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nederlandse samenvattinG

hoofdstuk 1 geeft een inleiding van dit proefschrift. Als eerste worden de valkuilen van hui-

dige cardiovasculair risicoscores besproken. Dit wordt gevolgd door een korte beschrijving van 

de waarde van de centrale hemodynamiek bij de beoordeling van cardiovasculair risico en bij 

het beoordelen van effecten van behandeling. Ten slotte wordt de waarde van PWV, als maat 

voor vaatwandstijfheid, en het verband met andere maten van subklinische orgaanschade 

besproken.

In deel i van het proefschrift wordt een reeks van studies gepresenteerd die gericht is op 

centrale hemodynamiek en arteriële structuur en functie bij patiënten die gekenmerkt worden 

door een aangeboren afwijking in of een genetische aanleg tot veranderingen in structuur en 

functie van de grote arteriën. 

In hoofdstuk 2 hebben we structurele veranderingen in de grote vaten bij lecithine: cholesterol 

acyl transferase (LCAT) gen mutatiedragers onderzocht. Deze patiënten hebben een levens-

lange blootstelling aan laag HDL-cholesterol,  wat beschouwt wordt als een sterke voorspeller 

van hart- en vaatziekten. Er is discussie of LCAT mutatiedragers een verhoogd risico hebben 

op hart en vaatziekten. Wij onderzochten de intima media dikte en plaque componenten van 

de halsslagaders met behulp van echografie en 3T MRI bij de LCAT mutatiedragers en verge-

leken deze met gezonde leeftijd gematchte controles. LCAT gen mutatiedragers toonden een 

verhoogde halsslagader wand verdikking en hadden een hogere totale volume van de athe-

rosclerotische plaque componenten ten opzichte van leeftijd gematchte gezonde controles. 

Ook correctie voor andere cardiovasculaire risicofactoren bleef de structurele verandering in 

de halsslagaders significant. Dit zou kunnen wijzen op een verhoogd cardiovasculair risico bij 

dragers van een LCAT gen mutatie en een laag HDL-cholesterol.

In hoofdstuk 3 hebben we onderzocht of de waargenomen structurele veranderingen in 

LCAT mutatiedragers zijn geassocieerd met functionele veranderingen van de grote vaten. Wij 

hebben vaatwandstijfheid gemeten door niet-invasieve PWV meting. We hebben aangetoond 

aan dat de PWV is verhoogd bij LCAT mutatiedragers ten opzichte van leeftijd en geslacht 

gematchte controles, wat wijst op verhoogde vaatwandstijfheid. In multivariate analyse bleef 

dit verschil significant, ook na uitsluiting van patiënten met hart- en vaatziekten. Daarnaast 

toonden we aan dat er een sterke correlatie is tussen vaatwandstijfheid en de dikte van de arte-

ria carotis wand gemeten met echografie en 3T MRI. We laten hiermee zien dat veranderingen 

in de functie en structuur van arteriën samen gaan bij dit atherosclerotische fenotype.

In hoofdstuk 4 onderzochten we micro-en macrovasculaire functie van patiënten met de 

ziekte van Fabry, een X-gebonden erfelijke lysosomale stapelingsziekte veroorzaakt door een 



Summary 223

tekort aan α-galactosidase A leidend tot accumulatie van globotriaosylceramide in diverse 

organen en weefsels, waaronder de arteriewand. IMT was verhoogd en FMD was verminderd 

bij mannelijke Fabry patiënten in vergelijking met gematchte controles, terwijl er geen verschil 

in IMT en FMD werd gevonden bij vrouwen. Ondanks de verschillen in IMT vonden we geen 

verschillen in PWV bij mannelijke en vrouwelijke Fabry patiënten. De ernst van de ziekte, zoals 

beoordeeld met lysoGb3, was geassocieerd met een toenemende IMT bij vrouwelijke patiën-

ten. Bij mannen, echter, is lysoGb3 geen voorspeller van IMT. Bij zowel mannen als vrouwen zijn 

verhogingen van plasma lysoGb3 geassocieerd met een lagere FMD.

