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• Norm: 135-145 mEq/L

• Δ[Na+] weerspiegelt ontregeling 
van waterbalans

• Regulatoren: dorst + ADH
1. ↑ osmolariteit > 285 mOsm/kg 
2. ↓ ECV: hypotensie, hypovolemie
3. niet-osmotische stimuli: o.a. pijn, nausea, stress, 

…
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Hyponatriëmie
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Hyponatriëmie

Hoorn EJ et al. J Am Soc Nephrol 2017
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• Plasmaosmolaliteit (275-295 mOsm/kg)
• Volumestatus: 

hypervolemisch - hypovolemisch - euvolemisch
• Urinair natrium: < of > 30 meq/L
• Acuut vs. chronisch
• Symptomatisch vs. asymptomatisch

⇒ dé patiënt met hyponatriëmie bestaat niet!
⇒ complexe diagnostische aanpak

Hyponatriëmie
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(= pseudohyponatriëmie)

• % water in plasma is gedaald door stijging fractie 
lipiden of proteïnen

• Laag natrium is artefact: niet corrigeren!

vb. lichteketen-myeloom, hypertriglyceridemie

Iso-osmolaire hyponatriëmie



11

Iso-osmolaire hyponatriëmie

https://basicmedicalkey.com/disorders-of-sodium-and-water-homeostasis/
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• Excess van osmotische actieve stof in bloed
vb. mannitol, (glucose, ethanol)

• Osmolar gap stijgt:
- berekende osmolariteit

- osmolar gap

Hyperosmolaire hyponatriëmie
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• Hypo-osmolaire of hypotone hyponatriëmie
• Klassieke opdeling volgens volumestatus

MAAR
- klinische inschatting van hypo- vs. euvolemie is 

notoir onbetrouwbaar/slecht repliceerbaar
- diagnostische algoritmes o.b.v. volumestatus 

minder performant

• Amerikaanse vs. Europese guidelines
⇒ EU: prioritizering van Uosm en UNa 

Hypo-osmolaire hyponatriëmie
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• Volumecontractie: natriumverlies > waterverlies
• Renaal verlies

- diuretica (thiazide > lisdiuretica)
- primaire bijnierschorsinsufficiëntie 

(mineralocorticoïd-deficiëntie)
- osmotische diurese
- renal salt wasting
- cerebral salt wasting (vb. SAB)

Hypovolemische 
hypo-osmolaire hyponatriëmie
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• Volumecontractie: natriumverlies > waterverlies
• Extrarenaal verlies

- gastro-intestinaal (braken, diarree)
- third space (obstructie, pancreatitis)
- huid (brandwonden, zweten)

Hypovolemische 
hypo-osmolaire hyponatriëmie
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• Volumecontractie: natriumverlies > waterverlies
• Renaal verlies vs. extrarenaal verlies

• Hypovolemie 
→ stimulus voor ADH-secretie 

→ vrijwater-retentie 
→ hyponatriëmie

• Onderscheid door urinair natrium (30 mEq/L)

Hypovolemische 
hypo-osmolaire hyponatriëmie
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• Volume-expansie: grotere toename van vrij water

• Onderliggende aandoeningen:
- Hartfalen
- Levercirrose
- Nefrotisch syndroom
- Chronische nierinsufficiëntie

Uitgesproken Na+-retentie ⇒ UNa < 20 mEq/L
(tenzij diuretica, tenzij acute nierinsufficiëntie)

Hypervolemische 
hypo-osmolaire hyponatriëmie
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• Onderscheid meestal o.b.v. urinaire osmolaliteit

• UOsm < 100 mOsm/kg
- primaire polydipsie
- (te) lage inname van osmolen: overschrijden 

dilutiecapaciteit nier
- bierdrinkerspotomanie

Normale nier: excretie 1000 mOsm/dag én dilutie tot 
50 mOsm/kg ⇒ tot 20L urine per dag
Alcohol: excretie 200 mOsm/dag ⇒  max. 4L

Euvolemische 
hypo-osmolaire hyponatriëmie
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• Onderscheid meestal o.b.v. urinaire osmolaliteit

• UOsm > 100 mOsm/kg
- hypothyroïdie
- secundaire bijnierschorsinsufficiëntie 

(glucocorticoïd-deficiëntie)
- SIADH (syndrome of inappropriate antidiuretic 

hormone secretion)
- (diuretica)

Euvolemische 
hypo-osmolaire hyponatriëmie
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• SIADH = uitsluitingsdiagnose

• SIADH ≠ einddiagnose
- tumoren
- aandoeningen centrale zenuwstelsels
- longaandoeningen
- medicamenteus

SIADH
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STAP 1: hyponatriëmie =  hypotoon? 
⇒ bepaal serum-osmolaliteit

Hyponatriëmie: praktisch

Spasovski G et al. Intensive Care Med 2014
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STAP 2: heb ik tijd om na te denken?

