
Hoge bloeddruk
Periode: Van 10-08-2016 (11:21) t/m 02-09-2016 (01:04)
Aantal resultaten: 308

DoelgroepDoelgroep

1. Welke situatie is voor u van toepassing?1. Welke situatie is voor u van toepassing?
AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord Aantal keerAantal keerAantal keerAantal keer % vraag% vraag% vraag% vraag % totaal% totaal% totaal% totaal
Ik heb een te hoge bloeddruk, maar ben hiervoor
niet onder controle van een arts of andere
zorgverlener

3 1% 1%

Ik heb een te hoge bloeddruk en ik word hiervoor
behandeld (met medicijnen en/of leefstijladviezen),
waardoor mijn bloeddruk al wel gedaald is maar
nog wel wat verhoogd

61 20% 20%

Ik heb een te hoge bloeddruk en ik word hiervoor
behandeld, maar het blijft toch nog veel te hoog
(‘therapie resistente hypertensie”)

16 5% 5%

Ik had een te hoge bloeddruk, maar door de
behandeling (met medicijnen en/of
leefstijladviezen) is die nu onder controle

Ik had een te hoge bloeddruk, maar door de
behandeling (met medicijnen en/of
leefstijladviezen) is die nu onder controle

175 57% 57%

Mijn bloeddruk is normaal en is nooit verhoogd
geweest

29 9% 9%

Anders, namelijk 24 8% 8%
Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord: 308308308308 100%100%100%100%
Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen: 0000 0%0%0%0%

Anders, namelijkAnders, namelijkAnders, namelijkAnders, namelijk Aantal keerAantal keerAantal keerAantal keer
als getransplateerde wil mijn nefroloog mijn bovendruk < 140
houden

1

Ben hart- en vaatpatiënt met een verhoogde bloeddruk. Controle
vind jaarlijks plaats maar medicijnen (Beta-blokkers) zijn tot nog toe
door mij geweigerd.

1

Ben voor de medicijnen overgevoelig, b.v: uitslag, oedeemvorming,
kortademigheid. Pas nu leefstijladviezen aan.

1

Had hoge bloedruk voor mijn Hart infarct deze is met de operatie
Bypasses  verdwenen, heb nu medicatie om een en ander onder
controle te houden

1

heb hoge bloeddruk en dankzij medicatie wordt die nog hoger 1
heeb 40 jaar hogebloedruk pillen geslikt ., maar na open
hartoperatie met 4 omleidingen is bloeddruk al 3 jaar ok

1

ik had een te hoge bloeddruk maar na niertransplantatie weer
normaal

1

ik had een te hoge bloeddruk met medicijnen is die onder controle
maar heb soms toch nog een uitschieter dat ik even hoge bloeddruk
heb .

1



Ik had jaren een hoge bloeddruk . Na mijn niertransplantatie is mijn
bloeddruk prima.

1

Ik had jarenlang een te hoge bloeddruk ondanks medicatie en
zoutbeperking. Sinds ik een donornier heb, is mijn bloeddruk goed
met dezelfde medicatie en zoutbeperking. Ook door
antiafstotingsmedicatie gestopt met alcohol"

1

ik heb 110/46 is altijd zo,men probeerd deze hoger te krijgen doch
het wil niet lukken

1

In verband met mijn chronische hartspierziekte (dilaterende
cardiomyopathie) wordt als een van de therapieen mijn bloedruk
laag gehouden (d.m.v ace-remmers en beta-blockers)

1

licht verhoogde bloeddruk (schommelt ook) en vanwege complicatie
bij aangeboren hartafwijking wil de cardioloog dat de bloeddruk zo
laag mogelijk is, lager dan normaal, dus niet de medicatie omdat het
hoog is maar zo laag mogelijk

1

Mijn bloeddruk is al 11 jaar uitstekend door operatie in hoofd dit is
gebeurd radboud.

2

Mijn bloeddruk is laag en nooit hoog geweest 1
Mijn bloeddruk is soms te hoog 1
Mijn bloeddruk moet  om medische redenen met opzet laag
gehouden worden vanwege een doorstane aortascheuring.

1

Mijn bloeddruk schommelt nogal. Als ik het thuis opneem is het vaak
aan de lage kant, maar bij medische controles schiet de bloeddruk
omhoog...Ik heb een openhartoperatie ondergaan en krijg uit
voorzorg ook bloeddrukmedicijnen.

1

Mijn bloeddruk was normaal maar is na mijn hartoperatie een stuk
lager

1

Misschien was deze te hoog ooit, maar daarvan heb dan geen weet.
Wel wordt de druk nu medicatief geregeld. Mogelijk meer uit
voorzorg.

1

Na niertransplantatie is bloeddruk weer normaal 1
Na zeer veel verschillende medicijnen nu eindelijk de goede
combinatie gevonden!