In hoofdstuk 5 vergeleken we PWV als maat voor vaatwandstijfheid bij patiënten met pre-

mature coronaire hartziekte en hun eerstegraads familieleden en ongerelateerde controles. 

We toonden aan dat PWV is verhoogd bij zowel patiënten met premature coronaire hartziekte 

als hun eerstegraads familieleden, die geen hart- en vaatziekten hadden. Dit verschil bleef 

bestaan na correctie voor andere cardiovasculaire risicofactoren. Deze gegevens impliceren 

dat ogenschijnlijk gezonde asymptomatische eerstegraads familieleden van patiënten met 

premature coronaire hartziekte structurele slagader afwijkingen en vroegtijdige veroudering 

van bloedvaten lijken te hebben.

In hoofdstuk 6 hebben we polsgolfreflectie bij volwassen post-coarctectomy (CoA) patiënten, 

een relatief veel voorkomende aangeboren hartafwijking die wordt gekenmerkt door een 

vernauwing in de aortaboog, bestudeerd. Ondanks succesvolle chirurgische correctie hebben 

volwassen CoA patiënten een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en een verminderde 

levensverwachting in vergelijking met de algemene bevolking. Intra-arteriële metingen heb-

ben aangetoond dat bloeddrukgolven zijn veranderd bij patiënten met coarctatie van de aorta 

en dat deze verandering in polsgolfvorm kan worden verklaard door vroege en toegenomen 

reflectie van de drukgolven op de stenose. We hebben door middel van niet-invasieve appla-

natie tonometrie de augmentatie index (AIx), een maat voor polsgolfreflectie, gemeten in CoA 

patiënten zonder hypertensie of recoarctatie. We toonden aan dat CoA-patiënten een hogere 

AIx hebben in vergelijking met gematchte controles. Om te beoordelen of de AIx farmacolo-

gisch kan worden veranderd in CoA patiënten, hebben we salbutamol, een bèta-adrenerge 

agonist, en nitroglycerine, een veneuze en arteriële vaatverwijder toegediend aan CoA patiën-

ten. Bij aanvang en na toediening van salbutamol en nitroglycerine bleef de AIx hoger in CoA 

patiënten. De gemiddelde daling in polsgolfreflectie met salbutamol was vergelijkbaar tussen 

de groepen. Echter, nitroglycerine vermindert polsgolfreflecties meer bij CoA patiënten dan 

bij controlepatiënten. Dit suggereert dat de toename van polsgolfreflectie in CoA patiënten in 

ieder geval gedeeltelijk farmocologisch kan worden beïnvloed.

In hoofdstuk 7 hebben we onze studie in CoA patiënten uitgebreid door te onderzoeken wat 

de determinanten van polsgolfreflectie zijn en door het verband tussen polsgolfreflectie en 
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IMT en LVM als merkers van orgaanschade te onderzoeken. Naast leeftijd en bloeddruk, bleek 

in multivariate analyse patch angioplastiek chirurgie een onafhankelijke voorspeller van AIx. 

Dit ondersteunt het concept dat versterkte polsgolfreflectie deels wordt veroorzaakt door 

vroege reflectie van drukgolven op de gereconstrueerde en littekens aortaboog in CoA patiën-

ten, omdat bij de patch angioplastiek procedure synthetische materialen worden gebruikt die 

minder elastisch zijn dan natuurlijk weefsel. Ondanks dat de AIx hoger is bij CoA patiënten, is 

AIx geen onafhankelijke voorspeller van IMT of LVMI.

In deel ii hebben we perifere en centrale hemodynamiek in een aantal interventie studies 

onderzocht.

hoofdstuk 8 beschrijft de bevindingen van een studie naar het mogelijke bloeddrukverla-

gende effect van cacao. De consumptie van cacao is geassocieerd met een verminderd risico 

op hart- en vaatziekten. Een van de mechanismen waarmee cacao zijn veronderstelde gun-

stige effecten op hart- en vaatziekten kan uitoefenen is door het verlagen van de bloeddruk. 