Hyponatriëmie: praktisch

Spasovski G et al. Intensive Care Med 2014
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• Minder frequent dan chronische vorm, maar denk 
eraan!
- postoperatief
- post-TURP
- na zware fysieke inspanning (sporters)
- MDMA/XTC-gebruik
- voorbereiding colonoscopie
- recente medicatiewijziging: o.a. thiazide
- recent start chemo: cyclofosfamide
- recent start terlipressine etc. 

Acute hyponatriëmie
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• Afhankelijk van ernst én van snelheid van ontstaan

• Acute symptomen (< 48u):
- nausea +/- braken
- verwardheid, lethargie vs. rusteloosheid
- hoofdpijn
- desoriëntatie

- cardio-respiratoire distress
- somnolentie
- convulsies
- coma

Symptomen hyponatriëmie
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• Waarom neurologische symptomen?

• [Na+] bereikt snel evenwicht 
tussen plasma en interstitium, 
behalve in de hersenen 
(bloed-hersenbarrière)
⇒ vrij water IN de hersenen 
bij hypotone hyponatriëmie
⇒ hersenoedeem

Symptomen hyponatriëmie

Sterns RH N Engl J Med 2015
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Symptomen hyponatriëmie

https://www.medscape.org/viewarticle/745368_8
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• Afhankelijk van ernst én van snelheid van ontstaan

• Chronische symptomen (> 48u):
- verwardheid
- spierkrampen
- nausea
- gangstoornissen

- osteoporose?

Vaak onterecht als asymptomatisch beschouwd!

Symptomen hyponatriëmie
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STAP 2: heb ik tijd om na te denken?
STAP 3: urinestaal: osmolaliteit en urinair natrium

Hyponatriëmie: praktisch

Spasovski G et al. Intensive Care Med 2014
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Hyponatriëmie: praktisch

Spasovski G et al. Intensive Care Med 2014
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• Is behandeling nodig? Zo ja, hoe?

• Acute én symptomatische hyponatriëmie: 
snel ontstaan = snelle correctie!

- bolus 150 mL NaCl 3% over 20 minuten
- controleer [Na+], herhaal maximaal 3 keer
- target = stijging 4-5 mEq/L 
- zo onvoldoende effect NaCl 3% infuus verder

- elke 24u: stijging maximaal 8-10 mEq/L!

Behandeling hyponatriëmie
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• Is behandeling nodig? Zo ja, hoe?

• Acute én symptomatische hyponatriëmie: 
snel ontstaan = snelle correctie!

• Snelheid correctie voorspelbaar?

(meten is weten)

Behandeling hyponatriëmie
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• Risico té snelle correctie: osmotische demyelinisatie
= zeldzaam

- dysarthrie, dysfagie, parese, verwarring, coma

- 2-6 dagen na correctie

- vooral bij chronische hyponatriëmie

- CAVE: hypokaliëmie, alcoholisme, ondervoeding

Behandeling hyponatriëmie
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• Risico té snelle correctie: osmotische demyelinisatie
= zeldzaam

• Corrigeer max. 10 mEq/L na 24u, 18 mEq/L na 48u

• Bij té snelle stijging:
- glucose 5% IV 
- desmopressin (= synthetisch ADH)

Behandeling hyponatriëmie
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Behandeling hyponatriëmie

https://radiopaedia.org/images/636687
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Behandeling hyponatriëmie

Acuut hersenoedeem Osmotisch demyelinisatie-syndroom

Hyponatriëmie bij: 

Postoperatieve pre-menopauzale vrouwen

Oudere vrouwen met thiazidegebruik

Kinderen

Patiënten met psychogene polydipsie

Hypoxemische patiënten

Hyponatriëmie bij:

Alcoholisten

Oudere vrouwen met thiazidegebruik

Ondervoede patiënten

Hypokaliëmische patiënten

Hypoxemische patiënten

Patiënten met hyponatriëmie en een risico op neurologische complicaties

Lauriat SM et al. J Am Soc Nephrol 1997 
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• Klinisch ondervuld: isotoon NaCl IV

• Klinisch overvuld of SIADH: 
1. water-restrictie

Hoe strikt? 
- 500-800 mL bij ernstige vormen
- 1000-1500 mL bij mildere vormen

NB: ([Na+]U + [K+]U) / [Na+]S > 1: 
weinig of geen effect te verwachten van 
vochtrestrictie, tenzij < 500 mL

Behandeling hyponatriëmie
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• Klinisch ondervuld: isotoon NaCl IV

• Klinisch overvuld of SIADH: 
1. water-restrictie

2. combinatie lisdiureticum + (hypertoon) NaCl

3. ureumtherapie

4. ADH-antagonisten: vaptanen

Behandeling hyponatriëmie
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• Ureumtherapie
- 30-60 gram PO per dag
- wekt waterdiurese op: 1-2 L per dag

• ADH-antagonisten: vaptanen 
- blokkeren V2-receptor in de nier
- stimuleren diurese van vrij water
- duur, beperkte plaats
- PO tolvaptan, cave leverlijden

- GEEN indicatie bij acute hyponatriëmie of bij 
hypovolemische vorm

Behandeling hyponatriëmie



Hypernatriëmie
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• Onvoldoende gecompenseerd waterverlies
vs. 

• Overmatige zoutinname 

Hypernatriëmie
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• Onvoldoende gecompenseerd waterverlies
- gastro-intestinaal
- osmotische diurese (mannitol, ongecontroleerde 

diabetes mellitus, …)
- diabetes insipidus
- insensibel verlies (tachypneu, koorts, zweten, …)
- hypothalamisch letsel

 

Hypernatriëmie
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• Onvoldoende gecompenseerd waterverlies

én inadequate inname ondanks dorst:
- geen toegang tot water
- verminderd bewustzijn
- afwijking dorstcentrum (hypothalamus)

Context: ICU, geriatrische populatie, kinderen, neuro, …  

Hypernatriëmie
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• Overmatige zoutinname 
- iatrogeen!
- zoutvergiftiging (o.a. zeewater)

Hypernatriëmie



47

• Controleer UOsm: 
normaal > 600 mOsm/kg
zo < 300 mOsm/kg: denk aan diabetes insipidus

• Nefrogene diabetes insipidus
- genetisch 
- hypercalciëmie
- medicamenteus (lithium, vaptanen, … )
- sikkelcel, M. Kahler

• Centrale diabetes insipidus → desmopressine-gevoelig
- probleem t.h.v. hypofyse (anatomisch, infiltratief, 

auto-immuun)

Hypernatriëmie
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Hypernatriëmie

https://www.internisten-apps.nl/elektrolytstoornissen/index.php/Hypernatri%C3%ABmie

Onvoldoende 
waterinname

Diabetes 
insipidus

Osmotische 
diurese

Extrarenaal 
waterverlies

Natrium-inname

Osmolaliteit Uosm maximaal Uosm < Posm Uosm > Posm Uosm maximaal Uosm maximaal

Urine [Na+] < 25 mmol/l < 25 mmol/l > 25 mmol/l < 25 mmol/l > 25 mmol/l

Urine volume Oligurie Polyurie Polyurie Oligurie Normaal

Diagnostische benadering van hypernatriëmie op basis van urineparameters
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• Afhankelijk van ernst én van snelheid van ontstaan

• Acute symptomen (< 48u):
- verminderd bewustzijn, sufheid
- convulsies (zout-intoxicatie)

- CAVE: demyelinisatie, hersenbloedingen

Symptomen hypernatriëmie
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• Behandel onderliggende aandoening 
én corrigeer het water-deficit
- water PO stimuleren
- hypo- of isotone cristalloïden tot euvolemie, 

zeker zo verlies isotoon vocht!
- glucose 5% IV

• Correctie-snelheid: max 12 mEq/L over 24u
- CAVE: hersenoedeem
- snelle correctie bij symptomen, zoutintoxicatie, etc.