1

Was te hoog maar is gezakt, zonder medicijnen 1



2. Hoe lang geleden is de diagnose hoge bloeddruk gesteld?2. Hoe lang geleden is de diagnose hoge bloeddruk gesteld?
AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord Aantal keerAantal keerAantal keerAantal keer % vraag% vraag% vraag% vraag % totaal% totaal% totaal% totaal
Minder dan een jaar geleden 16 6% 5%
1 - 2 jaar geleden 7 3% 2%
2 - 5 jaar geleden 42 17% 14%
Meer dan 5 jaar geledenMeer dan 5 jaar geleden 187 74% 61%
Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord: 252252252252 82%82%82%82%
Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen: 56565656 18%18%18%18%



3. Bij wie bent u onder controle voor uw hoge bloeddruk?3. Bij wie bent u onder controle voor uw hoge bloeddruk?
AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord Aantal keerAantal keerAantal keerAantal keer % vraag% vraag% vraag% vraag % totaal% totaal% totaal% totaal
Bij mijn huisarts 40 16% 13%
Bij een specialist (in het ziekenhuis)Bij een specialist (in het ziekenhuis) 120 48% 39%
Zowel bij mijn huisarts als bij een specialist (in het
ziekenhuis)

84 33% 27%

Ik ben nergens onder controle voor mijn hoge
bloeddruk

1 0% 0%

Anders, namelijk 7 3% 2%
Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord: 252252252252 82%82%82%82%
Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen: 56565656 18%18%18%18%

Anders, namelijkAnders, namelijkAnders, namelijkAnders, namelijk Aantal keerAantal keerAantal keerAantal keer
bij specialist en doe regelmatig thuismetingen 1
Ik ben onder controle van een cardioloog, maar niet specifiek voor
mijn bloeddruk, die is met de metoprolol goed onder controle.

1

ik ga af en toe naar en praktijk ondersteuner en cardioloog 1
Mijn man controleert mij 1
Niet meer onder controle 1
Praktijkondersteuner huisarts 1
praktijkverpleegkundige (huisarts) 1



4. Wilt u hieronder de aandoeningen aanklikken die voor u op dit moment
van toepassing zijn?
4. Wilt u hieronder de aandoeningen aanklikken die voor u op dit moment
van toepassing zijn?
AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord Aantal keerAantal keerAantal keerAantal keer % vraag% vraag% vraag% vraag % totaal% totaal% totaal% totaal
HartaandoeningHartaandoening 128 62% 42%
Vaataandoening 65 32% 21%
Beroerte of TIA 22 11% 7%
Erfelijk hoog cholesterol (FH) 37 18% 12%
Chronische nierschade-geen
nierfunctievervangende behandeling

21 10% 7%

Chronische nierschade-dialyserend 4 2% 1%
Chronische nierschade-getransplanteerd 47 23% 15%
Diabetes 36 18% 12%
Ik heb geen van bovenstaande aandoeningen 3 1% 1%
Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord: 205205205205 67%67%67%67%
Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen: 103103103103 33%33%33%33%



5. Wat voor invloed heeft de hoge bloeddruk op uw dagelijks leven (gehad)?5. Wat voor invloed heeft de hoge bloeddruk op uw dagelijks leven (gehad)?
AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord Aantal keerAantal keerAantal keerAantal keer % vraag% vraag% vraag% vraag % totaal% totaal% totaal% totaal
Geen 25 13% 8%
Weinig 2 1% 1%
niets 2 1% 1%
Geen 2 1% 1%
Niet veel aangezien ik er zelf nooit iets van
gemerkt heb.

1 1% 0%

Ik had geen klachten van de veel te hoge
bloeddruk, dacht ik. Na mijn hartinfarct nu zo'n 4
jaar geleden bleek ik een veel te hoge bloeddruk
te hebben. Aanvankelijk werd deze niet goed
behandeld door de behandelend cardioloog. Na
een jaar ben ik overgestapt naar een andere
cardioloog en zij is mijn bloeddruk goed gaan
behandelen omdat ik na mijn infarct klachten bleef
houden van druk op de borst, kortademigheid enz.
en zij dacht dat deze klachten samenhingen met
nog steeds veel te hoge bloeddruk dit bleek ook
zo te zijn. Sinds mijn bloeddruk onder controle is
zijn mijn klachten langzaam aan minder geworden.

1 1% 0%

diverse medicatie en beperkt met hardlopen
(snelheid)

1 1% 0%

Geen, ik wist het niet 1 1% 0%
Remmende werking van Bêta blkker 1 1% 0%
Warm gevoel, lichte hoofdpijn. 1 1% 0%
Nierschade, (on)nodige nierverwijdering, grote
vermoeidheid vooral in de prédialisefase

1 1% 0%

Stress ivm bezorgdheid transplantatie nier en het
moeilijk onder controle krijgen van de bloeddruk
met heel vaak weer lage bloeddruk waardoor ik
niets meer kon

1 1% 0%

ik had non stop hoofdpijn; sinds de bloeddruk is
gezakt is de hoofdpijn verleden tijd

1 1% 0%

Ik neem dagelijks medicijnen in. Verder heb ik er
geen last van

1 1% 0%

Ik ben meer gaan bewegen, ik kook zoutarm, ik
meet regelmatig zelf mijn bloeddruk, op mijn
gewicht letten

1 1% 0%

Door nierfalen vermoeid 1 1% 0%
Op tijd medicijnen innemen hier tegen is al een
probleem op zich ,,verder valt het allemaal
mee,misschien iets langzamer geworden door
medicijnen tegen een te hoge hartslag

1 1% 0%

Niets, behalve het slikken van medicijnen 1 1% 0%
Toch wel veel vooral dieet en klachten zoals
duizeligheid plus de veelvuldige controles totdat
de bd stabiel werd

1 1% 0%



Het moeten volgen van een natriumarm dieet.
Vaak dikke enkels, opgezette onderbenen en
hoofdpijn.

