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De arteriële hypertensie (HTA) is vandaag een groot probleem voor de volksgezondheid.
Het is de chronische aandoening die het vaakst voorkomt en ze treft bijna 2 miljoen
mensen in België, dit is ongeveer één op de vijf. De leeftijd is een risicofactor voor HTA, en
door de vergrijzing van de bevolking en de evolutie van onze levenswijze, zou dit cijfer kunnen
oplopen tot 3 miljoen personen in 2025 (de Belgische Cardiologische Liga). HTA is een van de
belangrijkste risicofactoren voor cardiovasculaire ziektes, de voornaamste doodsoorzaak
in België (45% van de overlijdens).
Een bijzonderheid van HTA is dat er in het begin nauwelijks symptomen zijn. Dit is een belangrijke
factor die verklaart waarom de patiënten hun behandeling niet volgen zoals het hoort of er
vroegtijdig de brui aan geven (Hungin, 1999, Kyngas et Lahdenpera, 1999, Vlasnik et al, 2005, Jin
et al, 2008).
Meerdere studies tonen overigens aan dat HTA een van de aandoeningen is, waarvoor de
therapietrouw het laagst is. Het is dus niet zo verwonderlijk dat deze aandoening de voornaamste
oorzaak is van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit (Osterberg et Blaschke, 2005, SarradonEck et al, 2008). Een gebrekkige therapietrouw kan echter niet alleen leiden tot ernstige
gezondheidsproblemen, maar zorgt ook voor een verspilling van financiële middelen (Morgan,
2001, Ho el al, 2009, Iuga et McGuire, 2014).
Het is de bedoeling van de studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen om de kenmerken
te bestuderen van de leden die gebruik maken van antihypertensiva (AHT), zodat we een
overzicht krijgen van hun tenlasteneming.
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Methodologie
De studie is gebaseerd op de gegevens over de terugbetalingen in 2012 van de
Onafhankelijke Ziekenfondsen in de verplichte verzekering.
We hebben onze studie gebaseerd op alle personen aan wie ten minste één AHT afgeleverd werd
(ATC-codes: C02/antihypertensiva met een centrale werking en vasodilatatoren, C03/diuretica,
C07/bètablokkers, C08/calciumantagonisten en C09/inhibitoren van het angiotensine-conversieenzym, antagonisten van de angiotensine-receptoren II) in 2012. Het gaat alleen om mensen aan
wie een AHT afgeleverd werd vanwege hypertensie (het gebeurt namelijk ook dat AHT’s gebruikt
worden voor andere indicaties dan HTA).
De ‘compliance’ of therapietrouw wordt gewoonlijk omschreven als de actieve en vrijwillige
onderwerping van de patiënt aan de behandeling in de zin van een gedrag dat aanvaardbaar
is om een therapeutisch resultaat te kunnen bereiken (Jin et al, 2008, Ho el al, 2009).
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Het krioelt van de methodes voor de evaluatie van die therapietrouw en de keuze wordt
gewoonlijk gemaakt op basis van het soort beschikbare data (Jin et al, 2008). De methode die
het best afgestemd is op onze administratieve ziekenfondsdata is de methode, gebaseerd op
de terugbetaalde geneesmiddelen die voorgeschreven en afgeleverd worden door openbare
officina’s. Met onze gegevens is het mogelijk om de data van de eerste en de laatste aflevering
tijdens het jaar 2012 te bepalen. Met andere woorden, wij kennen het totale aantal dagen tijdens
dewelke de patiënten AHT’s moeten slikken (dit is de periode, gedekt door de behandeling of het
bezit van het geneesmiddel). Uit de DDD’s (Defined Daily Doses) en de DPP’s (Doses Per Package)
kunnen wij het totale aantal dosissen (DDD) afleiden dat toegediend werd tijdens de periode
die gedekt wordt door de behandeling. De relatie tussen het totale aantal DDD’s en het aantal
behandelingsmaanden (het tijdvak van de behandeling of van het bezit van het geneesmiddel)
levert een ratio op die als basis dient voor de bepaling van de compliance. In de literatuur is het zo
dat men vaak kiest voor een waarde die hoger is dan of gelijk aan 80% voor deze ratio, vooraleer
men de compliance als goed beschouwt (Reginster et Rabenda, 2005, Halpern et al, 2006, Jin et al,
2008, Friocourt, 2011). Wij hebben ons op dit percentage gebaseerd voor de bepaling van de ‘noncompliance’. Met andere woorden, in ons geval zal een patiënt als niet-therapietrouw beschouwd
worden als het totale aantal DDD’s in zijn geval per maand lager is dan 24 (80%=24/30).
We gaan overigens uit van de veronderstelling dat alle terugbetaalde tabletten ook wel degelijk
opgebruikt werden. Om de zaken zo eenvoudig mogelijk te houden, hebben we ons voor deze
analyse alleen gebaseerd op de patiënten met hypertensie die slechts één AHT krijgen, die
afgeleverd wordt door een openbare officina.
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Voornaamste resultaten
Onder de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen die heel het jaar door aanwezig waren
(01/01/2012 tot 31/12/2012), tellen wij 385.331 personen die ten minste één AHT gebruikt hebben
in 2012. Met andere woorden, 1 op de 5 leden (19%) heeft een behandeling met een AHT gekregen
in de loop van dat jaar. Bijna 9 op de 10 personen (336.667/385.331) hebben geregeld gebruik
gemaakt van AHT’s, dit wil zeggen gedurende minimaal 90 dagen van het jaar (90DDD’s/jaar).
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Leeftijd en geslacht
De groep van de personen met hypertensie bestaat hoofdzakelijk uit mensen uit de leeftijdsgroep
van 50 tot 74 jaar (54%) en uit bejaarden (75 jaar en ouder) (30%). Bij de leeftijdsgroep, jonger dan
50 jaar, treffen we slechts 16% aan van het totale aantal patiënten met hypertensie (grafiek 1).

