
Verdenking 
hypertensief 
spoedgeval

Acute pijn op de 
borst?

nee

ja

DD: 
Aorta dissectie of 

ACS

Ischemie of 
infarct? 

Acute 
kortademigheid?

ja

nee

DD: 
Acuut pulmonaal oedeem 

met/zonder ACS

Acuut pulmonaal 
oedeem? 

nee

Aorta dissectie?

ja

Neurologische 
uitval en/of

Bewustzijnsverlies?

ja

Hersenbloeding?

DD:
Spoedgeval met retinopathie/

microangiopathie/
nierinsufficiëntie

Hoofdpijn of 
wazig zien en 

bloeddruk 

>200/120 mmHg?

nee

ja

nee

Hypertensief 
spoedgeval met 

retinopathie/
microangiopathie/
nierinsufficiëntie?

nee

Focaal 
neurologische 
symptomen? 

Herseninfarct

Indicatie 
trombolyse en 

bloeddruk 
≥ 185/110 

mmHg?

ja

ja

nee

Orale medicatie en korte 
observatie

nee

Ernstige 
hypertensie zonder 
acute orgaanschade

CT angiografie
ja ja

ECG, hartenzymen, 
evt echo cor

ECG, NT proBNP, 
hartenzymen, X-thorax, 

crepiteren

DD:
Herseninfarct/bloeding, 

hypertensieve 
encefalopathie

CT hersenen, INR (+aPTT/
PTT/T)

Fundoscopie, T, LDH, 
fragmentocyten
[zie ook module 

‘aanvullende diagnostiek’]
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NB1: Dit stroomschema hoort bij de 
richtlijn ‘hypertensief spoedgeval’. Lees 
altijd de overwegingen en aanbevelingen 
van de betreffende module voor nuances, 
eventuele afwijkende situaties en extra 
achtergrondinformatie. 

NB2: Betrek de patiënt bij de 
besluitvorming.
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Legenda
ACS: acuut coronair syndroom
aPTT: geactiveerde partiële tromboplastinetijd
BD: bloeddruk
CT: computertomografie
DD: differentiaal diagnose
ECG: elektrocardiogram 
INR: international Normalized Ratio
LDH: lactodehydrogenase
PT: protrombine tijd
MAP: mean arterial pressure
SBD: systolische bloeddruk
T: trombocyten

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

Hypertensieve 
encefalopathie? 

jaja

nee
nee

Zodra orgaanschade is vastgesteld, IV- medicatie op SEH of een bewaakte afdeling 

MAP verlagen 
met 25%

MAP verlagen 
met 25%

MAP -15% indien 
BD > 220/120 mmHg

MAP verlagen 
met 15%SBD 140 mmHg

MAP -25% of 
SBD < 140 mmHg

SBD 100-110 mmHg
en hartslag 60/min

SBD < 140 mmHg
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