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Lithium en lithiumintoxicatie
Wat moet de huisarts weten?

Pim Keurlings, Harm-Jan Minkema

De 12-uursspiegel
Lithiumcarbonaat (Priadel®, Camcolit®) is een stemmingssta-
biliserend zout. Het wordt gebruikt bij een acute manie en is 
het middel van eerste keus voor de onderhoudsbehandeling 
van een bipolaire stoornis. In de tweede lijn wordt het ook ge-
bruikt ter behandeling van een depressieve stoornis.2,3

Lithium heeft een smalle therapeutische breedte: er is 
slechts een klein verschil tussen de concentratie die geen ef-
fect heeft en de concentratie waarbij intoxicatieverschijnse-
len optreden. Daarom moet de bloedspiegel op zijn minst elke 
drie tot zes maanden gecontroleerd worden. Omdat de lithi-
umspiegel schommelt over het etmaal, moet dat gebeuren in 
bloed dat twaalf uur na de laatste lithiuminname is afgeno-
men. Deze bepaling noemt men de twaalf-uursspiegel.

De streefwaarde voor de twaalf-uursspiegel verschilt per 
patiënt en wordt door de psychiater bepaald. Deze streeft naar 
de laagst mogelijke lithiumconcentratie die nog effectief is. 
Hoe lager de concentratie, des te kleiner de kans op intoxicatie 
en langetermijnbijwerkingen, zoals hypothyreoïdie, hyper-

Inleiding
Ruim 31.000 Nederlanders gebruiken lithium.1 Hoewel het 
middel overwegend door psychiaters wordt voorgeschreven en 
gecontroleerd, komen ook huisartsen in hun dagelijkse prak-
tijk in aanraking met lithiumgebruikers. De huisarts zal vaak 
als eerste gealarmeerd worden bij een lithiumintoxicatie en 
moet deze dus kunnen herkennen. Daarom behandelen we in 
deze klinische les de basiskennis over lithium en lithiumin-
toxicaties. Aan de hand van een casus bespreken we de be-
langrijkste wetenswaardigheden en geven we praktische tips. 
Tot slot bespreken we de samenwerking met de psychiater.

Samenvatting
Keurlings PAJ, Minkema HJ. Lithium en lithiumintoxicatie. Wat moet de 
huisarts weten? Huisarts Wet 2017;60(4):178-81.
Een normpraktijk in Nederland telt gemiddeld zes patiënten die 
 lithium gebruiken. Lithium is een stemmingsstabilisator die over-
wegend door psychiaters wordt voorgeschreven en gecontroleerd. 
Het middel heeft een smalle therapeutische breedte. Daarom 
wordt minimaal elke drie tot zes maanden de twaalf-uursspiegel 
bepaald, de serumlithiumconcentratie twaalf uur na de laatste 
 lithiuminname. De huisarts dient, eventueel na overleg met de 
psychiater, laagdrempelig een extra twaalf-uursspiegel te bepa-
len als er een risicofactor voor een lithiumintoxicatie aanwezig is. 
Risicofactoren zijn dehydratie, nierfunctiestoornissen, diuretica, 
NSAID’s, ACE-remmers, AT-II-antagonisten en sommige antibio-
tica. Een therapeutische 12-uursspiegel hoort tussen 0,4 en 0,8 
(soms 1,2) mmol/l te liggen. Een waarde hoger dan 1,2 mmol/l is te 
hoog, boven 1,5 mmol/l ontstaan intoxicatieverschijnselen.
De symptomen van een lithiumintoxicatie kunnen lastig te her-
kennen zijn en gemakkelijk toegeschreven worden aan andere 
oorzaken, zoals delier of comorbiditeit. Bij iedere lithiumgebruiker 
met verwardheid of neurologische verschijnselen moet worden 
gedacht aan een intoxicatie. Ouderen zijn het kwetsbaarst voor 
lithiumintoxicatie, ook bij therapeutische spiegels. Een lithiumin-
toxicatie is een gevaarlijk toestandsbeeld waarbij de huisarts di-
rect moet overleggen met de internist of psychiater. De controle 
van het lithiumgebruik is voorbehouden aan de psychiater, uit-
zonderingen daargelaten. Aandachtspunten voor de huisarts zijn 
duidelijke patiëntmarkering in het HIS, heldere samenwerkingsaf-
spraken met apotheker en psychiater, en zelfmanagement door 
de patiënt.
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De kern
 ▪ Lithium heeft een smalle therapeutische breedte. Daarom zal 

de psychiater minimaal elke drie tot zes maanden de twaalf-
uursspiegel controleren, dat is de serumlithiumconcentratie 
twaalf uur na de laatste inname.