% van de hypertensiepatiënten, per leeftijdsgroep en genus (MLOZ, 2012)

Grafiek 1

❝
Onder de leden van

Er zijn geen significante verschillen tussen alle gebruikers van AHT’s en de regelmatige gebruikers,
als we naar de resultaten en de conclusies kijken van de analyse van onze administratieve
data. Wij hebben er dan ook de voorkeur aan gegeven om de voornaamste verkregen
resultaten te presenteren door een selectie te maken van alle gebruikers van AHT’s (zowel de
gelegenheidsgebruikers als de regelmatige gebruikers).

De grafieken 2 en 3 geven de prevalentie van HTA weer, naargelang de leeftijd of het geslacht.
In 2012 werd 1 op de 4 leden (24%), ouder dan 18 jaar, behandeld met een AHT (grafiek 2). Dit
percentage is iets hoger bij vrouwen (25,9% versus 22,4% bij de mannen). Los van het geslacht,
stellen we vast dat de prevalentie toeneemt naarmate de leeftijd stijgt: 4 op de 10 in de
leeftijdsgroep van 50-74 jaar en 7 op de 10 bij de 75-plussers. De prevalentie is duidelijk
lager in de lagere leeftijdsgroepen.

Grafiek 2

prevalentie HTA, per leeftijdsgroep en genus (MLOZ, 2012)

Grafiek 3 toont aan dat de prevalentie sterk stijgt vanaf de leeftijd van 40-45 jaar en dit tot de
leeftijd van 85-90 jaar. Tussen de leeftijd van 40 en 80 jaar stijgt de prevalentie van 10% naar 70%.
Het verschil in termen van prevalentie tussen vrouwen en mannen is niet groot, behalve na de leeftijd van 80 jaar. Daar stellen we namelijk vast dat de prevalentie bij vrouwen hoger is (bijna 10%).

Grafiek 3

Prevalentie HTA, per leeftijdsgroep en volgens genus (MLOZ, 2012)
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Raadpleging bij een cardioloog
In 2012 bleek 71% van de hypertensiepatiënten niet op raadpleging te zijn geweest bij een
cardioloog, 17% raadpleegde slechts één keer een cardioloog en minder dan 12% ging twee keer
of meer op raadpleging. Dit betekent dat het merendeel van de hypertensiepatiënten opgevolgd
wordt door de huisarts. Op te merken valt tevens dat het aantal hypertensiepatiënten dat op zijn
minst 1 keer op raadpleging is geweest bij een cardioloog, toeneemt naarmate de leeftijd stijgt.

Ziekenhuisopname
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Hypertensiepatiënten worden dus vaker gehospitaliseerd dan andere leden. Deze
vaststelling moet evenwel met de nodige behoedzaamheid geïnterpreteerd worden. HTA
volstaat namelijk niet als reden om iemand te hospitaliseren. De hogere opnamefrequentie
van hypertensiepatiënten is zeker en vast te verklaren door de aanwezigheid van comorbiditeit of
verwante of bijkomende aandoeningen.
Klassieke ziekenhuisopname (MLOZ, 2012)

Aantal

%

Aantal

%

% van de gehospitaliseerde
patiënten

385.331

18,6

130.789

44,2

21,1

2.074.706

100,0

295.934

100,0

13,0

Populatie

Hypertensiepatiënten
Ta b e l 1
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De hypertensiepatiënten (bijna 19% van alle leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen)
vertegenwoordigen samen ongeveer 44% van het totale aantal klassieke ziekenhuisopnames (met
ten minste één overnachting) die geregistreerd werden door de Onafhankelijke Ziekenfondsen
(tabel 1). Ongeveer 1 op de 5 hypertensiepatiënten werd gehospitaliseerd (bij het volledige
ledental van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, is dat 1 op de 8). De ziekenhuisdiensten voor
inwendige geneeskunde, heelkunde, geriatrie en revalidatie vertegenwoordigen samen 90% van
de hospitalisaties (respectievelijk 48%, 33% en 8%).

