (2014) en het ISSHP (2018) beschrijven dat 
maar weinig tensiemeters voor gebruik in de zwangerschap gevalideerd zijn. De kwiksfygmomanometer wordt 
beschouwd als de gouden standaard voor het niet invasief meten van de bloeddruk, echter wordt deze niet 
meer verkocht i.v.m. beperkt gebruik van kwik. Zij dienen alleen nog als referentiestandaard voor de kalibratie 
van kwikvrije sfygmomanometers. Als aneroïde meters gevalideerd zijn moet rekening gehouden worden met 
een mogelijke afwijking van <5mmHg (zie bijlage 1). Het advies om gebruik te maken van een handmatige 
tensiemeting wanneer er een indicatie is om de meting te herhalen blijft staan. Het internationale DABL 
instituut test tensiemeters op nauwkeurigheid en toepasbaarheid in de medische praktijk en thuis. Omdat in de 
praktijk verschillende tensiemeters worden gebruikt is het moeilijk in te schatten of al deze meters in de DABL 
database zijn opgenomen. Om te weten welke automatische tensiemeter gevalideerd is voor metingen bij 
zwangere vrouwen kan gebruik gemaakt worden van het overzicht van ‘STRIDE BP’. Dit is een onafhankelijke 
organisatie die op basis van wetenschappelijk onderzoek bepaalt of een tensiemeter betrouwbaar is. In bijlage 
2 is een overzicht gegeven van gevalideerde tensiemeters. In bijlage 3 staat een overzicht van automatische 
tensiemeters die in Nederland beschikbaar zijn en gevalideerd zijn voor gebruik bij zwangere vrouwen. 

 
In de NVOG richtlijn (2014) werd de ambulante tensiemeting niet aangeraden bij zwangere vrouwen, meer 
recente literatuur leidt echter mogelijk tot andere inzichten. Tucker (2017) voerde een prospectief onderzoek 
in Engeland uit naar de betrouwbaarheid van de ambulante tensiemeting. In de studie werd de tensie van 201 
zwangere vrouwen met een verhoogd risico op PE bestudeerd. Deelnemers ontvingen een automatische 
tensiemeter met het verzoek om drie dagen in de week, zowel in de ochtend als avond, hun tensie tweemaal te 
meten met een pauze van vijf minuten tussen beide metingen. De metingen werden geregistreerd in een app, 
die de tensie beoordeelde. Zo nodig werd een passend beleid voorgesteld door de zorgverlener. De studie 
bekeek de voorspellende waarde voor het opsporen van hypertensie, waarbij thuismonitoring een sensitiviteit 
had van 61%, een specificiteit van 81%, een positief voorspellende waarde (PVW) van 36% en een negatief 
voorspellende waarde (NVW) van 92%. Concreet betekent dit dat in 61% van de gevallen de verhoogde tensie 
daadwerkelijk wees op hypertensie, maar dat tegelijkertijd in 39% van de gevallen de verhoogde tensie niet 
wees op hypertensie. De studie was te klein om een goede kosten-effectiviteitsanalyse uit te voeren. 
 
In 2018 zijn de resultaten van de Belgische pilot Pregnancy REmote Monitoring (PREMOM) studie gepubliceerd. 
Hierin werd thuismonitoring van de tensie bij zwangerschapshypertensie of PE getest. Er werden 320 vrouwen 
geïncludeerd, waarbij negentig vrouwen in de thuismonitoring groep werden ingedeeld. Zij controleerden de 
tensie elke ochtend en avond, hiernaast wogen zij zichzelf elke week en werden lichamelijke activiteiten 
bijgehouden. In de studie werden maternale en perinatale uitkomsten onderzocht. Voor de maternale 



Pagina 2 van 5 
 

uitkomsten werd de thuismonitoring groep vergeleken met de groep vrouwen die reguliere zorg kreeg. Er 
waren voor de vrouwen in de thuismonitoring groep versus de controlegroep minder antenatale consulten 
(6,93 (±3,86) versus 7,62 (± 3,33) p<0,01), minder dag opnames (51,16% versus 71,63% p<0,01) en minder 
ziekenhuis opnames tot het moment van de bevalling (31,40% versus 57,67% p<0,01). De bevalling werd 
minder vaak ingeleid (32,56% versus 46,51% p<0,01) en er kwamen bij de thuismonitoring groep meer vrouwen 
spontaan in partu (50,0% versus 32,09% p<0,01). De thuismonitoring groep had vaker 
zwangerschapshypertensie (69,8% versus 42,8%, p<0,01) en minder vaak PE (19,8% versus 44,2%, p<0,01). Bij 
de overige maternale uitkomsten werd geen significant verschil gevonden (Lanssens, 2018). De kostenbaten-
analyse laat een significante vermindering van kosten zien bij de thuismonitoring groep (Lanssens, 2019). Ook 
wordt thuismonitoring positief ervaren door zowel zorgverleners als door zwangere vrouwen. De PREMOM II 
studie is gestart, dit is een prospectief gerandomiseerd onderzoek waarbij een grotere populatie uit vijf grote 
Vlaamse ziekenhuizen wordt geïncludeerd. Er wordt zowel naar zwangerschapsuitkomsten gekeken als naar 
kosten en baten. Deze studie wordt naar verwachting in 2023 afgerond (Lanssens et al., 2020). 
 
