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The Essentials

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/adrenal-glands
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Aldosteron & Renine
Fysiologie
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Screening
• Bloeddruk > 150/100

• Therapie resistente hypertensie

• Hypertensie met hypokaliemie (spontaan of diuretica)

• Hypertensie met bijnierincidentaloom
• Hypertensie met slaapapnoe

• Hypertensie met familie anamnese hypertensie/CVA < 40 jr
• Hypertensie met eerste graads familielid met PHA

Funder et al. J Clin Endocrinol Metab 2016



Vraag
54 jarige man met hypertensie sinds 1 jaar. Bloeddruk 164/102 bij gebruik van 

metoprolol 200 mg 1dd, hydrochloorthiazide 25 mg 1dd en amlodipine 10 mg 
1dd. U verricht een aldosteron renine ratio (ARR). Wat doet u voorafgaand aan 
de ARR met de medicatie?

A. Geen wijzigingen, continueren van alle medicatie

B. Afbouw metoprolol en stop van huidige medicatie uiterlijk 2 weken voor ARR
afhankelijk van bloeddruk start van diltiazem en zo nodig doxazosine

C. Stop metoprolol en hydrochloorthiazide 2 weken voor ARR



ARR

Vorselaars et al Journal of Hypertension36(7):1585-1591 2018.



ARR >7

Vorselaars et al Journal of Hypertension36(7):1585-1591 2018.



Confirmatie test
• Zoutbelastingstest (oraal of iv)

• Fludrocortison suppressie test

• Bij onderstaande combinatie kan confirmatietest worden overgeslagen

• Hypokaliemie
• Onderdrukt renine
• Aldosteron > 0,55 nmol/l



Unilateraal vs bilateraal



Meerdere varianten



Discrepantie CT / aldosteron productie



Bijniervene sampling
• Meting van aldosteron en cortisol ter hoogte van vena adrenalis

• Cortisol onder synacthen stimulatie

Aldosteron / Cortisol Aldosteron / Cortisol

1        :         4



Behandeling



Vraag
Man, 52 jaar, bilaterale overproductie aldosteron met in verleden hypokaliemie

tot 2,8 mmol/l, is sinds 2 jaar ingesteld op spironolacton 1dd 100 mg, 
ontwikkelt gynecomastie en erectieklachten. Hij vraagt om een alternatief. 
Welk van onderstaande mogelijkheden heeft uw voorkeur? 

A eplerenone 2dd 100 mg

B triamtereen 2dd 100 mg

C amlodipine 10 mg en kaliumsuppletie 2dd 30 mmol



Medicamenteuze opties
• Spironolacton

• Eplerenone

• Calciumantagonisten

• Alfablokkers
• (Hydralazine)



Nieuw



KCNJ5 mutatie

Choi et al. Science 2011 768-772



Mutaties hyperaldosteronisme

Vaduva et al. J Endocr Soc 2020 



Kiembaan versus somatische mutaties

Vaduva et al. J Endocr Soc 2020 



Genetisch testen?
Wat

• Glucocorticoid remediable aldosteronism (GRA)
• KCNJ5

Wie
• Primair hyperaldosteronisme vanaf jonge leeftijd
• Familie anamnese 

• Primair hyperaldosteronisme
• Beroerten op jonge leeftijd



Methomidaat scan

J Clin Endocrinol Metab. 2012 Jan;97(1):100-9.



Eur J Endocrinol. 2020 Dec;183(6):539-550.



Aldosteron synthase inhibitors

J. Med. Chem. 2014, 57, 12, 5011-5022



Take home
• Screening op hyperaldosteronisme naast bij therapie resistente 

hypertensie, incidentaloom en hypokaliemie ook bij osas en positieve 
familie anamnese.

• Screenen – Bevestigen  – Beeldvorming – Lateralisatie

• Somatische mutaties als oorzaak voor primair hyperaldosteronisme