Alle leden MLOZ

Klassieke ziekenhuisopname

Comorbiditeit
Bij 59% van de hypertensiepatiënten is HTA de enige chronische aandoening. 29% lijdt daarenboven
aan 1 andere chronische ziekte, terwijl 9% 2 andere chronische ziekten heeft en 3% zelfs meer dan
2 andere chronische aandoeningen (tabel 2).
aantal chronische ziektes bij hypertensiepatiënten (MLOZ, 2012)

Ta b e l 2

Aantal chronische ziektes, bovenop HTA
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Aantal

%

- Geen: alleen HTA

226.671

58,8

- 1 bijkomende chronische ziekte

113.334

29,4

- 2 bijkomende chronische ziekten

34.558

9,0

- Meer dan 2 bijkomende chronische ziekten

10.768

2,8

Totaal

385.331

100,0

Tabel 3 toont aan dat de volgende nevenaandoeningen vaak terug te vinden zijn bij hypertensiepatiënten: depressie (15,3%), diabetes (14,7%), een hartziekte na een eerste bewezen incident
(9,4%) en astma (7,8%).
Chronische ziekten bij hypertensiepatiënten (MLOZ, 2012)
Chronische ziekten

Aantal

%

Depressie

58.892

15,3

Diabetes

56.600

14,7

Cardiovasculaire aandoeningen: hartziekte

36.293

9,4

❝
De chronische

Astma

29.959

7,8

Epilepsie

8.896

2,3

Psychose (<=70 jaar)

7.793

2,0

ziekten gelinkt
aan HTA zijn
voornamelijk
depressie (15,3%),
diabetes (14,7%),
een hartziekte na
een eerste bewezen
incident (9,4%) en
astma (7,8%).

Alzheimer

4.253

1,1

Parkinson

3.834

1,0

Chronische nierinsufficiëntie

2.591

0,7

Geestelijke gezondheid

2.521

0,7

Reumatoïde artritis of psoriasis, de ziekte van Crohn, Colitis
ulcerosa

2.285

0,6

Zeldzame ziekte

1.278

0,3

Orgaantransplantatie

771

0,2

Hiv

362

0,1

Mucoviscidose

358

0,1

Exocriene pancreasziekte

356

0,1

Multiple sclerose

229

0,1

Hepatitis B en C (chronische vorm)

37

0,0

OCBP

0

0,0

Psoriasis

0

0,0

Psychose (>70 jaar)

0

0,0

Ta b e l 3
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Geneesmiddelen, afgeleverd aan hypertensiepatiënten
Als we de AHT-consumptie analyseren en die van geneesmiddelen die er vaak mee gepaard
gaan of die bedoeld zijn om aan primaire of secundaire preventie van hartaandoeningen te doen
(grafiek 4), dan stellen we het volgende vast:
• de meest gebruikte AHT’s zijn bètablokkers en associaties (58%), alsook geneesmiddelen IECA,
A2RA en hun associaties (53%). Aan 1 op de 4 hypertensiepatiënten worden diuretica en
calciumantagonisten voorgeschreven
• 43% van de hypertensiepatiënten gebruikt lipide-verlagende middelen, vooral statines
(voorgeschreven tegen hypercholesterolemie)
• 42% gebruikt anti-aggregantia (vooral acetylsalicylzuur (28%)), die aangewezen zijn als er een
risico is op trombose
• 38% gebruikt inhibitoren van de protonpomp, die aangewezen zijn tegen maag- en darmzweren
en reflux
• 18% gebruikt bloedglucoseverlagende middelen, die aangewezen zijn tegen diabetes
• 13% gebruikt de geneesmiddelen die voorgeschreven worden in het kader van een hartziekte
(digitalis, geneesmiddelen ter bestrijding van ritmestoornissen of angor).

Grafiek 4

Aantal en % van de hypertensiepatiënten die de gekozen geneesmiddelen geconsumeerd hebben (MLOZ, 2012)
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Grafiek 5 geeft de leveringen aan hypertensiepatiënten weer van de gekozen geneesmiddelen.
Elke klasse van hypertensiemiddelen werd gemiddeld 3 à 5 keer per jaar voorgeschreven. Op een
totaal van 7 miljoen geneesmiddelen, afgeleverd aan hypertensiepatiënten (waarvan 80% door
toedoen van de openbare officina’s)1 bij de geneesmiddelen die vervat zijn in de anatomische
klassen A, B of C, stellen wij het volgende vast:
• 15% van de leveringen heeft betrekking op bètablokkers en associaties. Gemiddeld worden aan
iedere hypertensiepatiënt die bètablokkers slikt, 5 keer per jaar die geneesmiddelen afgeleverd
• 12% van de leveringen zijn IECA’s, A2RA’s en associaties. Deze geneesmiddelen worden
gemiddeld 4 keer per jaar afgeleverd aan de hypertensiepatiënten die ze gebruiken
• de leveringen van diuretica en calciumantagonisten vertegenwoordigen elk bijna 7% van het
totaal van de afgeleverde geneesmiddelen voor de anatomische klassen A tot C
• de bloedglucoseverlagende middelen worden bijna maandelijks voorgeschreven aan de
hypertensiepatiënten die ze gebruiken en vertegenwoordigen meer dan 10% van het totaal van
de bestudeerde leveringen
• de lipide-verlagende middelen (vooral statines) worden elk trimester voorgeschreven aan de
hypertensiepatiënten die ze gebruiken en ze vertegenwoordigen 9% van het totaal van de
gekozen leveringen.