In 2020 zijn de resultaten van de Utrechtse pilot SAFE@Home gepubliceerd: thuismonitoring van de tensie bij 
zwangere vrouwen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van hypertensieve aandoeningen in de 
zwangerschap. Zwangere vrouwen met chronische hypertensie, PE in de anamnese, cardiovasculaire 
aandoeningen of nierafwijkingen werden aan het begin van de graviditeit geïncludeerd (van den Heuvel , 
2020). Er werden 103 vrouwen geïncludeerd voor de thuismonitoring groep, zij werden vergeleken met 133 
vrouwen die reguliere zorg ontvingen. Deelnemers leverden via een app dagelijks hun tensiemeting aan en 
meldden eventuele hypertensie gerelateerde klachten. De tensiemeting werd beoordeeld door een 
zorgverlener. Bij een systole van >140mmHg en/of diastole van >90mmHg of een stijging van >20mmHg werd 
de zorgverlener door het SAFE@Home programma gewaarschuwd. Uit de resultaten blijkt dat de 
thuismonitoring groep minder antenatale controles nodig had dan de groep die reguliere zorg kreeg 
(gemiddeld 13,7 versus 16,0 p <0,001). Dit gold ook voor echocontroles (gemiddeld 6,3 versus 7,4, p = 0,005). 
Er is geen verschil waargenomen in maternale en/of perinatale uitkomsten. De participanten ervaarden het 
SAFE@Home programma als positief en vriendelijk in gebruik. Ook gaven participanten aan meer inzicht te 
krijgen in hun eigen welbevinden (Jongsma,  2020). Er werd een kostenbatenanalyse uitgevoerd, hieruit bleek 
dat de zorgkosten in de thuismonitoring groep 19,7% lager waren dan in de controlegroep. De kosten voor het 
digitale platform zijn hierin meegenomen (van den Heuvel, 2021). 
 
Samenvattend  
Thuismonitoring van de tensie bij zwangere vrouwen is in opkomst, maar het is een concept waarbij de 
wetenschappelijke onderbouwing nog beperkt is. De pilots van SAFE@Home en PREMOM zijn recent afgerond 
en geven een eerste indicatie van de maternale en neonatale uitkomsten evenals zorgkosten. Er is een 
verlaging van capaciteitsdruk te zien, door een afname in fysieke consulten. Screenen op hypertensieve 
aandoeningen in de zwangerschap (bij een hoog risico populatie) in de thuissituatie is mogelijk en zorgt voor 
lagere zorgkosten. Voor zwangere vrouwen met een hoog risicoprofiel om hypertensieve aandoeningen in de 
zwangerschap te ontwikkelen of bij wie tijdens de zwangerschap een verhoogd risico ontstaat, wordt 
thuismonitoring als een effectieve methode gezien. Op dit moment zijn er nog geen resultaten over de 
toegevoegde waarde van thuismonitoring bij een laagrisico populatie. Het uitvoeren van een grote 
prospectieve studie om de maternale en perinatale uitkomsten verder te analyseren, evenals de kosten en 
baten, wordt aanbevolen. Zowel SAFE@Home(II) als PREMOM(II) zijn bezig met het opzetten/uitvoeren van 
een grootschalig onderzoek. Resultaten van de lopende onderzoeken worden afgewacht en zullen worden 
verwerkt in de eHealth-module van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). 
 
Cliëntvoorkeuren  
De werkgroep verwacht geen verschil in voorkeur voor een handmatige of automatische meter bij de zwangere 
vrouw. De SAFE@Home pilot heeft een mixed methods studie uitgevoerd, waarbij de ervaringen van vrouwen 
zijn onderzocht. Over het algemeen waren vrouwen tevreden over thuismonitoring, zij gaven aan zich veilig te 
voelen en controle te hebben over de zorg. Het programma waarmee gewerkt werd was overzichtelijk en 
makkelijk in gebruik. De eerste resultaten van de pilot laten een positief resultaat zien. Bij een grotere 
prospectieve studie zou de tevredenheid van de cliënt onderzocht kunnen worden, voor zowel een laag als 
hoog risicopopulatie. 
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Organisatie van zorg en kosten  
Een tensiemeter is een medisch instrument dat tot het basispakket van de (verloskundige) zorgverlener hoort. 
De aanschaf van een gevalideerde automatische tensiemeter zorgt voor extra kosten en de (verloskundige) 
zorgverlener mag dit zelf overwegen, aangezien zowel automatische als handmatige tensiemeters worden 
geaccepteerd. Thuismonitoring gaf in beide pilots een verlaging van prenatale controles zorgt en is 
kostenefficiënt. Bij een grootschalige uitvoering van thuismonitoring zullen de organisatie van zorg en de 
kosten opnieuw geëvalueerd moeten worden. 
 