Theobromine, een fosfodiësterase remmer die aanwezig is in cacao in hoge concentraties, kan 

bijdragen aan de veronderstelde bloeddrukverlagende effecten van cacao. We hebben in een 

dubbel-blinde placebo-gecontroleerde drie-perioden cross-over studie gezonde individuen 

met een hoog-normale bloeddruk en graad 1 hypertensie behandeld met drie verschillende 

zuiveldranken: (1) placebo, (2) flavanol-rijke cacao met natuurlijke dosis theobromine met 

daarin 106 mg theobromine of (3) theobromine verrijkte flavanol-rijke cacao met 979 mg 

theobromine. De deelnemers werden gedurende drie weken behandeld met daarna een twee 

weken durende wash-out periode. Behandeling met natuurlijke dosis theobromine cacao liet 

geen significante verandering in ofwel 24-uurs ambulante danwel centrale systolische bloed-

druk zien, terwijl tijdens behandeling met de theobromine verrijkt cacao de 24-uurs ambulante 

systolische bloeddruk toenam, terwijl tegelijkertijd de centrale aorta systolische bloeddruk 

werd verlaagd. We vonden dus geen bewijs voor enig bloeddrukverlagend effect van flavanol-

rijke cacao. Daarentegen had theobromine verrijkt cacao een differentieel effect perifere en 

centrale bloeddruk. Hoe deze differentiële effecten zich vertalen naar het risico op hart- en 

vaatziekten moet verder worden onderzocht.

In hoofdstuk 9 hebben we de differentiële effecten op de perifere en centrale bloeddruk 

van intraveneuze behandeling van maligne hypertensie met labetalol en natrium nitroprus-

side (SNP) onderzocht. Bij maligne hypertensie dient de bloeddruk onmiddellijk verlaagd te 

worden. Richtlijnen adviseren de MAP met niet meer dan 25% te verlagen, omdat een grotere 

verlaging van de MAP kan leiden tot symptomatische hypoperfusie van de hersenen, wat kan 

resulteren in cerebrale schade en zelfs kan leiden tot de dood. We hebben in deze studie laten 

zien dat tijdens de behandeling van maligne hypertensie gericht op een 25% reductie in MAP, 

labetalol een grotere daling gaf van de perifere SBP en PP dan de behandeling met SNP. De 
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pulse pressure amplification veranderde niet met labetalol, maar nam toe met SNP. Dus, afhan-

kelijk van welk bloeddrukverlagend middel wordt gekozen zal het effect op centrale bloed-

druk niet volledig worden gezien wanneer alleen naar de perifere druk wordt gekeken. In de 

labetalol groep werden perifere en centrale PP in dezelfde mate verlaagd. Als de behandeling 

met SNP echter zou zijn gericht op de perifere SBP, dan zou de centrale SBP lager zijn geweest 

dan gewenst als gevolg van de toename van de PPA. De mogelijk groter dan verwachte afname 

van de centrale druk is voornamelijk van belang bij de ziektes waarbij er sprake is van een 

gestoorde cerebrale autoregulatie, zoals maligne hypertensie, waarbij een ongecontroleerde 

daling van de bloeddruk kan leiden tot cerebrale hypoperfusie.

