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Van alle chronische regulatiestoornissen lijkt hypertensie, vooral in het borderline stadium, het nauwst
te grenzen aan de normale biologie van de mens.
Hypertensieonderzoekers verkeren daarmee in een
unieke positie om zich met alle mogelijke aspecten
van het menselijk genus vertrouwd te maken. Aan
invalshoeken immers geen gebrek: epidemiologie,
leefgewoonten, genetica, pathofysiologie, biochemie,
celbiologie, psychologie, therapieontvankelijkheid en
compliancevraagstukken vormen eÂeÂn kaleidoscopisch geheel, in het brandpunt waarvan zich steeds
de mens in zijn totaliteit bevindt.
Vooral in het geval van essentieÈle hypertensie als
grootste gemene deler valt op hoe gering de verschillen zijn met de normotensieve controlepersoon, en hoe de jacht op eventuele essentieÈle verschilpunten tot steeds breder en subtieler biologisch
onderzoek leidt. Dat het ultieme inzicht in de ontstaanswijze van essentieÈle hypertensie nog steeds
op zich laat wachten mag in zekere zin als een blessing in disguise worden opgevat. Zonder de hardnekkige drijfveer van hypertensieonderzoek zou er immers waarschijnlijk nooit zo'n detailkennis omtrent
de biologie van de normale mens zijn ontstaan als
thans het geval is. Het biologisch inzicht surft als
het ware mee op de ontraadseling van essentieÈle
hypertensie.
De hypertensieonderzoeker en -behandelaar verkeert daarbij in de bevoorrechte positie dat hij of zij
een tweesporenbeleid kan voeren via de alledaagse
omgang met de hypertensieve individuen om wie
het uiteindelijk allemaal te doen is. Deze dimensie
stelt de beoefenaar in staat om de proporties en
consequenties van nieuwe vondsten in een individueel en levensbeschouwelijk kader te plaatsen. Dit
geldt ook voor de contacten met praktiserende collega's inzake de optimale begeleiding van de patieÈnt
op lange termijn. Aan deze communicatie behoort
tot wederzijds begrip de grootst mogelijke zorg te
worden besteed.

Vooral laatstgenoemde overweging heeft ons ertoe gebracht om de uitgever te volgen in diens voorstel om een Nederlandstalig hypertensiehandboek
het licht te doen zien. Tussen beide beroepsgroepen
vindt weliswaar periodiek enige kennisoverdracht
en terugkoppeling plaats, maar deze draagt doorgaans een casuõÈstisch karakter, afgezien van incidentele regionale bijeenkomsten. Naast een enkel
vademecum zoals de recent herziene CBO-richtlijn
Hoge bloeddruk, die trouwens vooral gericht is op indicatiestellingen voor behandeling, is een integrale
tekst omtrent hypertensie ver te zoeken. Wij bedoelen dit letterlijk, omdat men in dat geval aangewezen is op lijvige Engelstalige werken, die doorgaans
dermate gericht zijn op een clienteÁle van hypertensiespecialisten dat men van buitenaf door de bomen nauwelijks het bos kan zien.
De bestaande conceptuele tweedeling tussen het
front van het hypertensieonderzoek en het bestek
van de medicus practicus dreigt binnen afzienbare
tijd nog te worden versterkt door de maatschappelijke erkenning van de zogeheten `hypertensiespecialist'. Deze is in de Verenigde Staten reeds een feit
en wordt door de European Society of Hypertension
ook voor Europa bepleit. Aan deze ontwikkeling is
weliswaar een positieve kant te bespeuren, omdat
de steeds verfijndere diagnostische en therapeutische aanpak een zekere bundeling van expertise
eist, in samenhang met een erkenning van het belang van voortgezet wetenschappelijk onderzoek. De
keerzijde is echter dat deze nieuwe, aparte discipline zich daarmee zou kunnen isoleren van zowel de
huisartspraktijk als van andere specialismen.
Het enige rationele antwoord op bovenstaande
perikelen was onzes inziens te vinden in de ontwikkeling van een niet al te gecompliceerd handboek
waarin de hedendaagse opvattingen van Nederlandstalige hypertensieonderzoekers gebundeld zijn.
Deze missie hebben wij kunnen volbrengen dankzij
het bestaan (sinds 1975) van het Nederlands Hyper-
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tensie Genootschap, waarvan de meeste leden zich
zowel bezighouden met hypertensieonderzoek als
met patieÈntenzorg (en de daarmee gepaard gaande
interactie met verwijzende collega's). Vrijwel alle
aangezochte experts hebben zich tot onze voldoening ertoe willen zetten om aan de verwezenlijking
van dit handboek bij te dragen.
Uit respect voor hun pluriformiteit als individuen
hebben wij gemeend deze auteurs een zo ruim mogelijke vrijheid te gunnen in de vormgeving van
hun bijdragen. Dat dit heeft geleid tot enige diversiteit in het formaat van de hoofdstukken was niet te
vermijden. Wij hopen dat de lezer dit ± meÂt ons ±

voor lief zal nemen. Onze redactionele bemoeienis
was vooral gericht op een zo communicatief mogelijk taalgebruik, onder andere door onnodig jargon
te vermijden. Het was ons een voorrecht om aldus
doende onze kennis van tal van zaken te kunnen
opfrissen, en wij wensen de lezer bij de periodieke
raadpleging van dit boek een soortgelijke ervaring
toe.
W.H. BirkenhaÈger
P.W. de Leeuw
juni 2003

