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Anemie: achtergrond en overwegingen 
 

werkgroep anemie 

samenstelling leden: mw. L Ariaans-Silkens, apotheker ; mw A. de Boer, huisarts; A. 
Koster, internist-hematoloog; mw. F. Kamerman-Celie, geriater; S. 
Meenks, ziekenhuisapotheker i.o.; mw. M. Obster-Keusters, apotheker; A. 
Wahaj, specialist ouderengeneeskunde 

 
Gehanteerde richtlijnen (bron) 

 CBO richtlijn bloedtransfusie 2011 

 Farmacotherapeutisch Kompas 2017     

 Informatorium Medicamentorum 2017 

 NHG standaard anemie M 76  2014  

 NHG standaard zwangerschap M32 2015 

 NVKC-VAL 2012 Diagnostiek en behandeling van anemie door aangeboren stoornissen 
in de ijzerstofwisseling en heemsynthese  
  

 
Orale ijzerpreparaten 

geneesmiddel(en)  

 ferrofumaraat 

 ferrochloride 

 ferrogluconaat 

therapeutische groep: 
B03AA02 
B03AA05 
B03AA03 

 
Parenterale ijzerpreparaten 

geneesmiddel(en)  

 Ferrioxidesaccharaat  

 IJzer (III)carboxymaltose 

 IJzer (III) isomaltoside 

 IJzerdextrancomplex 

therapeutische groep:  
B03AC02 
B03AC 
B03AC 
B03AC 

 
 
Vitamine B groep 

geneesmiddel(en)  

 cyanocobalamine oraal  

 foliumzuur 

 hydroxocobalamine im 

therapeutische groep:  
B03BA01 
B03BB01 
B03BA03 
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Overwegingen werkgroep 
 
Te behandelen groepen in de eerste lijn 

 Er is gekozen voor het onderwerp anemie vanwege een recente uitgave van de NHG-standaard, 
alsmede aansluitend op het DTO anemie in 2016. 

 De insteek van de werkgroep is een duidelijke afbakening te maken in de behandeling in de 1e 
lijn c.q. verwijzing naar de  2e lijn. 

 
Diagnostiek 

 Referentiewaarden voor volwassenen wijken af van de NHG-standaard, omdat ze zijn 
vastgesteld in het eigen laboratorium van VieCuri met eigen patiënten. Ook het Laurentius 
Ziekenhuis Roermond hanteert dezelfde referentiewaarden. Daarmee zijn deze 
referentiewaarden afgestemd op de populatie patiënten die in Noord- en Midden-Limburg in de 
eerste en tweede lijn worden gezien. 

 
Anemie bij kinderen 

 In overleg met de kinderarts zijn enkele situaties beschreven waarin de huisarts kinderen met een 
lichte anemie zelf kan behandelen. In de praktijk zal bij kinderen in de 1e lijn echter nauwelijks Hb 
worden geprikt. 
 

Verwijsindicaties 

 De verwijsindicaties zijn overgenomen uit de NHG-standaard [1]. Aanvullend is bij de transfusie-
indicaties een verwijzing opgenomen naar de CBO-richtlijn bloedtransfusie (2011) waar de 
transfusiecriteria bij een acute normovolemische anemie duidelijker beschreven staan (de 
zogenaamde 4-5-6 regel) [2]. 
 

 
 
IJzergebreksanemie 

 De werkgroep heeft gekozen voor de ferrofumaraat 200mg tablet als voorkeurspreparaat. De 
tablet van 100mg is slechts wisselend beschikbaar. Daarnaast heeft een tablet de voorkeur 
boven een drank op basis van kosten en gebruiksgemak. De drank kan wel als alternatief worden 
voorgeschreven bij innameproblemen of wanneer een lagere dosering wenselijk is. 
IJzerinname in de vorm van tabletten met gereguleerde afgifte wordt niet aanbevolen. Hierbij 
wordt een groot deel van het ijzer afgegeven op plaatsen in de darm waar het niet kan worden 
geabsorbeerd, maar wel bijdraagt aan de bijwerkingen [1]. 