Ook in hoofdstuk 10 hebben we de verschillen in perifere en centrale bloeddruk onderzocht, 

ditmaal bij patiënten met hartfalen. Een van de kenmerken van hartfalen is activering van het 

sympathische zenuwstelsel. Beta-blokkers remmen de negatieve effecten van het sympathi-

sche zenuwstelsel. Zij worden daarom beschouwd als de hoeksteen van de medicamenteuze 

behandeling van patiënten met hartfalen. Bij patiënten met hypertensie is aangetoond dat 

derde generatie (vaatverwijdende) beta-blokkers, zoals nebivolol en carvedilol, de centrale 

bloeddruk meer verlagen dan eerste en tweede generatie beta-blokkers, zoals atenolol en 

metoprolol. Dit kan gedeeltelijk worden verklaard door verschillen in de verlaging van de 

hartfrequentie. In deze cross-over studie hebben we onderzocht of carvedilol de perifere en 

centrale bloeddruk meer verlaagd dan metoprolol bij patiënten met hartfalen. Onze studie 

toonde aan dat in vergelijking met metoprolol, carvedilol centrale bloeddruk meer verlaagt bij 

een vergelijkbare verlaging van de perifere bloeddruk.

Lichaamsgewicht is geassocieerd met bloeddruk en gewichtsverlies leidt tot een verlaging 

van de bloeddruk. Bij obese personen is aangetoond dat gewichtsverlies door bariatrische 

chirurgie de bloeddruk verlaagd. Het doel van hoofdstuk 11 was om bij 15 patiënten het effect 

van Roux-en-Y gastric bypass chirurgie (RYGBS) op de systemische hemodynamiek, perifere 

en centrale bloeddruk en de baroreflex gevoeligheid te bestuderen voor en zes weken na de 

operatie. RYGBS zorgde voor een 13±5 kg (10%) afname in gewicht na zes weken en een sig-

nificante daling van de bloeddruk. De bloeddrukdaling werd veroorzaakt door een duidelijke 

afname van het hartminuutvolume, terwijl de systemische vaatweerstand toenam. Baroreflex 

gevoeligheid, als maat voor de autonome balans, verbeterde aanzienlijk na de operatie. Dus 

RYGBS heeft geleid tot een verbeterd hemodynamisch profiel en verbeterde baroreflex gevoe-

ligheid, wat duidt op een verandering in de autonome balans naar meer parasympathische 

controle van de hartslag.

In deel iii van het proefschrift worden de gevolgen van de orthostatische verandering van 

liggen naar staan op polsgolfreflectie onderzocht.
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Het is eerder aangetoond dat de polsgolfreflectie daalt bij positieverandering van rugligging 

naar 60 ° head up tilt (HUT). In hoofdstuk 12 hebben we onderzoek gedaan naar de invloed 

van de verhoging van de perifere weerstand bij positieverandering van liggen naar staan   

op polsgolfreflectie en de effecten van leeftijd hierop. Bij 15 gezonde oudere en 15 jongere 

personen werden aortadrukken berekend op basis van bloeddrukmetingen aan de vinger in 

rugligging en tijdens actief staan. Vanuit de aortadrukken werd de augmentation index (AIx) 

en de reflection magnitude (RM), beide een maat voor polsgolfreflectie, berekend. Ook werd 

de perifere weerstand berekend. Zowel in de gezonde oudere als in de jongere mensen, werd 

na het opstaan de perifere weerstand hoger, terwijl de AIx en de RM daalden. De tegenoverge-

stelde verandering in polsgolfreflectie en perifere weerstand suggereert dat polsgolfreflectie 

niet alleen afhankelijk is van de perifere weerstand.

In hoofdstuk 13 hebben we verder gekeken naar het effect van lichaamshouding op pols-

golfreflectie tijdens verschillende graden van HUT. We hebben hemodynamische parameters 

en polsgolfreflectie berekend uit continue vinger bloeddrukmetingen in tien gezonde vrijwil-

ligers. We hebben aangetoond dat vanuit rugligging naar 30 en 70 graden HUT en actief staan   

(90 º) de AIx en RM geleidelijk afnemen in de aanwezigheid van een geleidelijk toenemende 

systemische vaatweerstand, terwijl het slagvolume en de hartslag daalden.

Ten slotte hebben we in hoofdstuk 14 onze hypothese getest of de vermindering van 

polsgolfreflectie tijdens het staan   deels afhankelijk zou kunnen zijn op ADRB2 gemedieerde 

vaatverwijding en of Arg16Gln27 dragers een verminderde daling van polsgolfreflectie laten 

zien bij de positieverandering van liggen naar staan   in vergelijking met Gly16Glu27 dragers. 