Grafiek 5

Aantal en % van de leveringen van de gekozen geneesmiddelen aan hypertensiepatiënten (MLOZ, 2012)

1
De conclusies verschillen
niet wanneer we enkel met
de gegevens van FarmaNet
werken. Vandaar dat we er voor
gekozen hebben om ons te
baseren op het geheel van de
afgeleverde geneesmiddelen
(dus met inbegrip van de
geneesmiddelen afgeleverd door
ziekenhuisofficina’s).
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Grafiek 6 bevat het aantal DDD’s, afgeleverd aan hypertensiepatiënten voor de gekozen
geneesmiddelen. Aan de hand van de 397,4 miljoen DDD’s (waaronder 97% afkomstig van
geneesmiddelen, afgeleverd door de openbare officina’s)2 bij de geneesmiddelen, vervat in de
anatomische klassen A, B of C, stellen wij het volgende vast:
• 50% van de afgeleverde DDD’s zijn antihypertensiva
• bijna een kwart van de afgeleverde DDD’s (23,7%) heeft alleen betrekking op IECA’s, A2RA’s
en associaties. Gemiddeld worden aan elke hypertensiepatiënt die gebruik maakt van IECA’s,
A2RA’s en associaties, 495 DDD’s/per jaar afgeleverd voor die geneesmiddelen. Voor de
calciumantagonisten is het gemiddelde aantal DDD’s/per jaar ook zeer hoog (329 DDD’s per
jaar). Voor de overige drie klassen van antihypertensiva is dit aantal duidelijk lager. Op basis van
deze cijfers mogen we stellen dat de therapietrouw bij hypertensie beter lijkt voor de IECA’s,
A2RA’s en associaties (waaronder de Sartanen) en voor de calciumantagonisten (we komen daar
verder in de studie nog op terug)
• het gemiddelde aantal DDD’s, afgeleverd per jaar, is eveneens hoog (> 300 DDD’s/jaar) voor de
bloedglucoseverlagende middelen, de geneesmiddelen die gebruikt worden in het kader van
een therapie voor het hart, de lipide-verlagende middelen en de anti-aggregantia. We mogen
dus stellen dat de therapietrouw goed is voor deze geneesmiddelen.

Grafiek 6

Aantal en % van de DDD’s, afgeleverd aan hypertensiepatiënten voor de gekozen geneesmiddelen (MLOZ, 2012)

2
De conclusies verschillen
niet wanneer we enkel met
de gegevens van FarmaNet
werken. Vandaar dat we er voor
gekozen hebben om ons te
baseren op het geheel van de
afgeleverde geneesmiddelen
(dus met inbegrip van de
geneesmiddelen afgeleverd door
ziekenhuisofficina’s).
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Grafiek 7 is een weergave van de volledige terugbetaling door de ziekte-en invaliditeitsverzekering (ZIV) van 128,4 miljoen euro voor de geneesmiddelen, afgeleverd aan
hypertensiepatiënten (de gekozen geneesmiddelen uit de klassen van A tot C). De voornaamste
vaststellingen zijn:
• de antihypertensiva vertegenwoordigen een derde van de totale terugbetaling door de ZIV
(bijna € 44.000.000)
• de IECA’s, A2RA’s en associaties alleen al hebben bijna € 25.000.000 gekost (dit is 19,2% van de
totale terugbetaling door de ZIV). De Sartanen zijn hét referentiegeneesmiddel in deze klasse
van antihypertensiva met een kostprijs van € 14,5 miljoen ten laste van de ZIV
• de lipide-verlagende geneesmiddelen hebben € 25.000.000 gekost (dit is 19,6% van de totale
terugbetaling door de ZIV), waaronder € 21.000.000 louter en alleen voor de statines (16,5% van
de totale terugbetaling door de ZIV)
• de duurste geneesmiddelen zijn de bloedglucoseverlagende middelen (gemiddeld € 214, per
lid), de Sartanen (€ 177) en de lipide-verlagende middelen (€ 152).

Grafiek 7

Terugbetaling door de ZIV van de geneesmiddelen, afgeleverd aan hypertensiepatiënten,
voor de gekozen geneesmiddelen (MLOZ, 2012)
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Grafiek 8 bevat het totaalbedrag ten laste van de verzekerde hypertensiepatiënt, dit is
€ 26,3 miljoen voor de geneesmiddelen, afgeleverd aan hypertensiepatiënten, voor de
gekozen geneesmiddelen (anatomische klassen A tot C). De factuur ten laste van de verzekerde
hypertensiepatiënt vertegenwoordigt ongeveer 17% van de totale factuur voor de gekozen
geneesmiddelen. De voornaamste vaststellingen zijn de volgende:
• de antihypertensiva vertegenwoordigen 50% van het totaalbedrag ten laste van de verzekerde
hypertensiepatiënt (bijna € 13.000.000)
• de IECA’s, A2RA’s en associaties hebben bijna € 6,5 miljoen gekost (25,1% van het totaalbedrag
ten laste van de verzekerde hypertensiepatiënt)
• de lipide-verlagende middelen hebben € 4,9 miljoen gekost (18,7% van het totaalbedrag ten
laste van de verzekerde hypertensiepatiënt), waaronder € 4,2 miljoen louter en alleen voor de
statines (16,1% van het totaalbedrag ten laste van de verzekerde hypertensiepatiënt)
• de bloedglucoseverlagende middelen worden volledig terugbetaald door de ZIV: de verzekerde
hypertensiepatiënt hoeft dus helemaal niets te betalen voor dergelijke geneesmiddelen.

