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Hyponatriëmie is een verstoring van de
elektrolietenhuishouding. Men spreekt van
hyponatriëmie wanneer het serumnatrium-

gehalte 135 mmol/l of lager is; het referentiegebied ligt
tussen 136 en 144 mmol/l. De klinische symptomen,
veroorzaakt door een fysiologisch natriumtekort,
kunnen zeer divers zijn, zoals anorexie, misselijkheid,
braken, hoofdpijn, verminderd bewustzijn, apathie,
ataxie en psychose [1]. Bij ernstige hyponatriëmie
(<125 mmol/l) treden met name neurologische
verschijnselen op. Met name een snel ontwikkelende
hyponatriëmie kan klinisch zeer desastreus verlopen en
onder andere leiden tot het ontstaan van convulsies,
coma en de dood [2]. Minder ernstige hyponatriëmie
(± 130 mmol/l) kan symptoomloos verlopen.
Hyponatriëmie kan worden aangetro±en bij een aantal
aandoeningen, zoals decompensatio cordis, lever- of
nieraandoeningen. Een andere oorzaak is het syndroom
van inadequate secretie van antidiuretisch hormoon
(SIADH). Bij dit syndroom wordt antidiuretisch
hormoon (ADH) gesecerneerd ondanks het ontbreken
van fysiologische prikkels daartoe, zoals hyper-
osmolaliteit of hypovolemie. SIADH kan voorkomen
ten gevolge van ectopische ADH-productie, zoals bij
kleincellig bronchuscarcinoom, of tijdens het gebruik
van geneesmiddelen zoals antidepressiva,
antipsychotica of carbamazepine [3].

In de literatuur is het optreden van hyponatriëmie
als mogelijke bijwerking van antidepressiva vaak gemeld
in de vorm van case reports en series. In 1974 maakten
Luzecky e.a. [4] voor het eerst melding van een
mogelijk verband tussen het gebruik van amitriptyline
en het ontstaan van hyponatriëmie. Na de introductie
van de selectieve serotonineheropnameremmers
(SSRI’s) is het aantal meldingen van deze bijwerking bij
de Wereldgezondheidsorganisatie en in de literatuur
explosief gestegen [5]. Op grond van deze meldingen
kan echter niet de vraag worden beantwoord of

gebruikers van SSRI’s een grotere kans hebben op het
ontwikkelen van hyponatriëmie dan gebruikers van
andere antidepressiva.

Doel
De doelstelling van dit onderzoek was de 

vraag te beantwoorden of gebruikers van SSRI’s ten 
opzichte van gebruikers van andere antidepressiva een
hogere kans hebben op hyponatriëmie. Tevens werd
getracht om bij deze patiënten additionele risico-
factoren voor het ontwikkelen van hyponatriëmie te
identificeren.

Patiënten en methoden

DOMEIN
Het domein bestaat uit antidepressivagebruikers in

de regio Midden-Brabant.

ONDERZOEKSPOPULATIE
Onder de onderzoekspopulatie vallen alle

antidepressivagebruikers bij wie in de periode
derde kwartaal 1997-tweede kwartaal 1999 in het
TweeSteden Ziekenhuis, het St. Elisabeth Ziekenhuis
of de GGZ Midden-Brabant een serumnatriumspiegel
was bepaald.

VARIABELEN
In de regio Midden-Brabant zijn alle klinisch-

chemische gegevens gecentraliseerd aanwezig en
beschikbaar via de afdeling Klinische chemie.
Prescriptiegegevens van patiënten die verzorgd waren
binnen de GGZ en overige ziekenhuizen, waren
beschikbaar via de ziekenhuisapotheek, overige
medicatiegegevens zijn betrokken uit de stadsapotheken
van Tilburg en omgeving. Statusonderzoek voor het
verkrijgen van morbiditeitsgegevens werd zowel
elektronisch als door middel van dossieronderzoek
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SSRI’s anders dan andere antidepressiva

Een grotere kans 
op hyponatriëmie

Sinds selectieve serotonineheropnameremmers bij depressies worden ingezet,

is het aantal meldingen van hyponatriëmie als mogelijke bijwerking gestegen.