 ▪ De streefwaarde van een therapeutische onderhoudsspiegel 
verschilt per patiënt en bedraagt doorgaans 0,4-0,8 mmol/l.

 ▪ Laat bij risicofactoren voor een lithiumintoxicatie (onjuiste 
inname, dehydratie, nierfunctiestoornissen en interacterende 
medicatie) laagdrempelig een extra twaalf-uursspiegel bepalen.

 ▪ Denk bij iedere lithiumgebruiker met verwardheid of neuro-
logische verschijnselen aan een lithiumintoxicatie en overleg di-
rect met internist of psychiater.

 ▪ Ouderen zijn het kwetsbaarst voor een lithiumintoxicatie, 
ook bij therapeutische spiegels.

Casus: een verwarde vrouw
De huisarts wordt met spoed geroepen bij een alleenstaande 63-ja-
rige vrouw. Ze heeft een bipolaire stoornis en gebruikt clomipra-
mine, dogmatil, priadel, temazepam en oxazepam. Haar laatste 
psychiatrische controle was een maand geleden.

Patiënte is sinds twee dagen vermoeid. Ze maakt een verwarde 
indruk en is enkele malen gevallen. De huisarts treft een gedesoriën-
teerde vrouw aan met dysartrie en een grove tremor van de handen, 
voeten, oogleden en mondhoeken. Haar vitale functies zijn on-
gestoord, oriënterend lichamelijk onderzoek laat geen afwijkingen 
zien. De kracht in armen en benen is symmetrisch verlaagd.  Patiënte 
wordt ingestuurd met als werkdiagnose delier dan wel CVA.
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die van natrium, de uitscheiding van lithium staat dan ook 
in nauw verband met de natrium- en waterbalans in het li-
chaam. Bij dreigende dehydratie treedt in de nieren een com-
pensatiemechanisme in werking waardoor extra natrium 
wordt teruggeresorbeerd. Door de parallelle terugresorptie 
van lithium zal dan ook de lithiumexcretie dalen en de lithi-
umspiegel stijgen. Ook bij nierfunctiestoornissen neemt de 
lithiumexcretie af.

Voor patiënten die lithium gebruiken en die bij de huisarts ko-
men met braken, diarree, koorts of anderszins vochttekort, is het 
dus van groot belang een extra 12-uurs lithiumspiegel te bepalen 
en de nierfunctie te controleren, eventueel in overleg met de psy-
chiater. Bij ouderen moet men extra alert zijn, want zij hebben een 
groter risico op dehydratie en nierfunctiestoornissen.

Interacties
Geneesmiddelen die de nierfunctie beïnvloeden, zoals diure-
tica, NSAID’s, ACE-remmers, AT-II-antagonisten, en sommige 
antibiotica die de renale lithiumexcretie verlagen, verhogen 
de kans op een lithiumintoxicatie. Bij antibiotica gaat het 
vooral om veel voorgeschreven middelen zoals doxycycline, 
metronidazol, cotrimoxazol en trimethoprim. Het is dus be-
langrijk bij zulke interacterende medicatie na te gaan of de 
patiënt lithium gebruikt en zo ja, of er geen alternatief voor-
handen is dat niet met lithium interacteert. Overleg vervol-
gens altijd met de psychiater.

parathyreoïdie, diabetes insipidus en nierfunctiestoornis-
sen. Meestal ligt de therapeutische spiegel tussen 0,4 en 0,8 
mmol/l. Op geleide van het klinisch beeld kan de psychiater 
kiezen voor een hogere streefwaarde, tot maximaal 1,2 mmol/l. 
Een lithiumspiegel > 1,2 mmol/l is per definitie te hoog, bij een 
spiegel > 1,5 mmol/l ontstaan er intoxicatieverschijnselen. Bij 
sommige groepen patiënten, waaronder ouderen, kunnen in-
toxicatieverschijnselen al optreden bij lagere, therapeutische 
concentraties.2 Een lithiumspiegel < 1,2 mmol/l mag de arts 
dus niet zomaar geruststellen.