1 1% 0%

Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord: 198198198198 64%64%64%64%
Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen: 110110110110 36%36%36%36%

BehandelmogelijkhedenBehandelmogelijkheden

6. Heeft uw arts u een of meerdere mogelijkheden voorgelegd?6. Heeft uw arts u een of meerdere mogelijkheden voorgelegd?
AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord Aantal keerAantal keerAantal keerAantal keer % vraag% vraag% vraag% vraag % totaal% totaal% totaal% totaal
Ja, 1 optie 43 21% 14%
Ja, meerdere mogelijkhedenJa, meerdere mogelijkheden 113 56% 37%
Nee 33 16% 11%
Weet ik niet 14 7% 5%
Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord: 203203203203 66%66%66%66%
Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen: 105105105105 34%34%34%34%



7. Welke mogelijkheden heeft de arts aan u voorgelegd?7. Welke mogelijkheden heeft de arts aan u voorgelegd?
AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord Aantal keerAantal keerAantal keerAantal keer % vraag% vraag% vraag% vraag % totaal% totaal% totaal% totaal
Aanpassing leefstijl 76 48% 25%
Zoutinnamebeperking 95 61% 31%
MedicijnenMedicijnen 151 96% 49%
Experimentele behandeling 6 4% 2%
Anders, namelijk 15 10% 5%
Weet ik niet 0 0% 0%
Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord: 157157157157 51%51%51%51%
Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen: 151151151151 49%49%49%49%

Anders, namelijkAnders, namelijkAnders, namelijkAnders, namelijk Aantal keerAantal keerAantal keerAantal keer
10 kg afvallen! 1
afvallen 1
Bij fasen zijn mij beperkingen opgelegd (met name tijdens de
zwangerschappen). Stress vermijden is er één van.

1

hartoperatie 2
Ik heb nog maar één nier, Ik heb aderverkalking. 1
Matig intensie bewegen 1 uur per dag 1
medicijnen en daaglijks zelf opmeten..... daarna contact met me
gezocht...

1

meer bewegen wat ik ook doe, wandelen met de honden en fietsen 1
nier renervatie, maar uiteindelijk was dat niet mogelijk omdat mijn
bloeddruk ook regelmatig heel laag is.

1

Onderzoek waar hoge bloeddruk vandaan kwam. Bij mij renale
stenose

1

open hartoperatie 1
operatief in mijn geval zou kunnen helpen 1
stoppen met roken 1
Zo min mogelijk energie gebruiken, gebruik rolstoel en rust 1



Keuze voor soort behandelingKeuze voor soort behandeling

8. Vragen m.b.t. behandeling met medicijnen8. Vragen m.b.t. behandeling met medicijnen
StellingStellingStellingStelling 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 N.v.t.N.v.t.N.v.t.N.v.t.
Ik wil weten hoeveel mijn
bloeddruk omlaag moet
(streefwaarde)

1 (0.5) 1 (0.5) 2 (1) 2 (1) 11 (5.4)11 (5.4)14 (6.9)47 (23)42 (20.6)70 (34.3)3 (1.5)

Ik wil weten wat de effecten
zijn (gaat de bloeddruk
omlaag?)

2 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (0.5) 4 (2) 8 (3.9) 16 (7.8)54 (26.5)43 (21.1)71 (34.8)5 (2.5)

Ik wil weten wat de risico's
zijn van het medicijn (bijv.
invloed op de werking van
andere medicijnen die ik
gebruik, autorijden, als je ze
door gebruikt bij diarree of
braken, etc.)

1 (0.5) 0 (0) 0 (0) 2 (1) 6 (2.9) 7 (3.4) 13 (6.4)39 (19.1)50 (24.5)82 (40.2)4 (2)

Ik wil weten wat de
bijwerkingen zijn (en of
deze van voorbijgaande
aard zijn)

1 (0.5) 0 (0) 0 (0) 3 (1.5) 3 (1.5) 6 (2.9) 13 (6.4)39 (19.1)49 (24)84 (41.2)6 (2.9)

Ik wil weten of ik kan blijven
sporten

6 (2.9) 3 (1.5) 11 (5.4)4 (2) 9 (4.4) 20 (9.8)28 (13.7)43 (21.1)27 (13.2)38 (18.6)15
(7.4)

Ik wil weten of het medicijn
invloed heeft op mijn
seksleven

9 (4.4) 3 (1.5) 9 (4.4) 6 (2.9) 14 (6.9)16 (7.8)28 (13.7)40 (19.6)31 (15.2)34 (16.7)14
(6.9)

Ik wil weten welke dosis van
het medicijn ik moet
gebruiken

1 (0.5) 0 (0) 1 (0.5) 3 (1.5) 3 (1.5) 5 (2.5) 14 (6.9)39 (19.1)36 (17.6)91 (44.6)11
(5.4)

Ik wil weten hoe vaak ik het
medicijn moet slikken

2 (1) 1 (0.5) 1 (0.5) 3 (1.5) 2 (1) 6 (2.9) 12 (5.9)36 (17.6)33 (16.2)98 (48)10
(4.9)

