
Gevolgen

Meerdere organen kunnen na verloop van tijd door hypertensie schade oplopen: 
•  Hart: als de slagaders die het hart voeden, verstopt raken en de hartwand ver

dikt, dan veroorzaakt dit complicaties zoals hartbeklemming, hartaanval en 
hartfalen. 

•  Hersenen: de slagaders die de hersenen voeden, kunnen verstopt raken 
(hersen  trombose) of een hersenbloeding veroorzaken. 

•  Nieren: als de slagaders die de nieren voeden, verstopt raken, dan veroorzaakt 
dat nierfalen.

•  Ogen: het gezichtsvermogen vermindert.
•  De grote bloedvaten kunnen niet alleen verstoppen waardoor men pijn krijgt 

bij het lopen, maar ook uitzetten. Dit kan aanleiding zijn voor levensgevaarlijke 
bloedingen.

Hypertensie wordt  na roken  in het Westen beschouwd als de tweede oorzaak 
van voortijdig overlijden en als de voornaamste oorzaak van sterfte door hart en 
vaatziekten. Hoe hoger de bloeddruk, hoe groter het risico op een hartinfarct, her
seninfarct (beroerte), hartfalen of nierfalen. Hypertensie speelt mee bij de helft 
van alle hart en vaatziekten. Als de bloeddruk onder controle is, daalt het risico 
op een herseninfarct met 30 tot 40% en het risico op een hartinfarct met 25%.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van de folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met het Martini Niercentrum, tel. (050) 524 5870.
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Hypertensiepoli

Martini Niercentrum, route 0.8
Telefoon (050) 524 5870

Algemeen

•  Neemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig 
identiteitsbewijs mee.

• Neem ook een lijst met medicijnen mee die u gebruikt.
•  Bent u verhinderd, neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met 

het secretariaat van het Martini Niercentrum. 

Inleiding 

In overleg met uw huisarts of behandelend specialist is voor u een afspraak ge
maakt op de Hypertensiepoli. In deze folder vindt u algemene informatie over 
hypertensie. De informatie is bedoeld als voorbereiding op uw bezoek aan de 
Hyper tensiepolikliniek. Op deze polikliniek wordt u gezien door de verpleeg
kundig specialist in samenwerking met de internistnefroloog. Zij informeren u 
over hypertensie en u krijgt instructies en begeleiding van hen. Op het afgespro
ken tijdstip kunt u zich melden bij de balie van het Martini Niercentrum.  
    

Wat is hypertensie?

Hypertensie is hoge bloeddruk, dat wil zeggen een stoornis in de regeling van de 
bloeddruk. Een hoge bloeddruk hoeft geen klachten te geven, maar zegt wel iets 
over de toestand van het bloedvatstelsel. Onderstaand overzicht laat zien wan
neer de bloeddruk (te) hoog is:

Bloeddrukwaarden (mmHg)

Categorie systole (bovendruk) diastole (onderdruk)

Optimaal <120 en <80

Normaal 120–129         en/of 80–84

Hoog normaal 130–139         en/of 85–89

Categorie systole (bovendruk) diastole (onderdruk)

Graad 1 hypertensie 140–159       en/of  90–99

Graad 2 hypertensie 160–179         en/of  100–109

Graad 3 hypertensie >180 en/of >110

Geïsoleerde systolische >140 en <90 hypertensie

Oorzaak

Bij 95% van alle mensen met hypertensie is daarvoor geen oorzaak te vinden. Het 
is wel zo dat hypertensie in sommige families vaker voorkomt. Verder kunnen 
overgewicht en het gebruik van veel zout of veel alcohol de bloeddruk verhogen. 
De bloeddruk kan ook stijgen door gebruik van sommige pijnstillers of sommige 
andere medicatie. Bij ongeveer 5% is hypertensie het gevolg van een nierziekte, 
een hormonale aandoening, een slagaderziekte of slaapstoornissen.

Risicofactoren

Er zijn vier factoren die het risico op het krijgen van hypertensie vergroten: 
•  Erfelijkheid: als (groot)ouders aan hypertensie lijden.
•  Leeftijd: het risico op hypertensie neemt toe naarmate mensen ouder worden 

(van minstens 5% bij personen van middelbare leeftijd tot meer dan 30% bij 
tachtigjarigen). 

•  Geslacht: hypertensie treft vooral mannen boven de 60 jaar. Vrouwen worden 
vaak na de menopauze door hypertensie getroffen.

•  Leefstijl: overgewicht, overmatig zout en alcoholgebruik, stress en roken zijn 
factoren die hypertensie bevorderen. Overgewicht (BMI >25) en in het bijzon
der een verhoogde middelomtrek (vrouwen > 88 cm en mannen >102 cm) zijn 
sterk gerelateerd aan hypertensie.

Klachten

Hoge bloeddruk geeft zelden klachten. Het is dus belangrijk dat u uw bloeddruk 
bij elk doktersbezoek laat meten. Soms gaat hoge bloeddruk gepaard met hoofd
pijn, oorsuizingen, duizeligheid, vlekjes voor de ogen of bloedneuzen.
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