Behandeling hypernatriëmie



Casuïstiek
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• Man 77 jaar

• Voorgeschiedenis
- arteriële hypertensie
- aorto-bifemorale bypass
- ablatie voorkamerflutter

• Thuismedicatie: Asaflow, Emconcor, Coversyl Plus, 
Aldactazine, Burinex, Simvastatine

Casus 1



54

• Man 77 jaar

• Spoedgevallen o.w.v. mentale achteruitgang, 
moeilijker stappen

• Klinisch: euvolemisch, onregelmatig HR, 
krachtsverlies linkerarm, verder neurologisch normaal

• CT hersenen negatief

Casus 1



55

• Man 77 jaar

Casus 1

[Na+] 109 mM

[K+] 3.49 mM

creatinine 0.71 mg/dL

osmolaliteit 231 mOsm/kg

urinaire osmolaliteit 446 mOsm/kg

urinair [Na+] 49 mM
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• Man 77 jaar

A. SIADH
B. Cerebral salt wasting bij CVA/TIA
C. Hyponatriëmie bij hartfalen
D. Medicamenteus
E. Combinatie van bovenstaande

Casus 1
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• Man 77 jaar

• Thiazide-diuretica en Burinex worden gestopt 
• Gedeeltelijke recuperatie:

Casus 1

[Na+] 124 mM

osmolaliteit 265 mOsm/kg

urinaire osmolaliteit 500 mOsm/kg

urinair [Na+] 29 mM
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Casus 1
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• Vrouw 38 jaar

• Opname voor electieve laparoscopische 
cholecystectomie o.w.v. epigastralgie sinds 
verschillende weken

• Geen relevante voorgeschiedenis

Casus 2
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• Vrouw 38 jaar

• Labo ochtend van opname

Casus 2

[Na+] 158 mM

[K+] 3.6 mM

[Cl-] 106 mM

[HCO3-] 22 mM

creatinine 1.6 mg/dL
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• Vrouw 38 jaar

• Labo twee weken geleden bij huisarts

Casus 2

[Na+] 143 mM

[K+] 3.5 mM

[Cl-] 106 mM

[HCO3-] 23 mM

creatinine 1.1 mg/dL
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• Vrouw 38 jaar

• Systeemanamnese: kortademigheid bij inspanning 
(NYHA II) en niet-productieve hoest, niet-rookster

Casus 2
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Casus 2
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• Vrouw 38 jaar

• Wat toont het bijkomend labo?
A. Hyperglycemie
B. Hypercalcemie
C. Hypo-albuminemie
D. Forse CRP-stijging
E. Verhoogd NSE 

Casus 2
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• Man 47 jaar

• VG: spinocellulair carcinoom larynx waarvoor 
concomitant radio-chemotherapie (cisplatinum, 
bleomycine, paclitaxel)

• MED: citalopram 20 mg

• Komt o.w.v. ijlhoofdigheid sinds 2 weken en 
symptomatisch orthostatisme

• KO: bevestigt orthostatisme, verder niets

Casus 3
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• Man 47 jaar

Casus 3

[Na+] 123 mM

[K+] 3.7 mM

[Cl-] 97 mM

[HCO3-] 24 mM

osmolaliteit 267 mOsm/kg

creatinine 1.5 mg/dL (< 1.0 mg/dL)

urinaire osmolaliteit 415 mOsm/kg

urinair [Na+] 110 mM
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• Man 47 jaar

A. SIADH o.b.v. antidepressivum
B. Stiekem gebruik van diuretica
C. Renal salt wasting
D. Primaire polydipsie
E. Paraneoplastisch nefrotisch syndroom

Casus 3
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• Man 63 jaar

• VG: ethylabusus
• MED: propranolol

• Nu: “sinds 5 weken niet meer gegeten”, moest naar 
ziekenhuis van ex-vrouw

• Klinisch: sterk verwaarloosd, staande huidplooi

Casus 4



69

• Man 63 jaar

Casus 4

[Na+] 128 mM

[K+] 2.8 mM

[Cl-] 93 mM

creatinine 2.51 mg/dL

osmolaliteit 306 mOsm/kg

glucose 247 mg/dL

CRP 554 mg/L

triglyceriden 628 mg/dL



70

• Man 63 jaar

Casus 4

pH 7.53

pCO2 30.6 mmHg

pO2 82 mmHg

[HCO3-] 25 mM

lactaat 4.1 mM
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• Man 63 jaar

Casus 4

urinaire osmolaliteit 555 mOsm/kg

urinair [Na+] 38.0 mM

urinair [Cl-] < 20.0 mM
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• Man 63 jaar

• Hyperosmolaire hyponatriëmie
- factor hyperglycemie 
- factor hypertriglyceridemie
- osmolar gap: extra osmole?

