IJzerdiagnostiek
IJzerdiagnostiek is van belang voor het stellen van de juiste diagnose bij een patiënt met anemie. Er kunnen verschillende bepalingen worden aangevraagd, maar niet elke bepaling geeft zinvolle informatie. In deze LabQuiz
worden alle diagnostische mogelijkheden op een rij gezet.

Casus 1

Patiënt A, een 79-jarige vrouw wordt door de huisarts verwezen naar de internist vanwege moeheid. De vrouw
klaagt over kortademigheid bij inspanning. Zij heeft een goede eetlust, geen maagklachten en de feces bevatten
geen bijmenging van bloed of slijm. De vrouw oogt gezond. Bij lichamelijk onderzoek, waaronder rectaal toucher,
worden geen afwijkingen gevonden. De bevindingen bij laboratoriumonderzoek staan in tabel 1.

Wat is uw waarschijnlijkheidsdiagnose? Kies één van de
onderstaande mogelijkheden:

TABEL 1 Labuitslagen bij patiënten

bepaling

referentiewaarden

patiënt A

patiënt B

leukocyten
trombocyten
Hb
MCV
reticulocyten
BSE
ferritine
ijzer
transferrine
ijzerverzadiging

4,0-10,0 x 10 9/l
150-400 x 10 9/l
7,0-9,5 mmol/l
83-100 fl
3-20 ‰
<30 mm/uur
20-200 µg/l
10-30 µmol/l
1,9-3,6 g/l
15-45 %

7,8
380
6,2
82
22
7
5
3
3,7
3

8,2
478
6,3
74
12
72
345
3,6
1,2
12

Casus 2

–
–
–
–

anemie bij chronische ziekte
anemie door ijzergebrek
anemie bij myelodysplastisch syndroom
hemolytische anemie

Patiënt B, een 48-jarige man wordt door de reumatoloog naar de internist verwezen vanwege microcytaire anemie.
Patiënt heeft een actieve reumatoïde artritis ondanks intensieve behandeling met immunosuppressiva en infliximab. Bij gebruik van diclofenac heeft patiënt wisselend pijn in epigastrio zonder pyrosis of ructus. De eetlust is
redelijk en de ontlasting is niet-afwijkend. Bij lichamelijk onderzoek wordt een chronisch zieke man gezien. De
bevindingen bij laboratoriumonderzoek staan in tabel 1.

Wat is uw waarschijnlijkheidsdiagnose? Kies één van de onderstaande mogelijkheden:

–
–
–
–

anemie bij chronische ziekte
anemie door ijzergebrek
anemie bij myelodysplastisch syndroom
hemolytische anemie
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De waarde van ijzerparameters bij ijzergebreksanemie
André P. van Rossum, Lianne S.M. Boesten, L.T. (Tom) Vlasveld en Dorine W. Swinkels

Antwoord casus 1: anemie door ijzergebrek
Patiente A, een 79-jarige vrouw, werd door de huisarts
verwezen naar de polikliniek Inwendige geneeskunde in
verband met sinds enkele maanden bestaande moeheid.
Ze had een anemie. De voorgeschiedenis vermeldde
alleen een uterusextirpatie wegens uterus myomatosus
op 51-jarige leeftijd. Bij navraag was de eetlust goed, zij
had geen maagklachten en de defecatie was onveranderd,
zonder bijmeningen van bloed of slijm. Het gewicht was
stabiel. Patiënte klaagde alleen over kortademigheid bij
inspanning. In haar familie kwamen geen bijzondere
ziekten voor.
Wij zagen een gezond ogende vrouw met een berekende
BMI van 21,6 kg/m2. Bij lichamelijk onderzoek, waaronder rectaal toucher, werden geen afwijkingen gevonden.
De door de huisarts meegegeven uitslagen van het laboratoriumonderzoek toonden niet-afwijkende bezinking,
verlaagde Hb-waarde en licht verlaagd ‘mean corpuscular
volume’ (MCV; gemiddeld celvolume van erytrocyten).
Het aantal leukocyten en trombocyten was niet afwijkend. Het reticulocytenpromillage was iets verhoogd. Er
werden geen stoornissen in de lever- en nierfunctie waargenomen. De ijzerparameters waren als volgt: serumijzer
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verlaagd, transferrine verhoogd, ferritine verlaagd en
ijzerverzadiging verlaagd. Op basis van enkel de verlaagde
ferritinewaarde en een niet-afwijkende bezinking kon de
diagnose ‘ijzergebreksanemie’ worden gesteld. De overige
ijzerparameters waren hiervoor dus overbodig. Naar
aanleiding van het vastgestelde ijzergebrek werd een
colonoscopie verricht waarbij in het coecum een adenocarcinoom werd gevonden. Patiënte werd succesvol
geopereerd.