Risicofactoren voor een lithiumintoxicatie

Dehydratie
In farmacokinetisch opzicht is lithium een simpel medica-
ment. Lithiumzout lijkt veel op natrium en kalium; het wordt 
snel en volledig geabsorbeerd, niet gemetaboliseerd en vrijwel 
volledig via de nieren uitgescheiden.4 In de nieren kan na de 
glomerulaire filtratie tot circa 80% van het lithium worden 
teruggeresorbeerd.5 Deze terugresorptie loopt synchroon met 

Laboratorium
Oriënterend laboratoriumonderzoek op de SEH laat geen afwij-
kingen zien. De serumlithiumconcentratie, bepaald om 19:00 uur, 
bedraagt 2,14 mmol/l. Patiënte neemt haar lithium in om 20:00 uur. 
De volgende ochtend om 8:00 uur wordt de 12-uursspiegel bepaald; 
deze is 1,65 mmol/l.

Geneesmiddelen die de nierfunctie beïnvloeden en sommige antibiotica verhogen de kans op een lithiumintoxicatie.
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Hoe te handelen?
Lithiumintoxicatie is een ernstig beeld dat levensbedreigend 
kan zijn: de kans op overlijden is 4,5%.7,8 Daarom moet de huis-
arts ieder vermoeden van een lithiumintoxicatie serieus ne-
men en onmiddellijk tot actie overgaan, ook als er misschien 
een andere verklaring is voor de symptomen, bijvoorbeeld de-
lier. Denk aan de verwarde lithiumgebruiker met koorts: in de 
differentiaaldiagnose staan dan zowel delier als lithiumin-
toxicatie (door vochtverlies bij koorts).

Bij de eerste opvang van een patiënt met een lithiumintoxicatie 
wordt de ABCDE-systematiek gevolgd (cave: glucose). Onmiddel-
lijk daarna moet overlegd worden met de internist of psychiater; 
meestal zal deze de patiënt direct beoordelen.

Afhankelijk van de ernst van de intoxicatie kan observatie op 
de IC en zelfs hemodialyse geïndiceerd zijn.9 Restverschijnse-
len treden zelden op.10-12 Na elke intoxicatie zullen psychiater 
en huisarts kritisch en in nauw overleg met patiënt en naast-
betrokkenen moeten beoordelen of lithiumhervatting verant-
woord is, zeker bij oudere patiënten.

Praktische adviezen
Een normpraktijk telt gemiddeld slechts zes lithiumgebrui-
kers.1 Het is daarom raadzaam de waakzaamheid te vergroten 
door deze patiënten adequaat te markeren in het HIS, bijvoor-
beeld met een memo of een ruiter, en daarin de medicijnen te 
noemen die interacteren met lithium. Ook de POH-S zal dan 
op de hoogte zijn bij het starten van diuretica, ACE-remmers 
of AT-II-antagonisten, en kan daarnaast een signalerende rol 
spelen bij nierfunctiestoornissen.

Een tweede advies luidt goede samenwerkingsafspraken te 
maken met de apotheker. Medicatiebewaking is bij lithium-
gebruikers extra belangrijk, zeker in het geval van comorbi-
diteit en polyfarmacie. Periodieke medicatiereviews met de 
apotheker zijn zinvol. De POH-GGZ kan een ondersteunende 
rol spelen.

Ten derde is het belangrijk, mocht de huisarts een extra 
tussentijdse lithiumcontrole uitvoeren, de uitslag altijd zeer 
zorgvuldig te interpreteren. De referentiewaarden die het la-
boratorium hanteert zijn algemeen en breed, en mogen niet 
zomaar geëxtrapoleerd worden naar de individuele patiënt. 
Voor de streefwaarde van de patiënt in kwestie zal altijd de 
correspondentie moeten worden geraadpleegd of navraag 
gedaan bij de behandelend psychiater. De multidisciplinaire 
richtlijn Bipolaire Stoornissen adviseert de psychiaters jaar-
lijks berichtgeving te sturen.2

Bij het starten van interacterende medicatie wordt als prakti-
sche leidraad vaak geadviseerd de lithiumdosering 30-50% aan te 
passen alvorens het interacterende medicament te starten en na 
vijf tot zeven dagen lithiumspiegel en nierfunctie te controleren.