Ik wil weten of ik altijd deze
medicijnen zal moeten
gebruiken

3 (1.5) 0 (0) 3 (1.5) 3 (1.5) 7 (3.4) 7 (3.4) 12 (5.9)43 (21.1)38 (18.6)78 (38.2)10
(4.9)

Ik wil weten wat de kosten
van het medicijn zijn

21 (10.3)6 (2.9) 12 (5.9)10 (4.9)22 (10.8)27 (13.2)36 (17.6)30 (14.7)18 (8.8)13 (6.4)9 (4.4)

Ik wil weten of er andere,
alternatieve, behandelingen
mogelijk zijn

8 (3.9) 2 (1) 5 (2.5) 9 (4.4) 10 (4.9)14 (6.9)18 (8.8)44 (21.6)36 (17.6)49 (24)9 (4.4)

Ik wil weten of ik door
gezonder te gaan leven en
zoutbeperking dezelfde
effecten kan bereiken

2 (1) 0 (0) 4 (2) 1 (0.5) 7 (3.4) 7 (3.4) 24 (11.8)40 (19.6)42 (20.6)55 (27)22
(10.8)

Ik wil weten wat de risico's
zijn als ik niet voor deze
behandeling kies

3 (1.5) 1 (0.5) 2 (1) 1 (0.5) 3 (1.5) 8 (3.9) 9 (4.4) 32 (15.7)50 (24.5)78 (38.2)17
(8.3)



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N.v.t.

Ik wil weten hoeveel mijn bloeddruk omlaag moet
(streefwaarde)

Ik wil weten wat de effecten zijn (gaat de bloeddruk
omlaag?)

Ik wil weten wat de risico's zijn van het medicijn (bijv.
invloed op de werking van andere medicijnen die ik
gebruik, autorijden, als je ze door gebruikt bij diarree
of braken, etc.)

Ik wil weten wat de bijwerkingen zijn (en of deze van
voorbijgaande aard zijn)



Ik wil weten of ik kan blijven sporten Ik wil weten of het medicijn invloed heeft op mijn
seksleven

Ik wil weten welke dosis van het medicijn ik moet
gebruiken

Ik wil weten hoe vaak ik het medicijn moet slikken

Ik wil weten of ik altijd deze medicijnen zal moeten
gebruiken

Ik wil weten wat de kosten van het medicijn zijn



Ik wil weten of er andere, alternatieve, behandelingen
mogelijk zijn

Ik wil weten of ik door gezonder te gaan leven en
zoutbeperking dezelfde effecten kan bereiken

Ik wil weten wat de risico's zijn als ik niet voor deze
behandeling kies

9. Als u nog andere informatie zou willen ontvangen, kunt u dat hier invullen.9. Als u nog andere informatie zou willen ontvangen, kunt u dat hier invullen.
AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord Aantal keerAantal keerAantal keerAantal keer % vraag% vraag% vraag% vraag % totaal% totaal% totaal% totaal
nvt 5 10% 2%
Geen 4 8% 1%
nee 4 8% 1%
Wisselwerking met andere medicijnen 2 4% 1%
1. uit welke medicijnen kan ik kiezen? 2. wat zijn
de bijwerkingen en wisselwerkingen van deze
medicijnen? 3. zit ik hier de rest van mijn leven
aan vast?

1 2% 0%

Ik zou de oorzaak van mijn hoge bloeddruk willen
weten

1 2% 0%

De medicijnen die ik slik passen het beste in serie
medicijnen die ik slik de nefroloog in het lumc
wil.dat ook aan het merk niet getornd wordt deze
medicijnen slik ik nu al vijf jaar volgens mij passen
ze mij het beste,toentertijd dyaliseerde Ik enhad ik
de ziekte van Wegner waardoor ik hoge bloeddruk
heb gekregen dus heb ik zonder dat er over
gediscussieerd is medicijnengekregen die mijn
hartslag naar 60 Pm hebben gebracht en mijn
bloeddruk naar120/65 het bevalt mebijzonder
goed Ik weet daarom niet zo goed wat ik met de
volgende vragen moet Ik kan alleen spreken over
wat ik misschien had gedaan

1 2% 0%



Of er de mogelijkheid is om te wisselen als ik
allergisch blijk te zijn voor het medicijn of
vervelende bijwerkingen blijk te hebben.

1 2% 0%

Effecten van wisseling medicijnen 1 2% 0%
Ik denk te weten, door 42-jarige ervaring, dat mijn
huidige levenswijze het beste voor mij is. Dit
uiteraard in vol vertrouwen in mijn behandelende
artsen.

1 2% 0%

Wat heeft het gebruik van de overige medicijnen
(in mijn situatie; medicijnen tegen afstoting) voor
invloed op de bloeddruk.

1 2% 0%

informatie is er genoeg voorhanden, maar het blijft
de vraag hoe jou lichaam hier op reageert, is
vooraf moeilijk te voorspellen

1 2% 0%

Ik zou graag weten welke behandelingen er
allemaal mogelijk. Ik ga nu binnenkort naar een
mesoloog.