Antwoord casus 2: anemie bij chronische ziekte
Patient B, een 48 jarige man, werd door de reumatoloog
naar de polikliniek Inwendige geneeskunde verwezen
vanwege microcytaire anemie. Patiënt had een ernstige
seropositieve reumatoïde artritis die actief bleef ondanks
behandeling met immunosuppressiva en infliximab. De
patiënt had bij het gebruik van diclofenac wisselend pijn
in epigastrio zonder pyrosis of ructus. De eetlust was
redelijk en het gewicht was stabiel. De ontlasting was
niet-afwijkend.
Bij lichamelijk onderzoek zagen we een chronisch zieke
man met zwelling van de kleine en middelgrote gewrichten met bewegingsbeperking. Het overige lichamelijk
onderzoek leverde geen bijzonderheden op. Bij het terugkijken in de laboratoriumuitslagen was de Hb-waarde in
de loop van 1 jaar langzaam gedaald van 7,1 naar 6,3
mmol/l, waarbij het MCV varieerde van 74-78 fl. Het
aantal leukocyten was ongestoord terwijl het aantal
trombocyten langzaam was opgelopen van 350 naar 478
x 109/l. De bezinking varieerde van 72-98 mm/uur. De
uitslagen van de ijzerstatus waren als volgt: serumijzer
verlaagd, transferrine verlaagd, ferritine verhoogd, en
ijzerverzadiging verlaagd. De internist besloot af te zien
van endoscopisch onderzoek van het maag- darmkanaal
omdat er gezien de ferritinewaarde geen aanwijzing was
voor ijzergebrek en omdat de diagnose luidde ‘anemie bij
chronische ziekte’. Immers, een ijzergebrek is zo goed als
uitgesloten bij ferritineconcentraties boven de 100 µg/l.
Wederom waren de overig aangevraagde ijzerparameters
in de diagnostiek naar ijzergebrek overbodig.
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Antwoorden op de Labquiz

De waarde van ijzerparameters bij ijzergebreksanemie
André P. van Rossum, Lianne S.M. Boesten, L.T. (Tom) Vlasveld en Dorine W. Swinkels

Achtergrond

IJzer wordt via de voeding door een actief proces in de
darmen opgenomen. Verlies van ijzer is een traag, passief
proces dat met name plaatsvindt via feces, huid en bij
vrouwen ook via menstruatie.
De totale ijzervoorraad in een volwassene is ongeveer 4 g
(70 mmol). Twee derde van deze ijzervoorraad bevindt
zich in het hemoglobine. Het overige deel van het ijzer is
opgeslagen in milt, lever en beenmerg. Opslag van het
ijzer vindt voornamelijk plaats door binding aan ferritine
en in mindere mate aan hemosiderine. Slechts 0,1% van
het ijzer is aanwezig in het serum, waarin het bijna geheel
gebonden is aan transferrine, het transporteiwit voor
ijzer.1,2
IJzerparameters in de diagnostiek van een ijzergebreksanemie

