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Disclosure

Geen belangenverstrengelingen

• Hoe worden Na+ en K+ door het 
lichaam opgenomen, verdeeld en 
uitgescheiden?

• Hoe kunnen we het best de Na+ en 
K+ inname meten? 

Natrium (Na+) en kalium (K+)

U bent in balans! De ‘steady state’

6 gram 
NaCl

6 gram NaCl = 2,4 gram Natrium en 3,6 gram Chloride

Opname in 
de darm

Uitscheiding 
door de nieren

0,25 - 0,5 
gram 5 gram0,5 – 0,75 

gram

Feces Zweet Urine
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Na+ opname en (vooral) uitscheiding
wordt nauw gereguleerd

Grace, J Physiology, 1979

Darmen Nieren

Zouten zijn opgelost in het lichaam

Drie compartimenten

Plasma

Interstitium

Na+ 140 mmol/L

Intracellulair Na+ 10 mmol/L
K+ 140 mmol/L

K+ 4,0 mmol/L

Wat gebeurt er als u een avocado eet? 

1 gram = 25 mmol K+

Wat gebeurt er als u een avocado eet? 

Kaliurese

Opname K+

in de darm
Opname in spier-

en levercellen
Excretie door 

de nieren

+

Een rekensom

• Normale nierfunctie: 120 ml/min

• Minuten per dag: 1440

• 120 x 1440 = 172.800 = 173 L per dag
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173 liter water Een rekensom

• Normale nierfunctie: 120 ml/min

• Minuten per dag: 1440

• 120 x 1440 = 172.800 = 173 L per dag

• Na+ 140 mmol/L

• 173 x 140 = 24.220 mmol

• 24.220 x 23 = 557.060 mg = 557 g Na+

Er werd toch maar 5 gram Na+

uitgeplast?
99% van het gefilterde Na+ wordt 

weer opgenomen!

Zouttransport in de nieren Fijne regulatie vindt distaal plaats
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Distale uitwisseling van Na+ en K+

Voorurine Bloed

Na+

Na+

Cl-

K+

Na+ K+

Na+ K+

• Vragenlijsten over het dieet van de 
afgelopen 24 uur

• Voedingsdagboek

• Urineonderzoek
• Spoturine 
• 24-uurs urine

Hoe meten we de Na+ en K+ inname?

De betrouwbaarste methode Spoturine versus 24-uurs urine

Jędrusik, JASH, 2018

Correleert wel, 
maar slecht!

Eenmalige meting in 24-uurs urine 
tijdens Na+ beperkt dieet

Olde-Engberink, Circulation, 2018

Meer urine is beter

• Voorspellende waarde van Na+-inname op basis 

van één 24-uurs meting of meerdere metingen is 

niet hetzelfde

• Verschil één versus meerdere metingen > 0.8 g 

bij ca. 50% van de patiënten



5

Titze, Curr Opin Nephrol Hypertens, 2015

Na+ uitscheiding varieert ondanks
constante inname

Kopp et al., Hypertension, 2012

Na+ wordt opgeslagen in spieren en 
onder de huid 

Na+ onder de huid

Coffman, Nature Medicine, 2011

En K+?

Gumz, NEJM, 2015

Dagelijkse variatie in K+ uitscheiding Andere methoden om de zoutinname 
te meten
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Lee, PNAS, 2018

Draagbare sensor in de mondholte 1. Hoe worden Na+ en K+ door het lichaam 
opgenomen, verdeeld en uitgescheiden?

• Drie compartimenten

• Nieren regelen de fijne Na+ en K+-balans

• Na+-opslag in spieren en onder de huid

2. Hoe kunnen we het best de Na+ en 
K+ inname meten? 

• 24-uurs urine is de ‘Gouden Standaard’

• Uitscheiding van Na+ varieert tijdens stabiel 

dieet

• Nieuwe manieren om zoutinname te meten 

in ontwikkeling!

Dank voor uw aandacht!

Vragen?