 Dosering ferrofumaraat: de NHG-standaard adviseert een zeer brede dosisrange van 100-200mg 
1-3dd. De werkgroep heeft gekozen voor 1-2dd 200mg. Uit praktisch oogpunt is gekozen voor de 
200mg tablet als doseereenheid. Recente literatuur [3-6] geeft aanwijzingen dat de absorptie van 
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ijzer niet evenredig toeneemt met de dosering, terwijl hogere doseringen wel meer bijwerkingen 
geven. Bij een hogere doseerfrequentie neemt de absorptie af door een verhoogde productie van 
hepcidin. Daarom kan bij patiënten met milde anemie en weinig klachten, of bij patiënten die 
bijwerkingen ervaren van ijzerpreparaten, worden overwogen om de doseerfrequentie te verlagen 
tot 200mg ferrofumaraat 1dd of om de dag. 
Bij ouderen (80+) met milde anemie is in een kleine klinische studie bovendien aangetoond dat 
een dosering van 15mg elementair ijzer per dag even effectief was als 50 of 150mg [6]. Een 
tablet ferrofumaraat van 200mg bevat 65mg elementair ijzer. Uit praktische overwegingen 
adviseert de werkgroep bij ouderen met een milde anemie  een dosering van 200mg om de dag.  
De overweging om indien nodig de dosering verder te verlagen met behulp van de ferrofumaraat 
suspensie tot minimaal 1dd 3ml ferrofumaraat suspensie = 19,5mg Fe+ is gebaseerd op deze 
studie. Hoewel deze dosering niet onderzocht is in andere leeftijdsgroepen, acht de werkgroep 
het aannemelijk dat ook daarvoor geldt dat een lagere dosering nog effectief kan zijn wanneer 
hogere doseringen niet worden verdragen. 
Er is geen onderzoek verricht naar de effectiviteit van lagere doseringen bij matige of ernstige 
anemie. In die gevallen kan gekozen worden voor een dosering van 2dd 200mg. De werkgroep 
neemt de maximale dosering van 3dd 200mg niet over, omdat deze doseerfrequentie in de 
praktijk lastig hanteerbaar is en de totale ijzerabsorptie waarschijnlijk slechts in geringe mate 
toeneemt. 

 Bij een zwangerschap wordt ijzer beter opgenomen en is een dosering van 1 dd voldoende.[7]  

 Parenterale toediening ijzer kan overwogen worden bij slikproblemen, problemen met 
therapietrouw, bij onvoldoende effect orale toediening of bijwerkingen lagere doseringen. I.m. 
toediening (diep i.m. met Z-track techniek ter voorkoming van lekkage of injectie in onderhuids 
weefsel [8]) kan plaatsvinden door de huisarts, maar heeft niet de voorkeur. Voor i.v. toediening 
verwijs naar 2e lijn.  

 Na normalisatie van het Hb ijzersuppletie voortzetten gedurende 8-12 weken (of 6 weken bij 
zwangerschap). De NHG-standaard geeft aan dat hierbij gekozen kan worden voor in halve 
dosering van de dosis die tot dan toe goed werd verdragen. De werkgroep heeft ervoor gekozen 
dit minder strikt te formuleren. Indien de therapie goed wordt verdragen is het in principe niet 
noodzakelijk om de dosering te verlagen. Daarnaast heeft de werkgroep gekozen voor 
ferrofumaraat 200mg tabletten, waarbij het niet noodzakelijk is de keerdosering te halveren maar 
wel de frequentie kan worden verlaagd. 

 
Vitamine B12- of foliumzuurdeficiëntie 

 De werkgroep kiest voor foliumzuur 0,5mg. Dit wordt niet vergoed, maar de kosten zijn dusdanig 
laag dat er in de praktijk geen problemen worden verwacht. Foliumzuur 5 mg  wordt wel vergoed, 
maar is een grotere overmaat dan nodig is voor suppletie. Bij doseringen boven de 1mg is de 
omzetting van foliumzuur in het actieve 5-methyltetrahydrofoliumzuur verzadigd. Daarnaast wordt 
bij hoge doseringen de renale tubulaire terugresorptiecapaciteit overschreden en wordt de 
overmaat foliumzuur onveranderd uitgescheiden in de urine. Bij gebruik van 2,5-5mg wordt 
ongeveer 50% in onveranderde vorm met de urine uitgescheiden.[8] 
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