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g e v a l s b e s c h r i j v i n g

Waterintoxicatie bij twee meisjes met anorexia 
nervosa
m .  v a n d e p i t t e ,  w .  v a n d e r e y c k e n

samenvatting Bij twee meisjes van 16 en 18 jaar oud met anorexia nervosa bleken 
gegeneraliseerde convulsies het gevolg van excessief water drinken (6-7 en 8 l per dag). De 
neurologische symptomen verdwenen geheel, maar beide patiënten bleven ondanks voorlichting 
overmatig water drinken. Bij patiënten met anorexia nervosa moet men bedacht zijn op strikte 
vochtbeperking bij extreem vasten, maar ook op overmatig drinken van water met mogelijk 
waterintoxicatie tot gevolg. Bij elke patiënt moet men daarom expliciet vragen naar de dagelijkse 
vochtinname. Bij polydipsie is bloedanalyse met elektrolytenbepaling noodzakelijk. Belangrijk is 
psycho-educatie over de mogelijke schadelijke effecten van excessief water drinken.
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Overvloedig water drinken, bekend als polydipsie 
of potomanie, komt vaak voor bij psychiatrische 
patiënten: de frequentie wordt geschat op 6-17% 
van de opgenomen patiënten. Het komt vooral 
voor bij vrouwen en bij patiënten met schizofre-
nie. Slechts de helft tot een vierde van deze patiën-
ten krijgt symptomen van waterintoxicatie 
(Illowsky & Kirch 1988). 

Primaire polydipsie, dat is excessieve vochtin-
name die niet samenhangt met dorst of homeosta-
tische behoefte en gepaard gaat met secundaire 
polyurie, moet onderscheiden worden van secun-
daire polydipsie. Deze laatste is het gevolg van een 
tekort aan circulerend volume of een toegenomen 
serumosmolaliteit. Deze tweede vorm kan optre-
den bij een groot aantal somatische ziektebeelden, 
zoals diabetes mellitus en sarcoïdose, en na inname 
van diuretica of lithium.

De meeste gevallen van primaire polydipsie 
gaan gepaard met polyurie zonder of met geringe 
hyponatriëmie. De nieren zijn immers vrij goed in 
staat in korte tijd grote hoeveelheden water uit te 

scheiden. Indien het theoretische waterexcretie-
maximum van 0,6 l per uur overschreden wordt 
(10-15 l per dag), kan behalve polyurie ook hypona-
triëmie ontstaan (Rose 1994). Cruciaal hierbij is dat 
de waterinname in korte tijd plaatsvindt.

De door overmatige vochtinname geïndu-
ceerde hyponatriëmie kan leiden tot ernstige ence-
falopathie met secundaire convulsies en coma, die 
dodelijk kan zijn (in ongeveer 8% van de gevallen). 
Andere symptomen zijn: polyurie, wazig zien, 
waterbraken en waterige diarree (Gebel e.a. 1989). 
Het blijft voorlopig nog onduidelijk wat het 
onderliggende pathofysiologisch mechanisme is 
waardoor bepaalde patiënten met polydipsie een 
waterintoxicatie krijgen. Een inadequate activiteit 
van antidiuretisch hormoon (adh) en een toege-
nomen sensitiviteit van de renale tubulus voor 
adh lijken hierbij een rol te spelen.

Kort na elkaar zagen wij in de kliniek twee 
patiënten met anorexia nervosa die een water-
intoxicatie kregen na excessieve vochtinname.
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gevalsbeschrijvingen