1 2% 0%

bijwerkingen al genoemd ? 1 2% 0%
Duidelijkheid wat voor een schade het lichaam als
gevolg van de medicijnen kan oplopen. Wat is de
verwachting van het ziektebeeld? Wordt het
erger? 'Wordt het beter? Welke onderzoeken
worden verricht om een oplossing te vinden? De
medische wereld staat niet stil! Alleen als patient
word je bijna niet geinformeerd over de successen
in de medische wereld! je moet heel actief op zoek
blijven en blijven vragen aan de arts of wellicht
een oplossing mogelijk is voor jou! Ik wil niet
behandeld worden met medicijnen....ik wil
genezen!

1 2% 0%

Wat is het verband tussen DM 2 en een hartfalen
waar niet geopereerd is en het dotteren mislukte

1 2% 0%

n.v.t. 1 2% 0%
Een keer per drie maanden ga ik bloed druk meten
bij de huisarts assistente, ze vraagt of ik nog
klachten heb met betrekking tot de hoge
bloeddruk. Geef ik aan welke klachten ik heb zoals
b.v. hoofdpijn pijnlijke kuiten en benen kramp moe
etc. Hier krijg ik nooit geen antwoord op.

1 2% 0%

Nee. 1 2% 0%
Waarom er altijd gekozen wordt voor cholesterol
medicatie ( na hartinfarct) ondanks dat de
cholesterol normaal bleekste zijn !

1 2% 0%

Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord: 49494949 16%16%16%16%
Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen: 259259259259 84%84%84%84%



10. Vragen m.b.t. experimentele behandelingen10. Vragen m.b.t. experimentele behandelingen
StellingStellingStellingStelling 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 N.v.t.N.v.t.N.v.t.N.v.t.
Ik wil weten hoeveel mijn
bloeddruk omlaag moet
(streefwaarde)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Ik wil weten wanneer ik voor
deze behandeling in
aanmerking kom

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Ik wil weten wat de effecten
zijn (gaat de bloeddruk
omlaag?)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Ik wil weten of ik na de
behandeling kan stoppen
met bloeddrukverlagende
medicijnen

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Ik wil weten wat de risico's
(mogelijke complicaties)
zijn, ook op de lange termijn

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Ik wil weten of de
behandeling plaatsvindt in
het kader van
wetenschappelijk
onderzoek

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Ik wil weten wat de kosten
zijn

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Ik wil weten welke mogelijke
behandelingen er zijn als ik
niet voor een experimentele
behandeling kies

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N.v.t.



Ik wil weten hoeveel mijn bloeddruk omlaag moet
(streefwaarde)

Ik wil weten wanneer ik voor deze behandeling in
aanmerking kom

Ik wil weten wat de effecten zijn (gaat de bloeddruk
omlaag?)

Ik wil weten of ik na de behandeling kan stoppen met
bloeddrukverlagende medicijnen

Ik wil weten wat de risico's (mogelijke complicaties)
zijn, ook op de lange termijn

Ik wil weten of de behandeling plaatsvindt in het kader
van wetenschappelijk onderzoek



Ik wil weten wat de kosten zijn Ik wil weten welke mogelijke behandelingen er zijn als
ik niet voor een experimentele behandeling kies

11. Als u nog andere informatie zou willen weten, kunt u dat hier invullen.11. Als u nog andere informatie zou willen weten, kunt u dat hier invullen.
AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord Aantal keerAantal keerAantal keerAantal keer % vraag% vraag% vraag% vraag % totaal% totaal% totaal% totaal
Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord: 0000 0%0%0%0%
Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen: 308308308308 100%100%100%100%

12. Om voor ons nog duidelijker te krijgen wat u het allerbelangrijkst vindt
om te weten, leggen wij u nogmaals dezelfde aspecten voor m.b.t. de
behandeling met medicijnen. Kunt u in een top-5 aangeven wat voor u het
allerbelangrijkst is?

12. Om voor ons nog duidelijker te krijgen wat u het allerbelangrijkst vindt
om te weten, leggen wij u nogmaals dezelfde aspecten voor m.b.t. de
behandeling met medicijnen. Kunt u in een top-5 aangeven wat voor u het
allerbelangrijkst is?
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp 1111 2222 3333 4444 5555 TotaalTotaalTotaalTotaal GewogenGewogenGewogenGewogen
Ik wil weten hoeveel mijn bloeddruk
omlaag moet (streefwaarde)

83 13 8 8 6 118 95,4

Ik wil weten wat de effecten zijn (gaat
de bloeddruk omlaag?)

18 35 13 11 14 91 45,4

Ik wil weten wat de risico's zijn van het
medicijn (bijv. invloed op de werking
van andere medicijnen die ik gebruik,
autorijden, als je ze door gebruikt bij
diarree of braken, etc.)