Hebben patiënten die SSRI’s gebruiken inderdaad een vergrote kans op 

problemen met hun elektrolietenbalans?
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verricht. Naast het medicatieprofiel werd de
aanwezigheid van een groot aantal potentieel
verstorende variabelen (zogenaamde ‘confounders’)
bekeken waarvan bekend is dat er een relatie bestaat met
het optreden van hyponatriëmie, zoals cardiale ziekten,
hypertensie, kleincellig longcarcinoom, diabetes
mellitus en roken.

PATIËNTEN EN CONTROLEPERSONEN
Het betrof een retrospectief patiënt-controle-

onderzoek. Als ‘patiënt’ werden patiënten gedefinieerd
die aan de volgende eisen voldeden: zij hadden minimaal
één episode van hyponatriëmie (≤130 mmol/l) ervaren
in de onderzoeksperiode, waren 18 jaar of ouder en
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Tabel 1
ENKELE KENMERKEN VAN PATIËNTEN MET
HYPONATRIËMIE EN VAN CONTROLEPERSONEN

Patiënten Controlepersonen 
(n = 29) (n = 78)

Serumnatriumgehalte (mmol/l) 104-130 136-144

Demografie
Gemiddelde leeftijd ± sd 68 ± 14 57 ± 18*

Geslacht

● man 10 (35%) 32 (41%)

● vrouw 19 (65%) 30 (59%)

Kalium (mmol/l)* 4,46 4,20

Creatinine (µmol/l)* 88 85

Ureum (mmol/l)* 6,4 6,0

Antidepressiva
Selectieve serotonine- 22 (76%) 38 (49%)†

heropnameremmers

Tricyclische antidepressiva 5 (17%) 24 (31%)†

Overige 2 (7%) 16 (21%)†

* gemiddelde waarde

† p <0,05 (t-toets)

Tabel 2
DETERMINANTEN VOOR HET ONTWIKKELEN VAN EEN HYPONATRIËMIE

Odds ratio (95%-betrouwbaarheidsinterval)
ruw gecorrigeerd*

Alle selectieve serotonine- 3,3 (1,3-8,6) 3,9 (1,2-13,1)

heropnameremmers

Paroxetine 4,0 (1,6-10,1) 5,1 (1,5-17,2)

Longkanker 4,7 (0,7-29,7) 6,5 (0,6-71)

Leeftijd (>65 jaar) 6,6 (1,4-31,6) 6,3 (1,0-41)

Kalium (>5 mmol/l) 16 (1,8-143) 24 (2,0-283)

Bètablokker 2,6 (1,0-6,9) 2,6 (0,7-10,0)

Diabetes mellitus 3,0 (1,0-9,3) 1,6 (0,4-6,7)

* gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, longkanker, diabetes mellitus, gebruik van bètablokkers en kaliumgehalte (>5 mmol/l)

gebruikten één of meer antidepressiva op het moment
van hyponatriëmie. De datum waarop de hyponatriëmie
werd geconstateerd, was de indexdatum. Een
‘controlepersoon’ werd gedefinieerd als een
antidepressivagebruiker die een serumnatriumgehalte
binnen het referentiegebied (136-144 mmol/l) had op de
indexdatum. Patiënten met serumnatriumgehalten van
131 tot en met 135 mmol/l werden geëxcludeerd. De
controlepersonen werden gematched op indexdatum en
aanvragende afdeling.

ANALYSE
Voor de verwerking van de gegevens werd gebruik-

gemaakt van een chi-kwadraat-test en de ‘Student’s test’
of t-toets voor de continue variabelen. Met behulp van
logistische regressie werd een schatting gemaakt van het
relatieve risico op het ontwikkelen van hyponatriëmie:
dit verband tussen antidepressivagebruik en
hyponatriëmie is weergegeven als de ‘odds ratio’ (OR).
De ruwe OR’s zijn gecorrigeerd voor een aantal
potentieel verstorende variabelen. Variabelen die in de
univariate analyse statistisch samenhingen (p ≤0,1) met
het optreden van hyponatriëmie, werden opgenomen in
een multivariaat model. Tevens is een interactie-analyse
uitgevoerd door naar een aantal voor de hand liggende
factoren te stratificeren. Statistische analyse werd
uitgevoerd met het softwarepakket SPSS.

GOEDKEURING
De onderzoeksopzet werd goedgekeurd door de

lokale medisch-ethische commissies.