Aanbevelingen   
 
Geen GRADE 
   

Bij verdenking op hypertensie dient de tensie in de zwangerschap met een 
kwiksfygmomanometer, een aneroïde of een automatische tensiemeter gevalideerd 
voor gebruik in de zwangerschap gemeten te worden. 

Geen GRADE 
 

Volg de resultaten/aanbevelingen van recente literatuur/onderzoek m.b.t. 
thuismonitoring (en de implementatie hiervan) voor hypertensie bij zwangere 
vrouwen. 

 
Indicator   
Indien van toepassing  
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Zoekverantwoording  
Deze module heeft zich geconformeerd aan huidige richtlijnen van de NVOG, NHG en ISSHP. De werkgroep 
heeft aanvullingen gegeven op de huidige richtlijnen, waarbij thuismonitoring naar voren kwam als een nieuwe 
ontwikkeling. Literatuur over thuismonitoring is gebaseerd op pilots in Engeland, België en Nederland, deze 
pilots worden op dit moment nog verder ontwikkeld  
 
Colofon   
Type uitgangsvraag (diagnostiek, behandeling, nazorg of overig), ICD-10 code, betrokken/relevantie 
organisaties bij uitgangsvraag, jaartal uitvoeren systematische literatuursearch.   
  
 
Bijlage 
Bijlage 1 - Achtergrondinformatie huidige richtlijnen (uitwerking opgesteld door werkgroep 2019) 
In 2011 gaf de KNOV-standaard de volgende aanbevelingen: 
• Meet de bloeddruk met een gevalideerde handbloeddrukmeter en laat deze jaarlijks ijken. Hypertensie kan 

uitsluitend met een handmeter gediagnosticeerd worden. 
• Gebruikt u een gevalideerde automatische bloeddrukmeter, meet dan de bloeddruk opnieuw met een 

handmeter vanaf een waarde ≥130 en/of 80mmHg. 

De richtlijnen van de NVOG (2014), NHG (2019) en ISSHP (2018) gaven de volgende aanbevelingen met 
betrekking tot het gebruik van het type bloeddrukmeter: 
 
NVOG (2014)(FMS, 2014) 
• De bloeddruk in de zwangerschap met (verdenking op) hypertensie dient met een kwiksfygmomanometer, 

een aneroïde of een automatische bloeddrukmeter gevalideerd voor gebruik in de zwangerschap gemeten 
te worden. 

• De bloeddruk gemeten met een niet gevalideerde automatische bloeddrukmeter moet vergeleken worden 
met een kwiksfygmomanometer of een aneroïde of veermanometer. 

• Ambulante bloeddrukmonitoring heeft geen plek bij de controle van een zwangere vrouw met 
hypertensie. 

NHG (2019) 
• Evalueer de bloeddruk door middel van meerdere spreekkamermetingen. Gebruik bij een 

behandelindicatie ook een ambulante meting (zie stroomschema)(Boer & Nijs, 2019). 
• Doe een 24-uurs meting (voorkeur) of een geprotocolleerde thuismeting om een witte-jas-hypertensie uit 

te sluiten. Indien die niet haalbaar zijn, kan het gebruik van een BP30-meting worden overwogen(FMS, 
2019). 

• Gebruik alleen meters die zijn gevalideerd en worden aanbevolen door dabl (een onafhankelijke 
internationale organisatie die een overzicht geeft van valide bloeddrukmeters) (Boer & Nijs, 2019; FMS, 
2019; Trust, 2002-2022). 

ISSHP (2018)(Brown et al., 2018) 
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• Gebruik een Lcd-scherm(Liquid crystal display) bloeddrukmeter. Indien niet beschikbaar gebruik een 
automatische meter gevalideerd voor zwangerschap en pre-eclampsie (PE). 

 
Bijlage 2 STRIDE 
STRIDE BP ; staat in teams i.v.m. pdf file 
 
Bijlage 3 Lijst met valide automatische bloeddrukmeter 
De automatische bloeddrukmeters zijn o.a. beschikbaar via groothandels in medische instrumenten.  
Microlife: 

• Watch home 
• WatchBP office 
• WatchBP 03 
• WatchBP 03 AFIB 
• WatchBP office AFIB 
• Watch 30 minuten AFIB 
• Watch home AFIB 
• WatchBP office ABI  
• BPA6 BT 
• BPB3 Comfort PC  
• BPB3 AFIB   

Omron: 
• HEM 907 
• M3 Comfort  
• M6 comfort (HEM 7360-E) 
• M7 inteli IT (HEM 7361T-EBK) 
• M4 IT  
• M7 IT 

 
Bijlage 1 STRIDE 
STRIDE BP ; staat in teams i.v.m. pdf file 
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