Grafiek 8

Remgelden voor geneesmiddelen, afgeleverd aan de hypertensiepatiënten voor de gekozen geneesmiddelen
(MLOZ, 2012)
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Tabel 4 klasseert de afgeleverde geneesmiddelen van de anatomische klassen A, B of C (op basis van
de klasse ATC-3de niveau), naargelang het aantal hypertensiepatiënten dat de geneesmiddelen
gebruikt. De voornaamste vaststellingen zijn:
• de helft van de hypertensiepatiënten heeft bètablokkers gebruikt (monocompositie), die
gemiddeld om de 75 dagen afgeleverd werden in 2012. Het aantal DDD’s/jaar bedraagt 180,
dit is één van de laagste aantallen bij de antihypertensiva. Deze geneesmiddelen hebben € 6,5
miljoen gekost aan de ZIV (€ 33,5 per jaar per lid) en € 2,6 miljoen aan de patiënten (€ 13,4 per
jaar per lid)
• aan 42% van de hypertensiepatiënten worden cholesterolverlagende geneesmiddelen
afgeleverd. Deze hebben € 23,5 miljoen gekost aan de ZIV (€ 144 per jaar per lid). Bij de
anatomische klassen A tot C wegen deze geneesmiddelen het zwaarst op de kostprijs ten laste
van de ZIV (18%). De compliance is goed (346 DDD’s/jaar). Diezelfde vaststelling gaat ook op
voor de middelen tegen trombose, maar dat zijn dan wel geneesmiddelen die twee keer minder
kosten aan de ZIV e de patiënt
• 25% van de hypertensiepatiënten heeft gewone IECA’s gebruikt, die gemiddeld elk trimester
afgeleverd werden in 2012. De compliance is uitstekend voor deze geneesmiddelen (de beste
therapietrouw van alle antihypertensiva). Deze geneesmiddelen hebben € 5,5 miljoen gekost
aan de ZIV (€ 57,7 per jaar per lid) en € 2.000.000 aan de patiënten (€ 21,2 per jaar per lid). Dit zijn
overigens niet de duurste antihypertensiva
• de selectieve calciumantagonisten (die hoofdzakelijk inwerken op de bloedvaten) worden
afgeleverd aan 1 op de 5 hypertensiepatiënten (21,8%) en dat gemiddeld 1 keer per trimester in
2012. De compliance is goed (335 DDD’s/jaar). De kostprijs van deze geneesmiddelen ten laste
van de ZIV en de patiënt is vergelijkbaar met die van de gewone IECA’s
• de andere antihypertensiva hebben betrekking op relatief minder hypertensiepatiënten (minder
dan 1 op de 6). Algemeen blijkt dat de compliance voor de IECA’s, A2RA’s en associaties, net zoals
die voor de calciumantagonisten, relatief goed is bij de antihypertensiva.

Geneesmiddelen uit de anatomische klassen A, B of C, afgeleverd aan hypertensiepatiënten
en geklasseerd volgens het aantal betrokken hypertensiepatiënten (MLOZ, 2012)

ta b e l 4
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Geneesmiddelen uit de anatomische klassen A, B of C, afgeleverd aan hypertensiepatiënten
en geklasseerd volgens het aantal betrokken hypertensiepatiënten (MLOZ, 2012)

ta b e l 4 ( v e r v o lg )
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Soorten van voorgeschreven AHT’s
Het gros van de hypertensiepatiënten (56%) gebruikte één klasse van AHT’s, weliswaar met een
licht verschil tussen vrouwen (57%) en mannen (54%). Uit de grafiek 9 blijkt tevens dat 30% van
de hypertensiepatiënten gebruik heeft gemaakt van AHT’s uit 2 verschillende klassen en dat het
percentage van de hypertensiepatiënten die een behandeling gevolgd hebben met meerdere
AHT’s, stijgt tot de leeftijd van 85 jaar, om daarna te dalen.

Grafiek 9

Aantal klassen van AHT’s , voorgeschreven per patiënt, naargelang de leeftijd (FarmaNet-MLOZ, 2012)

Aan 1 op de 4 hypertensiepatiënten (24%) werden alleen bètablokkers en associaties
voorgeschreven, 19% kreeg alleen IECA’s, A2RA’s en associaties, 13% kreeg zowel bètablokkers als
associaties en IECA’s, A2RA’s en associaties, 7% ontving diuretica en 5% kreeg calciumantagonisten
(tabel 5). Er zijn wel opmerkelijke verschillen tussen mannen en vrouwen, wat betreft de diuretica
en de IECA’s, A2RA’s en de associaties die alleen gebruikt worden. Diuretica worden vaker alleen
gebruikt bij vrouwen dan bij mannen (vooral bij de jongste leeftijdsgroepen, grafiek 10). IECA’s,
A2RA’s en associaties alleen worden vaker voorgeschreven bij mannen dan bij vrouwen (vooral bij
de jongste leeftijdsgroepen).