Zoals in hoofdstuk 12 en 13 hebben we ook hier laten zien dat van liggen naar staan de   totale 

perifere weerstand toeneemt, terwijl polsgolfreflectie afneemt. Polsgolfreflectie en de hemody-

namische respons op staan, bleken echter niet verschillend tussen personen die homozygoot 

zijn voor Gly16Glu27 of Arg16Gln27 haplotype. We speculeren dat de positieverandering van 

het lichaam een effect kan hebben op polsgolfreflectie door veranderingen in de diameter en 

functie van de aorta en andere grote vaten.

PersPectieven

Het voornaamste doel van dit proefschrift was te onderzoeken of het meten van centrale 

hemodynamiek en vaatwandstijfheid een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van 

perifere bloeddruk bij het voorspellen en behandelen van cardiovasculaire risicofactoren. Dit 

hebben we gedaan door het bestuderen van ziektebeelden en patiënten met fenotypische 

karakteristieken, die worden gekenmerkt door vroege vasculaire veroudering of anatomische 

afwijkingen van de aorta. Daarnaast hebben we het effect van verschillende farmacologische 
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middelen op perifere en centrale hemodynamiek onderzocht. We hebben laten zien dat ogen-

schijnlijk gezonde en asymptomatische patiënten met erfelijke laag HDL-cholesterol, de ziekte 

van Fabry en personen met een familiare voorgeschiedenis van premature coronaire hartziekte 

tekenen vertonen van vroege vasculaire veroudering en dat die waarschijnlijk beschouwd 

moeten worden als hebbende een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. We toonden aan 

dat bloeddrukverlagende interventies, ofwel met nutraceuticals of farmacologische middelen, 

een verschillend effect op de perifere en centrale hemodynamiek kunnen hebben. De impli-

caties van deze bevindingen en toekomstperspectieven zullen hieronder worden besproken.

Arteriële vaatwandstijfheid

Vaatwandstijfheid neemt toe met de leeftijd en is de belangrijkste determinant van geïsoleerde 

systolische hypertensie (ISH) en daarmee de aan hypertensie gerelateerde cardiovasculaire 

morbiditeit en mortaliteit. ISH is moeilijker te behandelen dan gecombineerde systolische-

diastolische hypertensie. In de afgelopen twee decennia is de focus van hypertensie onderzoek 

dan ook verschoven naar de voorspellende waarde van arteriële vaatwandstijfheid. Er zijn 

verschillende methoden om vaatwandstijfheid te meten. PWV wordt beschouwd als de gou-

den standaard van vaatwandstijfheid metingen. Zowel bij hypertensieve patiënten als bij de 

algemene bevolking is aangetoond dat PWV cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit onaf-

hankelijk van de bloeddruk en andere cardiovasculaire risicofactoren factors kan voorpellen.1, 

2 Daarom wordt PWV in toenemende mate gebruikt in prospectieve observationele studies en 

klinische trials. Wij toonden aan dat 1) LCAT mutatie dragers een toegenomen PWV en cIMT 

hebben ten opzichte van leeftijd gematchte controles, 2) Fabry-patiënten een toegenomen 

cIMT hebben, maar geen significante verhoging van de PWV en 3) eerstegraads familieleden 

van patiënten met premature coronaire hartziekte een toegenomen PWV hebben ten opzichte 

van gezonde controles. Vaatwandstijfheid lijkt dus een aparte entiteit, die niet altijd geassoci-

eerd is met structurele arteriële afwijkingen. Eventuele implementatie van PWV metingen in 

de follow-up van personen met een toegenomen risico op hart- en vaatziekten moet daarom 

verder onderzocht worden.

Voordat PWV metingen echter kunnen worden toegepast in de klinische praktijk om het risico 

op hart- en vaatziekten te kunnen schatten, moeten een aantal problemen worden opgelost. 