Bij het staken van interacterende medicatie is extra oplettend-
heid vereist. Hierbij moet geanticipeerd worden op het omgekeerde 
effect (daling van de lithiumspiegel). Medicatiebewakingssystemen 
zullen hierbij geen alarm slaan!

Nierfunctie
Interacterende medicatie en acute dehydratie veroorzaken 
meestal een relatief acute lithiumintoxicatie. Chronische 
lithiumintoxicatie kan ontstaan door een geleidelijke, al 
dan niet fysiologische achteruitgang van de nierfunctie, en 
verloopt vaak ernstiger. Daarom wordt geadviseerd om bij 
iedere lithiumspiegelcontrole ook de nierfunctie te bepalen 
en bij een achteruitgang de lithiumdosering aan te passen. 
Dit is extra van belang omdat langdurig lithiumgebruik op 
zichzelf ook een achteruitgang van de nierfunctie kan ver-
oorzaken.

Herkennen van een lithiumintoxicatie
Het vaststellen van een lithiumintoxicatie is een diagnos-
tische uitdaging. De eerste symptomen zijn vaak subtiel en 
daarmee lastig te herkennen. Bovendien kan somatische co-
morbiditeit, zoals vaak aanwezig bij ouderen, de intoxicatie-
verschijnselen maskeren.

Vroege verschijnselen zijn misselijkheid, braken of diar-
ree, bradycardie, vermoeidheid, spierzwakte, tremor, dysar-
trie, ataxie en een breed gangspoor (cave: verwarring met 
dronkenschap). Late verschijnselen zijn verwardheid, agitatie 
(cave: verwarring met manie), hyperreflexie, hypertonie, fas-
ciculaties, nystagmus, insulten, bewustzijnsdaling en oligu-
rie tot anurie.2,4-6

Een goede vuistregel is dat de huisarts bij iedere patiënt die li-
thium gebruikt en die in enige mate verwardheid of neurologische 
verschijnselen laat zien, bedacht moet zijn op een lithiumintoxica-
tie. Zeker als er ook sprake is van een risicofactor of van onjuiste 
inname van de medicatie.

Voor tijdige herkenning is het van groot belang dat niet alleen 
de huisarts maar ook de patiënt en diens naastbetrokkenen 
goed op de hoogte zijn van de verschijnselen van een (begin-
nende) lithiumintoxicatie.

Nader onderzoek
Er zijn geen aanwijzingen voor dehydratie. De nierfunctie is nor-
maal. Patiënte gebruikt geen interacterende medicatie en heeft 
geen over-the-counter-medicatie gebruikt. Bij doorvragen blijkt dat 
ze door de recentelijke komst van haar eerste kleindochter druk-
kere dagen heeft gehad dan normaal. In plaats van extra oxazepam 
heeft ze per ongeluk enkele malen extra lithium genomen.

Spoedopname en ontslag
Patiënte wordt opgenomen, eerst op de IC en daarna op de afdeling 
Psychiatrie. Na vijf dagen zijn de voornaamste intoxicatieverschijn-
selen verdwenen. Een week later kan patiënte zonder restver-
schijnselen worden ontslagen. Om recidief te voorkomen wordt 
een medicatierol aangevraagd. Thuiszorg wordt ingeschakeld om 
de medicatie-inname te begeleiden.
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Maar ook al zijn de werkomstandig-
heden ideaal, dan blijft die veelheid aan 
wettelijke, professionele morele en ethi-
sche regels een probleem. Al die regels 
vloeien vooral voort uit keuzen en doelstel-
lingen en zijn niet altijd te verenigen met 
mijn eigen persoonlijke keuzen en doe-
len, maar ook niet onderling. Ik vind het 
heel wat mentale acrobatiek vergen om 
al die doelen zo dicht mogelijk te bena-
deren: op zich uitdagend, maar zeker ook 
vermoeiend. En bij mentale acrobatiek 
hoort ook de kans op een mentale bles-
sure zoals burn-out.  

minder vaak dan psychiaters de vereiste drie- tot zesmaan-
delijkse lithiumspiegel bepaalt.13 Juist bij lithium is een zorg-
vuldige en deskundige begeleiding van levensbelang. De 
multidisciplinaire richtlijn raadt reguliere lithiumcontrole 
door de huisarts dan ook af.2 Let wel: ook al controleert u zelf 
geen lithiumgebruikers, als u herhaalreceptuur fiatteert, is 
het uw verantwoordelijkheid te controleren of spiegelcontro-
les conform de richtlijn plaatsvinden.