Bij patiënten met een verdenking op ijzergebreksanemie
dienen in eerste instantie de erytrocyt-parameters (Hb
en MCV) en het serumferritine te worden aangevraagd.
Andere ijzerparameters zoals serumijzer, transferrine en
transferrineverzadiging zijn in feite overbodig.1-4
Wij vatten hierna de achtergrond en de interpretatie van
Hb, MCV, ferritine en overige parameters samen
(figuur 1).
Rodebloedcelparameters hemoglobine en ‘mean
corpuscular volume’ (MCV; gemiddeld celvolume van
erytrocyten) zijn veelal pas verlaagd als de ijzervoorraad
is uitgeput.
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Ferritine is de vroegste en een sensitieve indicator voor
ijzergebrek in het lichaam. Alle cellen zijn in staat ferritine te maken. 1 molecuul ferritine kan 4000-5000 ijzeratomen binden. Opslag van ijzer, gebonden aan ferritine,
vindt met name plaats in de macrofagen van het reticuloendotheliale systeem en in levercellen. Als de hoeveelheid ijzer in het lichaam toeneemt, neemt ook de hoeveelheid ferritine in deze cellen toe. Evenzo daalt de
hoeveelheid ferritine in deze cellen bij een afnemende
hoeveelheid ijzer in het lichaam. Ferritineconcentraties
< 15 μg/l wijzen per definitie op ijzergebrek, concentraties > 100 μg/l sluiten ijzergebrek zo goed als uit.6 Het
nadeel van ferritine is dat het een acutefase-eiwit is en
dus ook verhoogd is bij inflammatie.
Serumijzer is een onbetrouwbare maat voor de ijzer
status in het lichaam. De ijzerwaarde in het bloed kent
namelijk een grote fysiologische variatie gedurende de
dag, oplopend tot zo’n 30% binnen een dag en tot wel
100% tussen verschillende dagen. Verlagingen van serumijzer worden gezien bij ijzergebrek, infectie, trauma en
chronische ziekten.
Transferrine heeft in de screeningsdiagnostiek naar
ijzergebrek geen toegevoegde waarde boven ferritine. Het
I

II

III

beenmergijzer
ferritine
transferrineverzadiging
sTfR
hepcidine
Ret-Hb
hemoglobine
MCV
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FIGUUR Diagnostische sensitiviteit van ijzerparameters voor verschillende
gradaties in ijzerdeficiëntie. Graad I: afgenomen ijzerhoeveelheid in het lichaam
zonder dat de erytropoëse is aangedaan. Graad II: erytropoëse is wel aangedaan
door ijzertekort. Graad III: het ijzertekort leidt tot een daadwerkelijk afname in
hemoglobine. Bijvoorbeeld het MCV is pas een gevoelige parameter als er
daadwerkelijk anemie is opgetreden door ijzertekort. sTfR = oplosbare
transferrine receptoren; Ret-Hb = hemoglobine in reticulocyten; MCV =
gemiddeld celvolume van erytrocyten Aanpassing van eerder gepubliceerde
figuur.5
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is een negatief acutefase-eiwit (verlaagd bij inflammatie).
Een verhoogde transferrineconcentratie is te zien bij een
ijzergebreksanemie. De transferrineconcentratie is minder variabel dan die van ijzer. Ze wordt aangeduid in g/l,
of als totale ijzerbindingscapaciteit (TIJBC) in μmol/l.
Tranferrineverzadiging (ijzerverzadiging) heeft een
zeer beperkte diagnostische waarde in het kader van
ijzergebreksanemie. Verlagingen van de transferrineverzadiging worden gezien bij ijzergebrek en bij een anemie
bij chronische ziekte. Een transferrineverzadiging van
< 15% is suggestief voor ijzergebreksanemie, maar kan
ook gezien worden bij anemie bij chronische ziekte. De
transferrineverzadiging staat voor de hoeveelheid ijzer
die gebonden is aan het transferrine en wordt berekend
door de serumijzerconcentratie te delen door de transferrineconcentratie, met inachtneming van de bindingsplaatsen van transferrine voor ijzer (1 g transferrine kan
25 μmol ijzer binden). In formule: (serumijzer (in μmol/l)
/ (transferrine (in g/l) x 25)) x 100%. Het aanvragen van de
transferrineverzadiging is met name geïndiceerd in het
kader van diagnostiek van hemochromatose.7
Hepcidine, een eiwithormoon, lijkt een veelbelovende
marker bij het beoordelen van de ijzerstatus.8 De waarde
van hepcidine in de differentiatie tussen een ijzergebreksanemie en een anemie bij chronische ziekte is
momenteel onderwerp van studie. De hepcidinebepaling
is echter beperkt beschikbaar en nog niet gestandaardiseerd.
Oplosbare transferrinereceptoren (sTfR) hebben een
lagere sensitiviteit en specificiteit voor ijzergebrek dan
ferritine.9-11
Reticulocytenparameters zijn tegenwoordig op diverse
hematologie-analysatoren beschikbaar, naast celparameters van volwassen erytrocyten. Momenteel vindt veel
onderzoek plaats naar de hoeveelheid hemoglobine in
reticulocyten (Ret-Hb, of aangeduid als CHr of Ret-He,
afhankelijk van de Hematologie-analysator) als nieuw
toe te passen parameter.12 Een nadeel van deze nieuwe