Patiënte A Dit meisje van 18 jaar was al 
een paar jaar bekend wegens anorexia nervosa 
van het restrictieve type. Tijdens een autorit met 
haar moeder vertoonde zij plots een hyperex-
tensie van de rug met klonieën in de armen en 
ademhalingsmoeilijkheden, gevolgd door be-
wustzijnsverlies. Een huisarts en het mobiele 
urgentieteam (mug) werden gewaarschuwd. 
De huisarts, die het eerst ter plaatse was, merkte 
geen klonieën meer op en patiënte kwam bij be-
wustzijn. Bij aankomst van het mug-team was 
patiënte wekbaar, maar weinig coöperatief. Zij 
was niet incontinent geweest en er waren geen 
tekenen van tongbeet. Men noteerde een score 
van 14/15 op de Glasgow Coma Scale. Zij had een 
zuurstofsaturatie van 97% met een 6-literzuur-
stofmasker en was hemodynamisch stabiel met 
een bloeddruk van 110/70 mmHg en een pols van 
82 per minuut. Patiënte werd vervolgens naar de 
Spoedeisende Hulp gebracht. Kort na aankomst 
kreeg zij een tonisch-klonisch insult waarbij 
haar hoofd naar achter trok, met extensie van de 
armen en een schreeuw. Nadien breidden de klo-
nieën zich uit in armen, benen en oogleden. Er 
werd lorazepam 4 mg intramusculair toegediend 
en vervolgens werd behandeling gestart met val-
proïnezuur. Bij klinisch neurologisch onderzoek 
de volgende dag werden geen afwijkingen meer 
vastgesteld. Hoewel zij nog weinig coöperatief 
was, bleek patiënte in staat vragen en instructies 
te begrijpen. De relevante laboratoriumwaarden 
staan opgesomd in tabel 1. Het elektro-encefalo-
gram toonde geen epileptische activiteit en met 
computertomografie van de hersenen werden 
geen afwijkingen vastgesteld. Patiënte kreeg een 
vochtbeperking opgelegd en de ionenstoornissen 
werden gecorrigeerd.

Vervolgens werd zij overgeplaatst naar onze 
gespecialiseerde afdeling voor eetstoornissen. Op 
het moment van opname woog zij 44,1 kg (body-
mass index of bmi van 14,4 kg/m2), het drinkpa-
troon bleef abnormaal met te grote hoeveelheden. 
Patiënte gaf aan dat het abnormale drinkpatroon 

zich door de jaren heen had opgebouwd, tot 8 l per 
dag. Als reden voor deze excessieve waterinname 
gaf zij aan op die manier het gevoel te hebben het 
lichaam te zuiveren en het teveel aan calorieën te 
neutraliseren. Via een overeengekomen schema 
werd het drinkpatroon genormaliseerd tijdens de 
opname. Na haar ontslag uit de kliniek vernamen 
wij echter van de moeder dat patiënte opnieuw 
abnormaal drinkgedrag toonde, hoewel zij voor-
gelicht was over de mogelijke risico’s.

Patiënte B Dit meisje van 16 jaar kampte 
sinds drie jaar met anorexia nervosa van het res-
trictieve type, waarvoor zij al op onze afdeling in 
behandeling was geweest. Na een afspraak bij 
haar ambulante therapeut werd zij tijdens de au-
torit naar huis onwel met braken en gegenerali-
seerde convulsie. De ambulance bracht haar naar 
de Spoedeisende Hulp. Bij klinisch neurologisch 
onderzoek maakte zij een verwarde en somno-
lente indruk. Zij had een temperatuur van 36°C, 
een zuurstofsaturatie van 97%, een bloeddruk van 
115/65 mmHg en een pols van 80 per minuut. Zij 
woog op dat moment 35,4 kg (bmi van 14,1 kg/
m2). De relevante laboratoriumresultaten staan 
in tabel 1. Een elektro-encefalogram toonde een 
diffuus vertraagd tracé. Twee dagen later be-
droeg het gewicht nog 30,6 kg (bmi van 12,0 kg/
m2). Met vochtbeperking en zoutsuppletie werd 
patiënte opnieuw helder en aanspreekbaar. De 
ionenstoornissen waren gecorrigeerd.

