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De bijnier bestaat uit een bijniermerg (cathecholamines) 
en een bijnierschors (steroidhormonen)



Bijnierinsufficiëntie is elke situatie die gepaard gaat 
met een tekort aan cortisol
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Bijnierinsufficiëntie is elke situatie die gepaard gaat 
met een tekort aan het bijnierschorshormoon cortisol

Primaire bijnierinsufficientie Secundaire bijnierinsufficientie Tertiaire bijnierinsufficientie



Bijnierinsufficientie

• Nieuwe presentatie

• Chronische zorg

• Addisonse Crise

• Niet te vergeten: de grote groep patienten die behandeld is met corticosteroiden

(voor een andere aandoening!)
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Geschiedenis

1855: Thomas Addison

“…Anemie, algehele uitputting en krachtverlies, opmerkelijke zwakte van de werking van het hart, prikkelbare maag en 

een eigenaardige verkleuring van de huid, optredend in combinatie met ziekelijk veranderde bijnieren…”



Presentatie Addison 
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Krikke et al. Ned Tijdschrift v Geneesk 2013 

Milde, non-specifieke fysieke
cognitieve en psychologische klachten

Potentieel fatale Addisonse crise



Oorzaken
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Secundaire bijnierinsufficientie: meestal hypofysetumor of -schade

Door schade aan hypothalamus en/of hypofyse

• meestal hypofysetumor

• Na hersenbestraling waarbij hypothalamus/hypofyse in  

bestralingsgebied heeft gelegen

- hersentumoren

- KNO tumoren

• Na ernstig hersentrauma



Tertiaire bijnierinsufficientie: altijd vragen naar corticosteroidgebruik!

Broersen LH et al. JCEM 2015



Diagnostiek: hou rekening met het sterke diurnale ritme
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• Cortisol en ACTH

• Antistoffen tegen bijnierschors

• ACTH stimulatie test: bij verdenking op primaire bijnierinsufficiëntie

• CRH stimulatie test: bij verdenking secundaire bijnierinsufficiëntie

Diagnostiek voor de internistische praktijk:
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Chronische zorg (1): medicamenteus

Chronische medicamenteuze behandeling:

• Hydrocortison: 10 mg - 5 mg - 5 mg

• Fludrocortison: 0.05 - 0.1 mg

• Slow release hydrocortison: 20-30 mg 1 keer per dag
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Monitoren instelling 

• (QoL, bloeddruk, gewicht)

Monitoren complicaties

• (botdichtheid, overige endocriene ziekten)

(Her)Educatie Addisonse crise

Laagdrempelig contact bij ziekte
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Chronische zorg (2)



Effecten Addison op ADL

Overall:

- Verminderde Kwaliteit van Leven

- Verhoogd mortaliteitsrisico

Persisterende klachten ondanks suppletie

• Grote individuele verschillen
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• Ondanks behandeling met hydrocortison, is de Addison Crise nog steeds een van de belangrijkste oorzaken

van sterfte onder pat met bijnierinsufficientie

• Overlijden in het ziekenhuis agv Addison Crise < 1%, dus tijdige en adequate behandeling is ongelofelijk

succesvol, en diagnose delay is de belangrijkste determinant van sterfte

• Er is een grote variatie in individuele gevoeligheid voor Addison Crise, en we weten niet goed waar dit door 

komt.

• We weten wel dat de volgende factoren het risico vergroten:

- Eerdere doorgemaakte Crise

- Hoge leeftijd

- Bestaan van andere hormoontekorten (schildklierhormoon, diabetes insipidus, behandeling voor Cushing)

Addison crisis
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• Er is nog steeds geen gouden standard (test of methode) om te bewijzen dat sprake is van een Addisonse crise

• Er is ook geen uniforme geaccepteerde definitie, daarom worden in de praktijk acute klinische beperkingen bij

patienten met bewezen bijnierinsufficientie aangemerkt als Addisonse Crise

• Het feit dat er geen goede definitie is en belangrijke overlap bestaat met mildere episodes van cortisoltekort

draagt bij aan niet-tijdige herkenning en inadequate management van een Addisonse crise

• Het gebruik van verschillende definities belemmert ook een correcte vergelijk van hoe vaak het nu voorkomt in 

verschillende studies, en belemmert tevens een kritische evaluatie van verschillende interventiestrategieen

Definitie : wat is nu eigenlijk een Addison(se) Crisis?
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Addisoncrisis: variabele presentatie en potentieel levensbedreigend
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Allolio B. Eur J of Endocrinol 2015
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Claessen K et al. Front Endocrinol 2021
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Claessen K et al. Front Endocrinol 2021

Uitdagingen van hedendaagse behandelstrategieen
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Claessen K et al. Front Endocrinol 2021