parameters is dat ze beperkt beschikbaar zijn op huidige
hematologie-analysatoren en dat er nog weinig ervaring
mee is opgebouwd.
IJzerkleuring van beenmerg is officieel de gouden standaard voor het aantonen van ijzergebrek. Het invasieve
karakter van de ingreep staat echter niet toe deze diagnostiek toe te passen bij de vraag of er sprake is van ijzergebrek. Daarnaast kent de beoordeling een grote interobservervariabiliteit (oplopend tot 30%)13 en veel hogere
kosten ten opzichte van de serumbepalingen.
Hoe specifiek/sensitief is ferritine voor de diagnose
‘ijzergebreksanemie’?

Ferritine is onder normale condities de meest sensitieve
en specifieke ijzerparameter.14-16 Een ferritinewaarde
< 15μg/l bevestigt met zeer hoge specificiteit (99%) een
ijzergebrek.17 Een niet-afwijkende ferritine-uitslag sluit bij
afwezigheid van een inflammatoire status een ijzergebrek
zo goed als uit. Bij aanwezigheid van inflammatie kan
echter een ijzergebreksanemie worden gemaskeerd. Ferritine is namelijk een acutefase-eiwit en heeft een verhoogde concentratie tijdens inflammatie. In dit kader
verdient het aanbeveling om tegelijk met de ferritine- ook
de CRP-bepaling aan te vragen. De sensitiviteit van ferritine is laag (59% indien < 15 μg/l)17 bij aanwezigheid van
inflammatie. Bij afwezigheid van inflammatie is de sensitiviteit een stuk hoger (92% indien < 30 μg/l).18
Bij inflammatie kan met de nodige omzichtigheid de volgende heel globale regel worden gehanteerd: een ferritineuitslag > 100 μg/l sluit een ijzergebrek zo goed als uit.6
Correleren de ijzerparameters met de ernst van de
ijzergebreksanemie?

De hoeveelheid ferritine in serum is een afspiegeling van
de hoeveelheid ferritine in alle cellen en is zodoende een
globale maat voor de ijzerstatus van het lichaam. Serumijzer, transferrine en transferrineverzadiging zijn daarentegen nauwelijks informatief als maat voor de hoogte van

TABEL 2 Testuitslagen bij ijzergebreksanemie en bij anemie bij chronische ziekte19

test

ijzergebreksanemie

ACD

ijzergebreksanemie + ACD

serumijzer
transferrine
transferrineverzadiging/ijzerverzadiging
ferritine
beenmergijzer

↓
↑
↓
↓
verminderd/afwezig

N of ↓
N of ↓
N of ↓
N of ↑
aanwezig

↓
N
N of ↓
N
verminderd/afwezig

↓, ↑ = verlaagd respectievelijk verhoogd ten opzichte van de referentiewaarden; N = uitslag valt binnen de referentiewaarden;
ACD = anemie bij chronische ziekte.
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begint meestal 1-2 maanden na de start van de chronische ziekte op te treden. De oorzaak van anemie bij
chronische ziekte is multifactorieel en wordt gekenmerkt door afwijkende erytropoëse door ijzerdeficiëntie
en verkorte levensduur van erytrocyten. Vrijkomende
cytokines zorgen voor verstoring van ijzerhomeostase,
remming van proliferatie van erytroïde precursors en
afname van de productie en activiteit van erytropoëtine
(EPO).

Kunnen de ijzerparameters differentiëren tussen een
ijzergebreksanemie en een anemie bij chronische ziekte?