43 36 35 15 13 142 79

Ik wil weten wat de bijwerkingen zijn
(en of deze van voorbijgaande aard
zijn)

20 43 41 32 9 145 65

Ik wil weten of ik kan blijven sporten 0 4 6 5 7 22 6,7
Ik wil weten of het medicijn invloed
heeft op mijn seksleven

0 3 7 10 3 23 6,9

Ik wil weten welke dosis van het
medicijn ik moet gebruiken

8 18 21 22 12 81 31,9

Ik wil weten hoe vaak ik het medicijn
moet slikken

3 14 10 18 19 64 21,6

Ik wil weten of ik altijd deze medicijnen
zal moeten gebruiken

8 10 18 20 25 81 29

Ik wil weten wat de kosten van het
medicijn zijn

0 0 1 2 6 9 2

Ik wil weten of er andere, alternatieve,
behandelingen mogelijk zijn

7 3 15 11 22 58 20,7

Ik wil weten of ik door gezonder te
gaan leven en zoutbeperking dezelfde
effecten kan bereiken

8 9 10 12 17 56 22,2

Ik wil weten wat de risico's zijn als ik
niet voor deze behandeling kies

6 11 11 22 22 72 25,1Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord: 204 (66%)204 (66%)204 (66%)204 (66%)Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen: 104104104104



13. Om voor ons nog duidelijker te krijgen wat u het allerbelangrijkst vindt
om te weten, leggen wij u nogmaals dezelfde aspecten voor m.b.t. de
experimentele behandeling. Kunt u in een top-5 aangeven welke aspecten
voor u het allerbelangrijkst zijn?

13. Om voor ons nog duidelijker te krijgen wat u het allerbelangrijkst vindt
om te weten, leggen wij u nogmaals dezelfde aspecten voor m.b.t. de
experimentele behandeling. Kunt u in een top-5 aangeven welke aspecten
voor u het allerbelangrijkst zijn?
OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp 1111 2222 3333 4444 5555 TotaalTotaalTotaalTotaal GewogenGewogenGewogenGewogen
Ik wil weten hoeveel mijn bloeddruk
omlaag moet (streefwaarde)

79 14 13 6 9 121 93,6

Ik wil weten wanneer ik voor deze
behandeling in aanmerking kom

20 24 18 24 14 100 46,8

Ik wil weten wat de effecten zijn (gaat
de bloeddruk omlaag?)

32 56 34 20 6 148 77,5

Ik wil weten of ik na de behandeling
kan stoppen met bloeddrukverlagende
medicijnen

15 28 40 22 19 124 51,6

Ik wil weten wat de risico's (mogelijke
complicaties) zijn, ook op de lange
termijn

43 39 44 37 11 174 88,6

Ik wil weten of de behandeling
plaatsvindt in het kader van
wetenschappelijk onderzoek

3 18 10 27 28 86 27,7

Ik wil weten wat de kosten zijn 1 1 6 2 10 20 6
Ik wil weten welke mogelijke
behandelingen er zijn als ik niet voor
een experimentele behandeling kies

11 13 18 29 49 120 40,6



14. Wanneer u nog iets kwijt wilt, wat u nergens anders in de vragenlijst kwijt
kon, kan dat hier.
14. Wanneer u nog iets kwijt wilt, wat u nergens anders in de vragenlijst kwijt
kon, kan dat hier.
AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord Aantal keerAantal keerAantal keerAantal keer % vraag% vraag% vraag% vraag % totaal% totaal% totaal% totaal
nvt 6 15% 2%
Geen 3 8% 1%
nee 3 8% 1%
N.v.t. 2 5% 1%
Hipertentie wordt veroorzaakt door vernauwing in
de bblo3dtoevoe van de transplantatie nier. Nier
gaat daarom bloeddruk verhogende stoffen
afscheiden in de bloedbaan.

1 3% 0%

ik vind de kosten het minst belangrijke; dat is iets
tussen de politiek en de farmaceutische industrie

1 3% 0%

Qua medicijnen heb je vaak geen keus. De arts
stelt het medicijn voor dat hij het geschiktst acht.
Alleen als de medicijnen te veel bijwerkingen
blijken te hebben kan je inspraak hebben over
aanpassing van de medicijnen. Maar je zal toch
eerst iets uit moeten proberen.

1 3% 0%



Ik wil weten of mijn bloeddruk mogelijk ook vanzelf
weer zijn normale waarde terugkrijgt als ik, streng
onder controle, geen of weinig medicatie gebruik.

1 3% 0%

ik heb heel veel problemen gehad met
bijwerkingen van verschillende medicijnen voor te
hoge bloeddruk, het aller belangrijkste is een arts
die je serieus neemt, met je mee denkt en zoekt
naar de juiste medicatie . in mijn geval bestaat die
uit 4 verschillende soorten in een ongewone
combinatie. dit werkt nu al acht jaar goed en ik
voel mij er prima bij met een prima bloeddruk. zo'n
arts moet je met een lampje zoeken, mijn ervaring
is dat veel artsen te gauw zeggen dat je de
bijwerkingen maar voor lief moet nemen, omdat je
bloeddruk nu goed is. werkt niet op deze manier,
mensen worden dan therapie ontrouw.

1 3% 0%

Medicijnen kunnen schade aan het lichaam
veroorzaken. Zijn deze omkeerbaar, m.a.w.
herstelt het lichaam hiervan wanneer de
medicijnen kunnen worden afgebouwd of zelfs
gestopt. Mijn specialist zegt van niet. Ik denk dat
hier een nuancering op zijn plaats is. Wanneer
herstelt het lichaam wel?

1 3% 0%

ik ben erg tevreden over de behandeling met
medicijnen

1 3% 0%

Misschien ook belangrijk: tijdens zwangerschap
heb ik HELLP syndroom gehad met hele hoge
bloeddrukwaardes.