• Complexe zuur-basestoornis: respiratoire alkalose, 
lactaatacidose, metabole alkalose

• Onderliggend: urosepsis E.coli

Casus 4
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• Vrouw 33 jaar

• Spoedgevallen na tonisch-clonisch insult, postictaal 
verward, geen auto-anamnese

• Medisch dossier: voorgeschiedenis schizofrenie, drie 
weken terug alle psychofarmaca afgebouwd tot stop

Casus 5
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• Vrouw 33 jaar

• 36.7°C — 136/70 mmHg — 80 bpm — RR 14/min

• KO: normale pupillen, zuiver cor en longen, soepel 
abdomen, geen oedemen

Casus 5
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• Vrouw 33 jaar

Casus 5

[Na+] 118 mM

[K+] 3.4 mM

creatinine 0.8 mg/dL

glucose 98 mg/dL

osmolaliteit 252 mOsm/kg

urinaire osmolaliteit 78 mOsm/kg
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• Vrouw 33 jaar

A. Bijnierschorsinsufficiëntie 
B. Nefrogene diabetes insipidus
C. Primaire polydipsie
D. SIADH
E. Fluoxetine-gemedieerde ADH-productie

Casus 5
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• Vrouw 89 jaar

• Voorgeschiedenis: dementie, parkinsonisme

• Opname met koorts zonder duidelijke focus, 
verminderde intake

• KO: alert, inadequate anamnese, staande huidplooi, 
droge tong

Casus 6
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• Vrouw 89 jaar

• Normotens, neemt geen diuretica

Casus 6

[Na+] 177 mM

[K+] 3.11 mM

creatinine 1.32 mg/dL

glucose 178 mg/dL

CRP 150 mg/L

urinaire osmolaliteit 669 mOsm/kg
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• Vrouw 89 jaar

A. Glucose 5% aan 125 mL/u
B. Glucose 5% aan 40 mL/u
C. NaCl 0.9% aan 80 mL/u
D. NaCl 0.9% 40 mL/u + glucose 5% 40 mL/u
E. Zoutbeperking en drinken PO stimuleren

Casus 6
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● Centrale rol van ADH, ontregeling waterbalans

● Urinair natrium en osmolaliteit

● Volumestatus

● Trage correctie tenzij acuut én symptomatisch

Conclusie hyponatriëmie
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Vier centrale vragen bij vaststelling van hyponatriëmie:

1. Acute hyponatriëmie en indicatie voor onmiddellijke 
behandeling?

2. Wat is serumosmolaliteit?
3. Is er een antidiuretisch effect? 
4. Waarom is er een antidiuretisch effect?

Conclusie hyponatriëmie
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● Vochtverlies + onvoldoende inname 
(ouderen, kinderen, ICU)

● Urinaire osmolaliteit controleren
(< 300 mOsm/kg → diabetes insipidus)

● Trage correctie, tenzij … 

Conclusie hypernatriëmie
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Hyponatriëmie praktisch
Te bepalen in alle patiënten met 
klinisch relevante hyponatriëmie

Bepalingen die in bepaalde 
situaties nuttig kunnen zijn

Serum glucose

Serum kalium

Serum creatinine

Serum osmolaliteit

Urinair natrium

Urinair kalium

Urinaire osmolaliteit

Fractionele natriumexcretie

Serum urinezuur of fractionele 

urinezuurexcretie

Serum ureum of fractionele 

ureumexcretie

Urinair chloride

Cortisol of Synacthen-test

TSH met vrij T4

Soortelijk gewicht urine
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Hypernatriëmie praktisch
Bloed Urine

Osmolaliteit Osmolaliteit

[Na+] [Na+]

[K+] [K+]

[Ca2+]

Glucose

Ureum

Creatinine
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Hypernatriëmie

Sands JM et al. Ann Intern Med 2006
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• Inhibitie van ADH-secretie
• Potomanie
• Niet-osmotische stimuli ADH

(nausea, medicatie, ontwenning)

Alcohol en natrium