Referentiewaarden, beslisgrenzen en testeigenschappen

Allereerst laat de patiënt met een anemie bij chronische
ziekte een voorgeschiedenis zien van inflammatie, bijvoorbeeld door infectie of auto-immuunziekte. Veelal is
de bezinking (BSE) of de CRP al langere tijd verhoogd of
verhoogd geweest. De serumijzerconcentratie is niet
afwijkend of verlaagd, de transferrineconcentratie en
transferrineverzadiging zijn niet afwijkend of verlaagd
en de ferritineconcentratie is niet afwijkend dan wel
verhoogd.
Een klassieke ijzergebreksanemie manifesteert zich
door een verlaagde waarde van serumijzer, verhoogde
transferrine- en verlaagde ferritinewaarden en door
verlaagde transferrineverzadiging (tabel 2). Het bloedbeeld kan bij beide anemieën normocytair of microcytair zijn. In de praktijk kunnen deze beelden soms lastig
te onderscheiden zijn of zelfs naast elkaar bestaan. Om
die reden wordt soms een therapeutische trial met ijzer
aanbevolen: bij een patiënt met ijzergebreksanemie zal
het Hb na ijzersuppletie oplopen, terwijl bij een patiënt
met anemie bij chronische ziekte het Hb nauwelijks zal
veranderen. Een ijzerkleuring van het beenmerg kan in
het uiterste geval worden overwogen.
Anemie bij chronische ziekte is na ijzergebreksanemie
de meest voorkomende vorm van anemie.20 De meeste
patiënten met anemie bij chronische ziekte hebben een
normocytaire anemie. Een ander deel van de patiënten
kan echter ook microcytaire anemie hebben. Anemie

TABEL 3 Referentiewaarden van ijzerparameters in het Ziekenhuis
Bronovo21
ijzerparameter

referentiewaarde

ferritine
♂
♀, premenopauzaal
♀, postmenopauzaal
serumijzer
transferrine
Transferrineverzadiging (ijzerverzadiging)

30-300 µg/l
10-100 µg/l
20-200 µg/l
10-30 µmol/l
1,9-3,6 µg/l
15-45%

Men dient rekening te houden met een verschil in testuitslagen doordat laboratoria gebruik maken van verschillende testmethoden. Dit geldt in het bijzonder voor
ferritine-uitslagen vanwege matige standaardisatie. Het
is dus belangrijk altijd de resultaten te vergelijken met
de referentiewaarden die door het eigen laboratorium
zijn vastgesteld. In tabel 3 staan de referentiewaarden
van ijzerparameters zoals die in het Ziekenhuis Bronovo
gebruikt worden. Voor ferritine, transferrine, transferrineverzadiging en ijzer geldt dat kinderen en zwangere
vrouwen eigen referentiewaarden hebben.
Kosten

De tarieven van het College Tarieven Gezondheidszorg
(CTG) van de meest aangevraagde ijzerparameters
staan in tabel 4.
Wanneer is een ijzerparameter klinisch significant
verschillend ten opzichte van de vorige uitslag?

Op basis van de biologische en analytische variatie kan
met een betrouwbaarheid van 95% bepaald worden of 2
resultaten klinisch significant van elkaar verschillen:
het zogenoemde ‘kritisch verschil’ (tabel 5). Wanneer de
procentuele toe- of afname van een uitslag groter is dan
het kritisch verschil, mag men de uitslag als klinisch
significant verschillend ten opzichte van de voorgaande
uitslag beschouwen.
Valkuilen

Men dient rekening te houden met een verschil in resultaten bij gebruik van verschillende assays. Dit geldt in het

TABEL 4 Tarieven ijzerparameters van het College Tarieven
Gezondheidszorg (CTG) (bron: Nederlandse Zorgautoriteit, 2010)
CTG-tarief (€)
ferritine
serumijzer
transferrine
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9,91
2,25
6,61
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de ijzervoorraad, maar ze kunnen wel bijdragen aan de
inschatting van de ernst van het ijzertekort in de weefsels. In het bijzonder kan de transferrineverzadiging
behulpzaam zijn bij inschatting van de mate van ijzergebrek, zowel bij ijzergebreksanemie als bij anemie bij
chronische ziekte. Immers, het ijzer benodigd voor de
erytropoëse wordt middels het transferrine via de
bloedbaan aangevoerd. Hoe lager de tranferrineverzadiging, hoe groter het ijzertekort in de erytropoëse.1-4,6

TABEL 5 Kritisch verschil en variatiecoëfficienten van ijzerparameters3

A.P. van Rossum en L.S.M. Boesten droegen evenveel bij aan dit artikel.
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ferritine
serumijzer
transferrine

VCA

VCB

kritisch verschil

3%
5%
5%

15%
25%
3%

40%
70%
16%
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Kritisch verschil = 2,8 x √(VC A2 + VCB2); VC A = analytische variatiecoëfficiënt;
VCB = intra-individuele biologische variatiecoëfficiënt.
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bijzonder voor ferritine-uitslagen, vanwege matige standaardisatie. Het is dus belangrijk altijd de resultaten te
vergelijken met de referentiewaarden die door het eigen
laboratorium zijn vastgesteld.
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