Ten eerste, de verschillende systemen voor PWV metingen tonen belangrijke verschillen in 

absolute waarden van PWV. Deze waarden verschillen hoofdzakelijk als gevolg van verschillen 

in 1) de mathematische methode voor het bepalen van het begin van de polsgolf en 2) het 

meten van de lengte van de afgelegde weg van de polsgolven. Deze problemen zijn aangepakt 

doordat formules zijn gemaakt voor het omrekenen tussen de verschillende methodes.3, 4 Deze 

aanpak is echter verre van ideaal en echte standaardisatie tussen de verschillende methoden 

moeten worden nagestreefd. Ten tweede is er dringend behoefte aan referentiewaarden voor 

PWV om individuele patiënten te identificeren, die risico lopen op hart- en vaatziekten. Onlangs 
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zijn referentiewaarden van PWV per leeftijd en bloeddruk categorie in een samenwerkings-

verband berekend.5 Met deze referentiewaarden wordt geïndividualiseerde risicovoorspelling 

mogelijk. Er is echter discussie of het meten PWV in de klinische work-up van de patiënten 

risicostratificatie zal verbeteren. Een recente analyse van de Rotterdam studie toonde aan dat 

PWV in een oudere populatie (n = 2849, gemiddelde leeftijd 72 jaar) significant geassocieerd 

was met het risico op hart- en vaatiziekten, de risicostratificatie verbeterde echter niet.6 In 

een populatie van middelbare leeftijd (n = 1968, leeftijd 41-71 jaar), bleken PWV metingen 

onafhankelijk geassocieerd te zijn met hart- en vaatziekten en gaf PWV een sterk verbeterde 

cardiovasculaire risicovoorspelling, vooral bij patiënten met een laag geschat risico op hart- 

en vaatziekten (<5% cardiovasculaire mortaliteit gedurende 10 jaar volgens SCORE).7 Verder 

toonde een recente analyse van de Framingham Heart Study (gemiddelde leeftijd 63 jaar) aan 

dat het risico op hart- en vaatziekten met 48% is verhoogd per 1 SD stijging van de PWV.8 

De groep van asymptomatische eerstegraads familieleden van patiënten met premature coro-

naire hartziekte, beschreven in hoofdstuk 5, is een perfect voorbeeld van een ogenschijnlijk 

laag-risico groep volgens de traditionele risicoscores, die toch tekenen van vroege vasculaire 

veroudering vertoont en dus een verhoogd risico op hart- en vaatziekten heeft. Deze personen 

hebben recht op goede begeleiding en controle en eventueel vroegtijdige preventieve (farma-

cologische) interventies. Ten slotte is het nog onduidelijk of de identificatie en behandeling van 

personen met een hoog risico voor hart- en vaatziekten op basis van PWV metingen zal leiden 

tot een betere uitkomst, omdat prospectieve interventiestudies ontbreken.

Concluderend lijkt de toegevoegde waarde van PWV te liggen in risicostratificatie van 

personen met een laag risico volgens de traditionele risicoscores. Dit zal onderzocht moeten 

worden in prospectieve studies.

Centrale hemodynamiek

Centrale hemodynamische metingen geven een unieke mogelijkheid om de pathofysiologi-

sche mechanismen van hart- en vaatziekten en behandelstrategieën te bestuderen. De vraag 

is of in de klinische praktijk het meten van centrale bloeddruk en polsgolfreflecties een toege-

voegde waarde biedt bovenop het meten van perifere bloeddrukcomponenten. Met andere 

woorden: moeten we huisartsen, internisten, cardiologen of andere medische professionals die 

betrokken zijn bij de preventie en/of behandeling van hart- en vaatziekten overtuigen centrale 

bloeddrukmetingen uit te voeren in plaats van of naast ‘normale’ arm bloeddrukmetingen? Het 

epidemiologisch bewijs dat centrale bloeddruk een betere voorspeller is van cardiovasculaire 

