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Waarom?

• Dagelijkse kost

• Van onderschat belang

• Bos en de bomen

• Dr. Van Regenmortel



Inhoud

• Enkele begrippen 
• Osmolaliteit/toniciteit
• Strong ion difference
• Oncoticiteit

• Vocht stewardship

• Indicaties vocht

• Onderhoudsvocht op intensieve zorgen



Enkele begrippen: 
osmolaliteit/toniciteit
• Osmolaliteit = het aantal osmotisch actieve deeltjes 

per kilogram oplosmiddel

• Toniciteit = effectieve osmolaliteit

• Voorbeeld: glucose 5%
• Toniciteit = 0 mOsm/kg

• Osmolaliteit = 278 mOsm/kg





Enkele begrippen: SID

• Stron ion difference – Stewart

• (Na + K + Mg + Ca) – (Cl + lactaat + sulfaat)

=> Na – Cl = 40

• LAGE SID => meer dissociatie van H20 => meer H+ => LAGE PH

• Vb: 
• NaCl 0.9% = hyperchloremische acidose
• Natriumbicarbonaat = 190 meq natrium = alkalose



Enkele begrippen: Oncoticiteit

• Vorm van osmotische druk, veroorzaakt door 
proteïnen > 30 kDa

• Colloïden (HES, gelatines, albumine)



Enkele begrippen: oncoticiteit



Vocht stewardship

• Drug

• Dose       

• Duration

• De-escallation



Vocht stewardship

• SOAP-study, 2006, critical care medicine

• Cohort, multiple-center (198 IC units), observational study

• Conclusions: This large pan-European study documents the high 
frequency of sepsis in critically ill patients and shows a close relationship 
between the proportion of patients with sepsis and the intensive care 
unit mortality in the various countries. In addition to age, a positive fluid 
balance was among the strongest prognostic factors for death. Patients 
with intensive care unit acquired sepsis have a worse outcome despite 
similar severity scores on intensive care unit admission.



Indicaties vocht



Resuscitatie

• Eenvoudig => gebalanceerd kristalloïd vocht

• Niet-gebalanceerd = inductie acidose (SID-principe)

• Colloïden = geen meerwaarde, potentieel schadelijk, 
even goede resuscitatie met kristalloïden (zeker bij 
ondervulde pt)

• Albumine = bepaalde indicaties (leverlijden, ernstige 
sepsis,…)





Resuscitatie

• De Wolf – septische shock

• Parameters op spoed: BD 95/60, pols 152, sat 93%

• 1 l hartman, IZ 1l sterofundin, 2 flacons albumine

• Enkele uren later reeds gedeeltelijke resolutie



Replacement

• Substitueren wat verloren gaat

• Weinig ”specifieke” vochten

• Mulsion gastrique (ammoniumchloride)





Replacement

• Nykiel – pancreatitis 

• Verliezen via abthera tot 4l/d natriumrijk vocht

• Sterofundin 80ml/u als substitutievocht = 290 mEq 
natrium/d 

• Normale behoefte 1 mEq/kg/d

• In verhouding meer chloor in sterofundin => 
instellende hyperchloremie



Onderhoud

• Moeilijker 

=> minder onderzoek

=> waar gaat vocht precies naartoe?

=> dagelijkse behoeften



Onderhoud: dagelijkse behoeften



Onderhoud: natrium op intensieve 
zorgen
• Dagelijks leven

• 2.3 g natrium/dag

• 2 – 2.5 l water/dag



Onderhoud: natrium op intensieve 
zorgen



Onderhoud: natrium op intensieve 
zorgen



Onderhoud: natrium op intensieve 
zorgen

Vochtbeperking                         NaCl-houdende infusen



Onderhoud: natrium op intensieve 
zorgen

1 l NaCl 0.9% = 3.5 g natrium          1 l Sterofundin = 3.3 g natrium



Onderhoud: natrium op intensieve 
zorgen

TPN = 1.15 g Na/l                 Sondevoeding = 1.1g Na/l  



Onderhoud: natrium op intensieve 
zorgen: fluid creep



Onderhoud: natrium op intensieve 
zorgen: fluid creep
• 4 medicamenten die NIET in glucose 5% opgelost 

kunnen worden



Onderhoud: natrium op intensieve 
zorgen
• TOPMAST trial



Onderhoud: natrium op intensieve 
zorgen
• El Hamidi – neurotrauma
• 3x 3g NaCl, waakinfuus 12g NaCl/d tot 6/5, 

concomitante diabetes insipidus
• Natrium 166 mmol/l op labo 17/5
• Water via sonde 16/5 – 25/5, hypotoon 

waakinfuus glucose 5%
• TRAGE RESOLUTIE



Onderhoud: natrium op intensieve 
zorgen



Take home messages

• Osmolaliteit / SID / oncoticiteit

• Denk na over vocht (stewardship)

• Gebruik gebalanceerde vochten voor resuscitatie

• Gebruik hypotone waakinfusen op IZ

• Vermijd/heb aandacht voor fluid creep

• Natrium = moeilijk te verwijderen uit het lichaam

• Natrium zorgt op korte termijn voor 
gewichtstoename door vochtretentie

• Natriumsecretie is een katabool proces