1 3% 0%

Vragen zijn vaak niet van toepassing omdat ik
reeds onder behandeling ben

1 3% 0%

Ik gebruik naast mijn andere medicijnen dus ook
bloeddruk verlagende medicijn. Deze werken
voortreffelijk. Mijn bloeddruk blijft namelijk constant
tussen 75/125 en 80/130. Ik ben er zeer tevreden
mee. In overleg met mijn cardioloog worden mijn
medicijnen die ik gebruik ieder half jaar
doorgenomen of ze nog goed functioneren en of
deze nog bij mij leeftijd passen. Zonder medicijnen
schiet mijn bloeddruk als een speer omhoog. Dit
wilde ik even kwijt.

1 3% 0%

Ik zou graag via dna iok onderzocht willen worden
voor de kinderen

1 3% 0%

Ik heb een hoge bloeddruk omdat ik heel erg
hyperventileer.

1 3% 0%

ik vraag mij af of ik die medicijnen nog wel nodig
heb

1 3% 0%

Voor mijn medicijngebruik haal ik herhaalrecepten
op bij mijn apotheek. In het najaar van 2016 ga ik
voor controle naar mijn cardioloog.

1 3% 0%

Vaak krijg je van de apotheek een ander middel
met de opmerking maar de werkzame stof is
hetzelfde .Uit ervaring weet ik dat hulp stoffen
soms bijwerkingen geven,het geeft een gevoel dat
je als gebruiker beduveld wordt

1 3% 0%



Een goede leefstijl, (beperken van vetten en
koolhydraten, bewegen, positieve kijk op het
leven, zijn met stip het beste "medicijn" om hoge
bloeddruk te voorkomen.

1 3% 0%

Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord: 39393939 13%13%13%13%
Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen: 269269269269 87%87%87%87%

Algemene vragenAlgemene vragen

15. Bent u een man of een vrouw?15. Bent u een man of een vrouw?
AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord Aantal keerAantal keerAantal keerAantal keer % vraag% vraag% vraag% vraag % totaal% totaal% totaal% totaal
Vrouw 90 44% 29%
ManMan 113 56% 37%
Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord: 203203203203 66%66%66%66%
Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen: 105105105105 34%34%34%34%



16. Wat is uw leeftijd?16. Wat is uw leeftijd?
AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord Aantal keerAantal keerAantal keerAantal keer % vraag% vraag% vraag% vraag % totaal% totaal% totaal% totaal
Jonger dan 18 jaar 0 0% 0%
18-30 jaar 2 1% 1%
31-50 jaar 27 13% 9%
51-70 jaar51-70 jaar 123 61% 40%
Ouder dan 70 jaar 51 25% 17%
Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord: 203203203203 66%66%66%66%
Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen: 105105105105 34%34%34%34%



17. In welke provincie woont u?17. In welke provincie woont u?
AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord Aantal keerAantal keerAantal keerAantal keer % vraag% vraag% vraag% vraag % totaal% totaal% totaal% totaal
Drenthe 2 1% 1%
Flevoland 8 4% 3%
Friesland 7 3% 2%
Gelderland 31 15% 10%
Groningen 4 2% 1%
Limburg 10 5% 3%
Noord-Brabant 25 12% 8%
Noord-Holland 24 12% 8%
Overijssel 18 9% 6%
Utrecht 16 8% 5%
Zeeland 1 0% 0%
Zuid-HollandZuid-Holland 58 28% 19%
Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord: 204204204204 66%66%66%66%
Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen: 104104104104 34%34%34%34%



18. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond?18. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond?
AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord Aantal keerAantal keerAantal keerAantal keer % vraag% vraag% vraag% vraag % totaal% totaal% totaal% totaal
Geen onderwijs afgerond of nog niet afgemaakt 0 0% 0%
Lagere school (basisonderwijs) 1 1% 0%
Lager beroepsonderwijs (LBO, LTS, LHNO,
huishoud- of ambachtsschool, LEAO, lager land-
en tuinbouwonderwijs etc.)

13 7% 4%

Voorbereidend of kort middelbaar
beroepsonderwijs (VMBO, KMBO)

4 2% 1%

Middelbaar algemeen onderwijs (LAVO, ULO,
MULO, MAVO, 3-jaar HBS etc.)

20 10% 6%

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, MTS, MEAO,
Praktijkdiploma Boekhouden, Kleuterkweekschool
etc.)

61 31% 20%

Voortgezet Algemeen Onderwijs (5-jaar HBS,
MMS, HAVO, lyceum, atheneum, gymnasium,
VWO etc.)

18 9% 6%

Hoger beroepsonderwijs (HBO, HTS, HEAO,
Sociale Academie, HHNO, lerarenonderwijs,
kandidaatsexamen etc.)

Hoger beroepsonderwijs (HBO, HTS, HEAO,
Sociale Academie, HHNO, lerarenonderwijs,
kandidaatsexamen etc.)