Het aandeel van de voorgeschreven klassen AHT (Farmanet-MLOZ, 2012)

Ta b e L 5

Combinaties van klassen AHT (code ATC)
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Vrouw

Man

Totaal

Bètablokkers en associaties (C07)

27%

21%

24%

IECA, A2RA en associaties (C09)

15%

23%

19%

Bètablokkers en associaties (C07) + IECA, A2RA
en associaties (C09)

11%

15%

13%

Diuretica (C03)

9%

4%

7%

Calciumantagonisten (C08)

5%

6%

5%

Andere combinaties van klassen

33%

31%

32%

Totaal

100%

100%

100%

Grafiek 10

Aandeel van de voorgeschreven AHT’s, volgens leeftijd en geslacht (FarmaNet-MLOZ, 2012)
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Aantal verschillende moleculen, per klasse AHT
Grafiek 11 geeft het percentage van de hypertensiepatiënten weer, vanuit de invalshoek van
de moleculen die hen afgeleverd werden: één molecule of meerdere afzonderlijke moleculen
(bepaald aan de hand van de ATC-codes niveau 5) binnen elke AHT-klasse (bepaald aan de hand
van de ATC-codes niveau 2).
In 2012 werd aan bijna 90% van de hypertensiepatiënten één molecule voorgeschreven voor
een welbepaalde AHT-klasse (het percentage schommelt tussen 79,5% en 93,8%, naargelang de
gekozen AHT-klasse). Met andere woorden, wij mogen stellen dat 90% van de hypertensiepatiënten
niet verandert van voorgeschreven AHT binnen een bepaalde AHT-klasse.

Grafiek 11

% van de hypertensiepatiënten met één molecule of meerdere afzonderlijke moleculen (ATC-5e niveau)
per AHT-klasse (ATC-2e niveau), MLOZ-2012

Therapietrouw AHT
De verhouding tussen het aantal voorgeschreven tabletten tijdens een welbepaalde periode,
gedeeld door het aantal theoretische tabletten bij een perfecte compliance, levert een ratio op
die als basis dient voor de bepaling van de compliance. In de literatuur wordt voor deze ratio vaak
een waarde gekozen die gelijk is aan of hoger is dan 80% om te stellen dat de compliance goed
is (Reginster et Rabenda, 2005, Halpern et al, 2006, Jin et al, 2008, Friocourt, 2011). Wij hebben ons
ook op dit percentage gebaseerd voor de bepaling van de niet-compliance.

3
We stellen geen significante
verschillen vast, aangezien
we werken met alle
hypertensiepatiënten.
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Wij hebben overigens verondersteld dat alle terugbetaalde tabletten ook echt gebruikt zullen
worden. Om zo eenvoudig mogelijk te werken, hebben wij er de voorkeur aan gegeven om voor
deze analyse alleen gebruik te maken van de hypertensiepatiënten aan wie een enkele klasse van
AHT afgeleverd wordt door de openbare officina’s.3

Grafiek 12 geeft het percentage van de niet-therapietrouwe individuen bij de hypertensiepatiënten
weer die beschikken over een AHT-klasse, afgeleverd door de openbare officina’s. De noncompliance voor AHT’s is opvallend hoog bij de jongste leeftijdsgroepen (voor beide geslachten),
daarna krijgen we een daling tot de leeftijd van 60 à 65 jaar, waarna we opnieuw een lichte stijging
krijgen. Vrouwen zijn trouwens minder therapietrouw dan mannen tot de leeftijd van 60 jaar. Na
die leeftijd blijken de verschillen tussen mannen en vrouwen minder opvallend te worden.
het aandeel van de niet-therapietrouwe hypertensiepatiënten, volgens leeftijd en geslacht
(Farmanet-MLOZ, 2012)
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Grafiek 12

❝
De non-compliance

Het globale percentage van de non-compliance voor de AHT-behandeling bedraagt
26,7%. Met andere woorden, ongeveer 1 op de 4 hypertensiepatiënten is niet-therapietrouw.
Uit tabel 6 blijkt dat de therapietrouw groter is bij de hypertensiepatiënten die gebruik maken
van IECA’s, A2RA’s en associaties (slechts 4,6% houdt zich niet aan zijn behandeling), bij de
calciumantagonisten (11,7% van de patiënten volgt zijn therapie niet zoals het hoort) of voor de
diuretica (19,8% die zich niet houdt aan zijn behandeling). We hebben daarentegen vastgesteld
dat bijna de helft van de hypertensiepatiënten met bètablokkers en associaties het niet te
nauw neemt met zijn behandeling.

Non-compliance volgens de AHT-klasse (FarmaNet-MLOZ, 2012)
Leden met één AHT-klasse

Aantal

%

Aantal

%

% van de
niet-therapietrouwe
patiënten

909

0,4%

262

0,5%

28,8%

Diuretica (C03)

26.313

12,3%

5.206

9,1%

19,8%

Bètablokkers en associaties
(C07)

94.309

44,1%

45.904

80,4%

48,7%

Antagonisten CA (C08)

20.851

9,8%

2.441

4,3%

11,7%

IECA, A2RA en associaties
(C09)

71.328

33,4%

3.257

5,7%

4,6%

Totaal

213.710

100,0%

57.070

100,0%

26,7%

AHT-klassen

Ta b e l 6

Centraal werkende AHT’s en
vasodilatatoren (C02)

❝
Als een
hypertensiepatiënt
meer dan € 200
per jaar moet
betalen voor zijn
geneesmiddelen,
dan is het risico 1,2
keer hoger dat hij
zich niet aan zijn
behandeling zal
houden dan bij een
hypertensiepatiënt
die minder dan
€ 100 betaalt.
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Individuen, behandeld met
AHT