Patiënte werd vervolgens heropgenomen op 
onze afdeling. Zij gaf toe grote hoeveelheden water 
te hebben gedronken, tot 6-7 l, telkens net voor de 
afspraak met haar ambulante therapeut, om haar 
vereiste minimumgewicht te handhaven. Tijdens 
de verdere opname in onze kliniek bleef patiënte 
het abnormale drinkgedrag voortzetten, ook al was 
zij op de hoogte van de gevaren ervan. Herhaalde-
lijk werd zij verdacht van stiekem bij drinken, maar 
telkens ontkende zij dit of poogde het te bagatelli-
seren. Toen zij tijdens een therapiesessie plotseling 
incontinent werd, gaf zij haar excessieve vochtin-
name toe. Zij was echter niet bereid tot medewer-
king, zodat de opname voortijdig beëindigd werd.
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bespreking

Bij patiënten met anorexia nervosa moet men 
niet alleen bedacht zijn op strikte vochtbeperking 
bij extreem vasten, maar ook op overmatig drin-
ken van water met mogelijk waterintoxicatie tot 
gevolg (Lowinger e.a. 1999; Myers & Smith 1985). In 
de databases van Medline, Cochrane en Psycinfo 
selecteerden wij artikelen die gepubliceerd waren 
in de periode 1980-2007, met als zoektermen ‘ano-
rexia nervosa’, ‘polydipsia’, ‘water intoxication’, ‘con-
vulsions’; en in de talen Engels, Nederlands, Frans 
en Duits. Er was opvallend weinig gepubliceerd 
over deze complicatie, terwijl polydipsie toch geen 
zeldzaam verschijnsel is bij deze patiënten. In 
Medline werden 7 relevante gevalsstudies van 
waterintoxicatie bij anorexia nervosa gevonden. 
Bijna alle patiënten presenteerden zich met een 
gegeneraliseerd tonisch-klonisch insult, dat al dan 
niet gepaard ging met hoofdpijn en braken (Cuesta 
e.a. 1992; Jacquin e.a. 1992; Ringuenet e.a. 2003; 
Roberts e.a. 1986; Santonastaso e.a. 1998; Silber 
1984). Gilbert e.a. (1993) beschreven een geagiteerde 
patiënte met hoofdpijn en braken zonder epilep-
tisch insult. Op één uitzondering na vertoonden 
alle beschreven patiënten hyponatriëmie bij een 
gemiddelde waterinname van 5-10 l.

Er waren verschillende redenen waarom deze 
patiënten veel water dronken. Door excessieve 
vochtinname kan het gewicht worden gemanipu-
leerd en wordt het hongergevoel onderdrukt. 
Sommige patiënten hadden het gevoel zo hun 
lichaam te zuiveren en het teveel aan ingenomen 
calorieën ‘weg te spoelen’ (Jacquin e.a. 1992). Het 
verkrijgen van correcte informatie bij deze patiën-

ten wordt echter vaak bemoeilijkt door hun nei-
ging tot ontkenning of bagatellisering.

conclusie

Bij de anamnese van patiënten met anorexia 
nervosa moet men expliciet vragen naar vochtin-
name. Een indicator van een overvloedige vochtin-
name is plotse stijging van het lichaamsgewicht. 
Een bloedanalyse kan hyponatriëmie aan het licht 
brengen, die snel gecorrigeerd moet worden. 
Belangrijk is psycho-educatie van de patiënten 
met nadruk op de gevaren van excessieve vocht-
inname op korte en lange termijn. Wij hebben de 
indruk dat het bij sommige patiënten om een 
hardnekkig verschijnsel gaat, ondanks de ernstige 
gevolgen die zij ondervonden hebben.
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summary

Water intoxication in two girls with anorexia nervosa – M. Vandepitte, W. Vandereycken –
Two girls, 16 and 18 years old, with anorexia nervosa developed generalized convulsion as a result 
of drinking excessive amounts of water. The neurological symptoms disappeared, but the girls held 
on to their excessive drinking habits, despite psychoeducation. Although fluid restriction is known 
to be a major problem for anorexia nervosa patients within the context of extreme fasting, one 
should realize that these patients can also run the risk of water intoxication following excessive 
water intake. Therefore all patients should be questioned explicitly about their daily fluid intake. 
In the case of polydipsia, the patient’s blood should be tested and serum electrolytes should be 
measured. Patients should be given psychoeducation in order to make them more aware of the 
possible dangers of excessive water intake.
[tijdschrift voor psychiatrie 50(2008)8, 545-548]
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