Resultaten

DEMOGRAFISCHE GEGEVENS
Uiteindelijk voldeden 29 patiënten aan de gestelde

definitie van ‘patiënt’. Tabel 1 bevat enkele kenmerken
van de onderzochte populatie. De patiënten met
hyponatriëmie waren ouder dan de controlegroep,
respectievelijk 68 en 57 jaar. Er was geen verschil 
in de man/vrouw-verhouding in beide
onderzoeksgroepen.
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LOGISTISCHE REGRESSIE-ANALYSE
SSRI-gebruikers hadden een 3,3 maal zo grote

kans ten opzichte van andere antidepressivagebruikers
op het ontwikkelen van hyponatriëmie [OR 3,3;
95%-betrouwbaarheidsinterval (BI95) 1,3-8,6] (tabel 2).
Na correctie voor mogelijke verstorende variabelen
bleef deze associatie bestaan (OR 3,9; BI95 1,2-13,1).
Paroxetinegebruikers hadden een vijfmaal zo grote kans
op het ontwikkelen van hyponatriëmie (OR 5,1;
BI95 1,5-17,2) ten opzichte van de overige
antidepressivagebruikers.

INTERACTIE-ANALYSE
Er werd geen statistisch significante relatie

gevonden tussen het gebruik van diuretica en het
optreden van hyponatriëmie. Wanneer echter
gestratificeerd werd naar leeftijd én diureticagebruik,
lijkt er een synergistisch e±ect op te treden; bij oudere
patiënten (≥65 jaar) die een SSRI én een diureticum
gebruiken, is de kans op het krijgen van hyponatriëmie
sterk toegenomen (OR 13,5; BI95 1,8-101).

Beschouwing
In dit onderzoek werd een verband gevonden tussen

het dagelijks gebruik van SSRI’s en het optreden van
hyponatriëmie in vergelijking met gebruikers van
andere klassen antidepressiva. Dit verband lijkt zich te
groeperen in oudere patiënten (≥65 jaar) die SSRI’s in
combinatie met diuretica gebruiken. Onze resultaten
komen sterk overeen met de potentieel causale relaties
tussen SSRI’s en hyponatriëmie zoals vermeld in vele
case reports. De OR’s voor de algemene risico-
indicatoren kwamen redelijk overeen met die uit het
enige uit de literatuur bekende patiënt-controle-
onderzoek van Siegler e.a. [6]. In dit onderzoek werd
geen relatie gevonden tussen de leeftijd en het optreden
van hyponatriëmie. In ons onderzoek werd een leeftijd
boven de 65 jaar als een belangrijke determinant
gevonden voor het ontwikkelen van een hyponatriëmie
(OR 6,6; BI95 1,4-31,6).

De gekozen onderzoeksopzet kent een aantal
beperkingen. Men dient erop bedacht te zijn dat de

resultaten van patiënt-controle-onderzoek vertekend
kunnen zijn door verschillen in selectie van patiënten en
controlegroep en door verschillen in de manier waarop
de informatie wordt ingewonnen. Er is echter geen
reden om aan te nemen dat de verschillende parameters
systematisch verschillend werden gemeten voor de
patiëntengroep en de controlegroep. In dit onderzoek
werd gebruikgemaakt van ‘harde’ parameters die reeds
in het verleden waren vastgelegd.

Conclusie
Patiënten die SSRI’s gebruiken, hebben ten

opzichte van gebruikers van andere antidepressiva een
ruim driemaal zo grote kans op het ontwikkelen van
hyponatriëmie. Oudere patiënten die tevens diuretica
gebruiken, lopen een extra groot risico. Voorzichtigheid
bij het voorschrijven van SSRI’s aan oudere patiënten
en oplettendheid bij gelijktijdig gebruik van diuretica
zijn geboden ●
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Een half jaar vóór ik in de inrichting terecht kwam, werden mijn rugklachten
door een dokter-specialist aangepakt met een neurolepticum dat ook bij
Tourettepatiënten gebruikt wordt, een kalmeermiddel.
Wat me een jaar inactiviteit kostte en drie maanden psychiatrische inrichting
was gewoon de vervreemdende en deprimerende rol van dit geneesmiddel
geweest, waartegen de dokters en psychiaters dan keer op keer als remedie
andere tranquillizers, slaappillen en anti-depressiva bleven inzetten; tot 
meer dan twintig verschillende merken toe.
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