68 34% 22%

Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 10 5% 3%
Post academisch onderwijs (notariaat, doctorstitel,
artsexamen)

3 2% 1%

Anders, namelijk: 1 1% 0%
Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord: 199199199199 65%65%65%65%
Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen: 109109109109 35%35%35%35%

Anders, namelijk:Anders, namelijk:Anders, namelijk:Anders, namelijk: Aantal keerAantal keerAantal keerAantal keer
divers zonder diploma 1



19. Mogen wij u over dit onderwerp eventueel nog benaderen?19. Mogen wij u over dit onderwerp eventueel nog benaderen?
AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord Aantal keerAantal keerAantal keerAantal keer % vraag% vraag% vraag% vraag % totaal% totaal% totaal% totaal
JaJa 162 80% 53%
Nee 40 20% 13%
Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord: 202202202202 66%66%66%66%
Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen: 106106106106 34%34%34%34%



Buiten doelgroepBuiten doelgroep

PersoonsgegevensPersoonsgegevens

20. Naam20. Naam
AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord Aantal keerAantal keerAantal keerAantal keer % vraag% vraag% vraag% vraag % totaal% totaal% totaal% totaal
Marsman 1 1% 0%
Martijn de Beer 1 1% 0%
Cor Tax 1 1% 0%
Erwin Krauss 1 1% 0%
J.D. de Goederen 1 1% 0%
Irene vd Benden 1 1% 0%
Margot Linden 1 1% 0%
Stanislaus Snijders 1 1% 0%
Hans Hoogervorst 1 1% 0%
Monique van rhee 1 1% 0%
M.l.Schipper-Kunz 1 1% 0%
J.Zevenbergen 1 1% 0%
J Laarman 1 1% 0%
Dick Kuiper 1 1% 0%
Elly Golsteijn 1 1% 0%
George Olthof 1 1% 0%
Marianne akkermans -trip 1 1% 0%
G.N. Kuipers 1 1% 0%
Ria Hamers 1 1% 0%
A. de Bruin 1 1% 0%
Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord: 157157157157 51%51%51%51%
Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen: 151151151151 49%49%49%49%

21. Woonplaats21. Woonplaats
AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord Aantal keerAantal keerAantal keerAantal keer % vraag% vraag% vraag% vraag % totaal% totaal% totaal% totaal
Amsterdam 5 4% 2%
Den Haag 4 3% 1%
Almere 4 3% 1%
Nijmegen 4 3% 1%
Rotterdam 3 2% 1%
Heerhugowaard 3 2% 1%
Delft 3 2% 1%
Hengelo 3 2% 1%
Houten 2 1% 1%
Nijverdal 2 1% 1%



Zwolle 2 1% 1%
Hoorn 2 1% 1%
westervoort 2 1% 1%
Doetinchem 2 1% 1%
Utrecht 2 1% 1%
maastricht 2 1% 1%
Deventer 2 1% 1%
Wijchen 2 1% 1%
Rijswijk 2 1% 1%
GRONINGEN 2 1% 1%
Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord: 141141141141 46%46%46%46%
Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen: 167167167167 54%54%54%54%

22. Telefoonnummer22. Telefoonnummer
AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord Aantal keerAantal keerAantal keerAantal keer % vraag% vraag% vraag% vraag % totaal% totaal% totaal% totaal
0610091343 1 1% 0%
0621670199 1 1% 0%
0683252227 1 1% 0%
0000000000 1 1% 0%
06-51810864 1 1% 0%
0172-604287 1 1% 0%
0614296881 1 1% 0%
0621225042 1 1% 0%
0648524344 1 1% 0%
0638905541 1 1% 0%
0481465290 1 1% 0%
0725615238 1 1% 0%
0630398589 1 1% 0%
0654211318 1 1% 0%
0464511065 1 1% 0%
0341551925 1 1% 0%
0384228877 1 1% 0%
038-4446606 1 1% 0%
0774742989 1 1% 0%
0182385357 1 1% 0%
Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord: 129129129129 42%42%42%42%
Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen: 179179179179 58%58%58%58%



23. E-mail23. E-mail
AntwoordAntwoordAntwoordAntwoord Aantal keerAantal keerAantal keerAantal keer % vraag% vraag% vraag% vraag % totaal% totaal% totaal% totaal
annemiekemarsman@hotmail.com 1 1% 0%
beer@nerdnet.nl 1 1% 0%
acolick@gmail.com 1 1% 0%
erwin.krauss@gmail.com 1 1% 0%
handegoederen@hotmail.com 1 1% 0%
Irene@lankhoorn.org 1 1% 0%
ballet1968@gmail.com 1 1% 0%
s.snijders@online.nl 1 1% 0%
Miekehoogervorst@yahoo.com 1 1% 0%
moniquevanrhee@gmail.com 1 1% 0%
miaschipper@gmail.com 1 1% 0%
snoowy@kpnmail.nl 1 1% 0%
mail@jennylaarman.nl 1 1% 0%
dicels@kpnmail.nl 1 1% 0%
golsteijnhmb@hetnet.nl 1 1% 0%
gj.olthof@ziggo.nl 1 1% 0%
Marianne.akkermans@planet.nl 1 1% 0%
gnkuipers@gmail.com 1 1% 0%
riahamers@hetnet.nl 1 1% 0%
dries-en-ria@tomaatnet.nl 1 1% 0%
Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord:Aantal keer beantwoord: 157157157157 51%51%51%51%
Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen:Aantal keer overgeslagen: 151151151151 49%49%49%49%