Niet-therapietrouw

De factoren die bijdragen tot de non-compliance werden geanalyseerd aan de hand van een
binomiaal regressiemodel van het type logit (tabel 7). Wij hebben gebruik gemaakt van de proeven
met de Chi-kwadraattoets van Pearson en de afwijking om ons te vergewissen van de efficiëntie
van het model ter verklaring van de afhankelijke variabele (dit wil zeggen de non-compliance).
Alle factoren die in tabel 7 opgenomen werden, zijn significant, met uitzondering van het statuut
van uit de echt gescheiden/gescheiden levende persoon.
We zijn erin geslaagd om de voornaamste factoren te identificeren van de non-compliance:
• De leeftijd: de jongste leeftijdsgroepen (18-24 jaar en 25-49 jaar) en de oudste leeftijdsgroep
(ouder dan 75 jaar) zijn duidelijk meer geneigd om zich niet aan hun AHT-behandeling te
houden dan hypertensiepatiënten in de leeftijdsgroep van 50-74 jaar. De kans is bij de eerste
leeftijdsgroepen respectievelijk 2,2 keer, 1,3 keer en 1,2 keer hoger dat ze zich niet aan een
behandeling zullen houden dan bij de hypertensiepatiënten van 50-74 jaar
• Geslacht: de non-compliance komt 1,2 keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen
• Comorbiditeit: hoe hoger het aantal nevenaandoeningen, hoe groter de kans dat de
hypertensiepatiënten het niet te nauw zullen nemen met hun AHT-behandeling. Bij de
hypertensiepatiënt met meer dan twee bijkomende aandoeningen, is de kans 1,3 keer groter
dat hij zich niet zal houden aan zijn behandeling dan bij een hypertensiepatiënt zonder
comorbiditeit
• Kostprijs: hoe hoger het bedrag van de uitgaven voor geneesmiddelen ten laste van de
patiënt, hoe waarschijnlijker het wordt dat de patiënt zich niet zal houden aan de behandeling.
Als een hypertensiepatiënt meer dan € 200 per jaar moet betalen voor zijn geneesmiddelen,
dan is het risico 1,2 keer hoger dat hij zich niet aan zijn behandeling zal houden dan bij een
hypertensiepatiënt die minder dan € 100 betaalt
• AHT-klasse: de hypertensiepatiënten die gebruik maken van IECA’s, A2RA’s en associaties of
calciumantagonisten zijn duidelijk veel minder geneigd om zich niet aan hun behandeling te
houden dan de overige AHT-klassen (respectievelijk 5 keer en 1,7 keer minder in vergelijking
met de diuretica). Bij de hypertensiepatiënten die behandeld worden met een bètablokker, is
de kans daarentegen 4 keer hoger dat ze zich niet aan hun behandeling zullen houden dan bij
de patiënten die behandeld worden met diuretica.

Identificatie van de risicofactoren voor de non-compliance van de AHT-behandeling,
op basis van de logistieke regressie (MLOZ, 2012)
Risicofactoren

Aangepaste quoteringsverhouding
(odds ratio)

Vertrouwensinterval van Wald aan
95%

2,26***

2,06-2,48

Leeftijd:
18-24 jaar
25-49 jaar

1,33***

1,29-1,38

50-74 jaar

Referentie

Referentie

1,22***

1,18-1,26

Man

Referentie

Referentie

Vrouw

1,19***

1,17-1,22

Referentie

Referentie

Brussel

1,03**

1,00-1,06

Vlaanderen

0,93***

0,91-0,95

Buitenland

0,71***

0,60-0,83

Referentie

Referentie

75 jaar en ouder
Geslacht:

Gewest (woonplaats):
Wallonië

Burgerlijke stand:
Gehuwd
Alleenstaand

1,10***

1,06-1,14

Uit de echt gescheiden/gescheiden
levend

1,00

0,97-1,04

Andere

0,95***

0,92-0,99

Bediende

Referentie

Referentie

Arbeider

0,90***

0,86-0,93

Openbaar ambt

0,93***

0,89-0,98

Zelfstandige

1,07***

1,03-1,12

Ander

0,94***

0,91-0,97

RVV-statuut

1,08***

1,04-1,11

Beroep:

Aantal nevenaandoeningen:
Referentie

Referentie

1 à 2 nevenaandoeningen

Geen comorbiditeit

1,15***

1,12-1,17

3 of meer

1,33***

1,23-1,44

Remgelden voor geneesmiddelen:
Referentie

Referentie

100-199 euro

0-99 euro

1,05***

1,02-1,08

200 euro en meer

1,19***

1,15-1,22

Referentie

Referentie

Centraal werkende antihypertensiva
en vasodilatatoren

1,57***

1,35-1,82

Bètablokkers en associaties

4,10***

3,97-4,24

CA-antagonisten

0,56***

0,53-0,59

IECA, A2RA en associaties

0,20***

0,19-0,21

Klassen van antihypertensiva:
Diuretica

Ta b e l 7

Aantal observaties:
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212.545

***/**/*: duidt aan of iets significant is (respectievelijk 1%, 5% en 10%)
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Conclusies
Arteriële hypertensie is een van de voornaamste risicofactoren voor hart- en vaatziekten (de
voornaamste doodsoorzaak in België). Het is dus van fundamenteel belang dat absoluut
voorrang wordt gegeven aan preventie, opsporing, behandeling en controle van deze chronische
aandoening.
Om hypertensie te voorkomen, is het absoluut noodzakelijk om gezonde leefgewoonten
aan te nemen, zoals weinig zout eten, veel fruit en groenten eten, kiezen voor onverzadigde
vetten, zeker niet roken of stoppen met roken, weinig alcohol consumeren, op gewicht
blijven, genoeg bewegen of regelmatig sporten, stress vermijden, goed slapen.