Uitdagingen van de hedendaagse behandelstrategieen



Haarcortisol veelbelovend, speeksel cortisol vooralsnog niet

Staufenbiel SM et al. JCEM 2015



Plenadren®
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Cortisol dagcurve gezonden

3dd ‘gewone’ hydrocortison

1dd dual release hydrocortison



Eerste studies
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• Kwaliteit van leven:

• Fatigue Impact Scale questionnaire

• OD beter op psychosocial functioning (P = 0.04), cognitive functioning (P = 0.054) en total score 

(P = 0.08)

• Psychological General Well-Being questionnaire

• OD beter op total score (P = 0.06) en positive well-being (P = 0.03)

• Sort Form Survey questionnaire

• Geen verschil

• Treatment preference:

• 41,5% grote en 43,9% zeer grote ‘benefit’ van OD; 4,9% slechter (niet-gerandomiseerd!

• 61,1% voorkeur voor OD vs. 8,3% voorkeur TID

• 92% wilde doorgaan in extensie studie



Voor de praktijk

26

• Onderling vervangbaar, dus te overwegen als gelijkwaardige optie

• Met name bij problemen met 3dd inname/therapietrouw

• Overwegen indien gewichtstoename belangrijkste klacht is van patiënt

• Mogelijk superieur

• Niet geven bij dreigende crisis, niet geven i.c.m. mitotane

• Kostenaspect

• Navragen of patiënt al om andere reden aan maximale eigen bijdrage voor

geneesmiddelen zit



Steeds meer consensus over optimale dosis tijdens stressvolle events
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Nowotny et al. Endocrine 2021



hydrocortisondosis aanpassen aan stressvolle gebeurtenisssen
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Addisonse crise! European Emergency Card
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Het patienten perspectief
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Claessen K et al. Front Endocrinol 2021



• Zelf-management valt of staat met toegang tot betrouwbare informatie

• Eerste educatie: essentieel en een van de hoekstenen voor de preventie van crisis, maar dit alleen is onvoldoende:

• Patienten rapporteren vaak toch nog onvoldoende efficient te kunnen handelen in stressvolle situaties:

Onvoldoende ervaring, zich niet kunnen herinneren wat te doen/niet te doen, door algehele zwakte en 

cognitieve dysfunctie

Cortisol tekort in de hersenen belemmert adequate stress management (net als een hypoglykemie (lage bloedsuiker) 

dat bij een patient met diabetes doet!)

• Dus educatie periodiek nodig

- groepseducatie (mogelijk effectiever)

- betrek partner/familie actief!
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Het patienten perspectief (2)

Cortisol

regulatie gedrag/emotie



doel focus groepsessies: het definieren van het patienten perspectief op Kwaliteit van Leven

• Patienten rapporteerden problemen mbt dosisaanpassingen van hydrocortison, 

zoals hoe en wanneer op de te hogen in bepaalde situaties
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Het patienten perspectief (3): focus groep data uit het LUMC

Claessen K et al. Front Endocrinol 2021



• De psychologische impact van het hebben van een risico op een bijniercrisis:
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Het patienten perspectief (4): focus groep data uit het LUMC

Claessen K et al. Front Endocrinol 2021



• De impact van opname en behandeling

(acute verbetering, maar ook de noodzaak tot herstel nadien (kater)
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Claessen K et al. Front Endocrinol 2021

Het patienten perspectief (5): focus groep data uit het LUMC



• ‘ unmet needs regarding care’: betere informatie en specifieke instructies mbt hoe de noodinjectie toe te

passen, onvoldoende educatie sommige zorgverleners, en noodzaak voor zichzelf te moeten opkomen
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Het patienten perspectief (6): focus groep data uit het LUMC

Claessen K et al. Front Endocrinol 2021



• Deze quotes illustreren het patientenperspectief van het leven met bijnierinsufficientie en het risico op 

een bijniercrisis

• Want de individuele gevoeligheid om een bijniercrisis te krijgen, heeft grote impact op de kwaliteit van 

leven, en is afhankelijk van vele factoren

• het feit dat geen door iedereen gebruikte definitie werd gehanteerd leidt tot vertraging in diagnosis en 

behandenling, maar ook in onzekerheid vanuit patientenperspectief

• Imperfecties in de huidige hormoonbehandelingen en het gebrek aan betrouwbare biomarkers om 

cortisol te meten in de weefsels beperken een individuele optimale instelling

Conclusies (1)
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• er is een duidelijke behoefte aan verdere verbetering van de educatie van patienten en familie

Hetgeen goed geillustreerd is aan de statements uit de focusgroepen

• Integratie van de dokters en patientenperspectief is essentieel om de kwaliteit van leven verder te 

verbeteren.

Conclusies (2)
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