morbiditeit en mortaliteit dan perifere of brachiale bloeddruk stapelt zich op. De toegevoegde 

waarde lijkt echter klein. Afgezien van het feit dat er nog steeds technische problemen zijn 

rond de juiste manier van kalibreren van centrale drukmetingen, zijn er tot nu toe geen kli-

nische eindpunten studies waarbij behandeling is gericht op centrale in plaats van perifere 

bloeddrukmetingen. Hoewel er effectieve behandelingsmogelijkheden beschikbaar zijn voor 

het verlagen van de bloeddruk en het verminderen van eindorgaanschade, waaronder lifestyle 
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veranderingen en farmacologische behandeling,9 lijkt een van de grootste problemen de lage 

mate van bewustwording en controle van hypertensie te zijn.10 Een populatiestudie in de VS 

toonde aan dat slechts 36,8% van de patiënten met hypertensie goed gecontroleerde bloed-

druk waardes heeft. In vergelijking met de VS zijn deze cijfers voor Europa nog slechter.11 De 

aandacht van artsen zou daarom gericht moeten zijn op de behandeling van hypertensie in het 

algemeen, in plaats van op het verfijnen van de behandeling met centrale bloeddrukmetingen. 

Toch zijn er klinische situaties waar er een toegevoegde waarde van de centrale bloeddruk lijkt 

te zijn. Er zijn mensen, voornamelijk jonge mannen, die systolische hypertensie lijken te hebben, 

wanneer de bloeddruk aan de arm wordt gemeten, maar die een normale centrale bloeddruk 

hebben. Dit wordt ‘spurious systolic hypertension’ of ‘pseudo systolic hypertension of the youth’ 

genoemd12-14 en is toe te schrijven aan extreme pulse pressure amplification en lage polsgolf-

reflectie, als gevolg van zeer elastisch arteriën.12 Door anderen is een alternatieve verklaring 

van dit fenomeen gesuggereerd: namelijk dat een verhoogd slagvolume en/of stijfheid van de 

aorta, die bij jonge systolische hypertensiepatiënten is waargenomen, kan bijdragen aan dit 

fenomeen.15,16 Omdat deze patiënten normale centrale bloeddrukken en echocardiogrammen 

hebben,12 hebben ze waarschijnlijk niet een verhoogd risico op hart-en vaatziekten, hoewel 

ook dit ter discussie staat. Het schatten van de centrale bloeddruk met behulp van applanatie 

tonometrie kan een uitstekende manier zijn om deze patiënten te identificeren, die mogelijk 

niet zullen profiteren van bloeddrukverlagende behandeling, maar lange termijn follow-up 

studies ter beoordeling van het risico van hypertensie en hart- en vaatziekten ontbreken. 

Bovendien is er enig bewijs dat middelen die een groter effect hebben op de centrale bloeddruk 

extra cardiovasculaire bescherming geven. De CAFE studie heeft bijvoorbeeld aangetoond dat, 

hoewel op beta-blocker/diuretica gebaseerde behandeling de perifere bloeddruk in dezelfde 

mate verlaagt als op CCB/ACE-remmer gebaseerde behandeling, de centrale bloeddruk signi-

ficant lager was in de laatste group.17 Ook werd gezien dat de cardiovasculaire morbiditeit en 

mortaliteit significant lager was met CCB/ACE-remmer behandeling, maar de link tussen de 

lagere centrale bloeddruk en de vermindering van hart- en vaataandoeningen is nooit formeel 

vastgesteld. Daarom is het van groot belang dat klinische trials bewijzen dat therapie gericht 

op de centrale bloeddruk een vermindering van de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit 

geeft ten opzicht van behandeling gericht op de perifere bloeddruk, voordat we de centrale 

bloeddruk kunnen implementeren in de klinische praktijk. Misschien dat onlangs ontwikkelde 

apparaten die het 24-uurs ambulante centrale bloeddruk profiel kunnen beoordelen hier aan 

kunnen bijdragen.
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