In uitzonderingssituaties denken we dat het mogelijk zou 
zijn om een lithiumpatiënt naar de eerste lijn te verwijzen, 
bijvoorbeeld als deze een uitgesproken wens heeft en/of als de 
huisarts op dit vlak expertise of interesse heeft. Heldere lokale 
afspraken met de psychiater zijn dan onontbeerlijk. Denk aan 
taakverdeling, wijze van consultatie en correspondentie, en 
een afgestemd controleprotocol en signaleringsplan. ▪
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Tot slot is essentieel dat lithiumgebruikers zelf over vol-
doende kennis van verantwoord lithiumgebruik beschikken. 
Op poliklinieken vindt regelmatig psycho-educatie plaats. 
Ook u kunt zelfmanagement bevorderen door uitleg. De web-
site www.allesoverlithium.nl bevat nuttige informatie voor 
patiënten en een apart onderdeel voor huisartsen.

Zorgafstemming met de psychiater
De huidige tendens is dat stabiele patiënten met een chroni-
sche psychiatrische aandoening steeds meer terugverwezen 
worden naar de huisarts. Deze transitie van zorg naar de eer-
ste lijn vindt bijvoorbeeld plaats bij depressieve stoornissen. In 
bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden zou dit ook 
kunnen bij een bipolaire stoornis.2 Echter wanneer het lithi-
umgebruikers betreft, lopen we tegen het probleem aan dat 
de individuele huisarts doorgaans onvoldoende expertise kan 
verwerven en onderhouden om deze patiënten op adequate 
wijze te monitoren. Dit hangt samen met het zeer kleine aan-
tal lithiumgebruikers dat stabiel ingesteld en autonoom ge-
noeg is om in aanmerking te komen voor begeleiding bij de 
huisarts. Onderzoek wijst uit dat een controlerende huisarts 
gemiddeld 1,2 lithiumgebruiker per jaar ziet en significant 

In
te

r
m

ez
zo

Acrobatiek
Huisartsen hebben een ‘vrij beroep’. Dat 
houdt in dat wij persoonlijk en onafhan-
kelijk onze vakkennis kunnen toepassen. 
Natuurlijk zijn er wettelijke en profes-
sionele regels waaraan wij ons moeten 
houden en hebben we vakinhoudelijke, 
medisch-technische regels en richtlij-
nen. Wat het meest opvalt zijn echter de 
grote reeks morele en ethische richtlij-
nen waarnaar we ons moeten richten. 
Grote, strenge regels als het beroepsge-
heim, het ‘primum non nocere’, en het 
evidence based werken. En de wat vagere, 
maar in ieder consult terugkomende doe-
len als persoonsgericht werken, ontmedi-
caliseren, en kostenbesparing. Daarnaast 
moeten we rekening houden met duur-
zaamheid, onze balans privé-werk in de 
gaten houden, een evenwicht vinden in 
betrokkenheid en distantie,  goed werk-
geverschap tonen, goed samenwerken, 

Ferdinand Schreuder 

wijkgericht wer-
ken, openstaan 
voor feedback, een 
bijdrage leveren 
aan de opleiding 
van nieuwe art-
sen en doktersas-
sistenten en aan 
wetenschappelijk 
onderzoek. Ook moeten we wat vinden 
van euthanasie, empathie tonen, troost 
bieden. We moeten proactief handelen op 
biologische, psychosociale en economi-
sche factoren die de gezondheid van onze 
patiënten beïnvloeden. Van het ‘vrije’ aan 
ons beroep valt dus wel wat af te dingen. 
Als dat gebrek aan vrijheid niet gecom-
penseerd wordt door zeggenschap over 
de werkomstandigheden waarin je aan al 
die aansporingen en richtlijnen kan pro-
beren te voldoen licht cynisme op de loer: 
aan alle kanten gekooid en gebonden, 
daar blijft niemand vrolijk bij.  
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