
Addison (Crisis…!)
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Boodschap

• Onvoldoende herkenning door zorgverleners en patiënten

• Potentieel dodelijk!

• Bij refractaire shockà hydrocortison 100 mg im/iv

• Bij twijfel à hydrocortison 100 mg im/iv
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Regulatie cortisol 

• Cortex onder invloed van 
stressà signaal hypothalamus

• CRH = Corticotropin Releasing 
Hormone

• ACTH = AdrenoCorticoTropic
Hormone



Waar zit de oorzaak cortisol tekort?

• Primair à Bijnier

• Secundair à Hypofyse

• Tertiaire à Hypothalamus
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Primaire bijnierinsufficiëntie

Differentiaal diagnose

• Auto-immuun (70-90%)
• Metastase
• TBC (infecties)
• Medicatie
• Bloeding/infarct
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Z. Glomerularis

Z. Fasciculata

Z. Reticularis

SALT

SUGAR

SEX

Anatomie bijnier



Fysiologische rol steroïden bijnier

• Mineralocorticoiden SALT

• Natrium retentie
• Kalium excretie

• Glucocorticoiden SUGAR

• Insulin resistentie & Gluconeogenese
• Eiwit katabolisme
• Immuunsysteem
• Modulatie of catecholamine productie en sensitiveit
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Typische klachten 

Charmandari et al, Lancet 2014 8

Moeheid 100 %

Anorexie 100 %

Buikpijn, braken, 
misselijkheid

92 %

Myalgie/gewrichtspijn 6-13%

Duizeligheid 12%

Salt graving 16%

Droge huid (vrouwen)

Libido verlies (vrouwen)

Huidpigmentatie 94%

Lage bloeddruk 90%





Secundaire/tertiaire insufficiëntie

Laag cortisol, normaal aldosteron!
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Oorzaken
Secundair
• Hypofyse tumoren of trauma
• Hypofyse chirurgie
• Infecties/infiltraten (bv TBC, 

sarcoidosis)
• Hypofyse apoplexie (Sheehan)
• Genetisch

Tertiair
• Tumor hypothalamus
• Chirurgie/ bestraling (CNS?KNO)
• Infecties
• Trauma
• Medicatie geïnduceerd

• Inhalatie
• Cutaan
• Oraal
• Intra-articulair

Charmandari et al, Lancet 2014 11



Herkennen van de patiënt!

Ø 10-15 % mortaliteit door crise in 
bekende insufficiënte patiënten

Ø Prospectieve studie 423 ptn: 9 

crise/100 ptn jaren

Ø Studie 46 ptn met crise: 46% 
hydrocort gift te laat

Puar et al, The Am Journal of Med 2015; Broersen etc
J Clin Endocrinol Metab 2015; Hahner et al J Clin
Endocrinol Metab 2015
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Addisonse crise op de SEH

• Acute primaire bijnierinsufficiëntie

• Verergering bestaande insufficiëntie door infectie, OK, trauma

• Acute centrale insufficiëntie (apoplexie, Sheehan)

• Staken of snel minderen corticosteroïden (tot > 6 mnd na staken !)
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Anamnese crise

Anamnese

• Malaise

• Buikpijn

• Misselijkheid, braken

• Duizeligheid

• Eerder steroidgebruik
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Opvallende bevindingen crise
• Bewustzijnsdaling, verward

• (orthostatische) hypotensie

• Tachycardie

• Dehydratie

• Hyperpigmentatie (primaire)

• Afwijkingen 
oogbeweging/gezichtsveld
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Aanvullend onderzoek bij verdenking

Laboratorium onderzoek
• Na, K, glucose, creatinine, leuco+diff, bloedgas, (FT4)
• Urine Na, K
• Zn kweken etc. (luxerend moment)

• Cortisol, ACTH (EDTA,op ijs) – tenzij bekende patient
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Therapie crise: Acute boekje

• 100 mg hydrocortison i.v. bolus, gevolgd door een continu infuus 200 mg 
hydrocortison per 24 uur.

• Op basis van de kliniek na 1 dag afbouw naar 100 mg hydrocortison per 24 uur. 
Verder afbouwen op geleide van de kliniek en streven naar hydrocortison 

oraal 20 mg per dag verdeeld als 10-5-5 mg.
• Rehydratie met NaCl 0.9%.

• Bij een primaire bijnierschorsinsufficiëntie wordt fludrocortison gestart indien 
de dosering van hydrocortison < 50 mg per dag is. 
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Crise voorkomen

• Herkennen klachten passend bij cortisol tekort

• Educatie patiënt en familie

• Adequate stress schema’s
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Boodschap

• Onvoldoende herkenning door zorgverleners en patiënten

• Potentieel dodelijk!

• Bij refractaire shockà hydrocortison 100 mg im/iv

• Bij twijfelà hydrocortison 100 mg im/iv
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