❝
Om doeltreffend
te zijn, moet die
behandeling doorlopend, in de juiste
dosering, en zonder
ophouden gevolgd
worden (tenzij de
arts daar anders
over oordeelt).
In het tegenovergestelde geval,
dreigen er grote
gezondheidsproblemen te ontstaan
zoals medische
verwikkelingen,
cardiovasculaire
problemen (een
infarct, hartinsufficiëntie,…).
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Arteriële hypertensie is een aandoening met weinig of geen symptomen in de aanvangsfase. Het
is dus noodzakelijk om de eigen bloeddruk op geregelde tijdstippen te meten - het enige middel
om hypertensie op te sporen - en als het bestaan ervan ontdekt wordt, om de bloeddrukwaarden
terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau door de eigen leefgewoonten te veranderen.
Wanneer die wijzigingen niet volstaan, dan is het mogelijk dat een behandeling met geneesmiddelen
voorgeschreven wordt. Om doeltreffend te zijn, moet die behandeling doorlopend, in de juiste
dosering, en zonder ophouden gevolgd worden (tenzij de arts daar anders over oordeelt). In het
tegenovergestelde geval, dreigen er grote gezondheidsproblemen te ontstaan zoals medische
verwikkelingen, cardiovasculaire problemen (een infarct, hartinsufficiëntie,…), waardoor de
levenskwaliteit van de patiënten daalt en we geconfronteerd worden met een verspilling van de
geldmiddelen.
Als de patiënt zich niet houdt aan zijn behandeling met antihypertensiva, dan is dat nefast voor
de gemeenschap en voor het stelsel van de gezondheidszorg. Hoe evident dat ook moge zijn,
meerdere studies hebben aangetoond dat arteriële hypertensie een van de aandoeningen
is waarvoor de therapietrouw bij de patiënten het laagst is. Het is dus geen wonder dat ze de
voornaamste oorzaak is van cardiovasculaire ziektes en sterfgevallen.
Uit de studie kon een reeks factoren afgeleid worden - die gewoonlijk geciteerd worden in
de literatuur - als zijnde van die aard dat ze bijdragen tot de non-compliance, namelijk de
leeftijd, het geslacht, het aantal nevenaandoeningen, de kostprijs van de geneesmiddelen
ten laste van de patiënt en het soort AHT-klasse.
Het is dus van fundamenteel belang dat grote aandacht wordt besteed aan deze risicofactoren
voor de non-compliance.
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De Onafhankelijke
Ziekenfondsen
pleiten ervoor
om de mensen
met hypertensie
bewust te maken
van het belang van
therapietrouw en een
goede samenwerking
met hun arts om
hun bloeddruk
onder controle
te houden. Het is
zeker belangrijk
om informatie
te verstrekken
aan de jongste
leeftijdsgroepen,
die nog geen
symptomen vertonen
van hypertensie.
Therapietrouw is
ook in hun geval
noodzakelijk om
verwikkelingen te
voorkomen.
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Aanbevelingen
Als de behandeling voor hypertensie de juiste is en gevolgd wordt zoals het hoort, dan is het
mogelijk om verwikkelingen aanzienlijk te vertragen of zelfs helemaal te vermijden. Jammer
genoeg laat de therapietrouw te wensen over en we betalen daarvoor een hoge prijs op vlak van
gezondheid en de kostprijs die gepaard gaat met deze aandoening.
Om de therapietrouw bij de toediening van antihypertensiva te verbeteren, pleiten de
Onafhankelijke Ziekenfondsen voor de volgende acties:
• de mensen met hypertensie bewustmaken van het belang van therapietrouw, telkens
wanneer ze hun arts raadplegen. Ze moeten beseffen dat het belangrijk is dat ze actief
meewerken en dat het niet alleen hun arts is die hun bloeddruk onder controle houdt,
maar dat ze zelf ook een zeer belangrijke rol te vervullen hebben. Het is zeker belangrijk
om informatie te verstrekken aan de jongste leeftijdsgroepen, die nog geen symptomen
vertonen van hypertensie. Therapietrouw is namelijk ook in hun geval noodzakelijk om
verwikkelingen te voorkomen
• partners zoals het gezin en de apotheker betrekken bij de beheersing van de hypertensie,
zowel op vlak van de gezondheidsregels als de bevordering van de therapietrouw
• de inname van geneesmiddelen op hetzelfde uur plannen, om er een gewoonte van te
maken
• de patiënt inlichten over wat hij moet doen als hij vergeten is om zijn pilletje te slikken of een
geneesmiddel niet goed verdraagt (ongewenste bijwerkingen)
• de begeleidende rol (coaching) van de behandelende arts promoten, vooral bij individuen
die een of meer nevenaandoeningen vertonen (risicofactoren voor de non-compliance).
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