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Uitgangsvraag 5 

 Is het diagnosticeren van ijzergebreksanemie door middel van het Hb en een MCV nog steeds de meest adequate methode bij zwangere vrouwen? 
 
Search: "Anemia, Iron-Deficiency"[Mesh] AND pregnancy[mh] AND (sensitivity and specificity[mh] OR (predictive[tw] AND value[tw])) AND (("2000"[EDat]:"2009"[EDat]) AND (Humans[Mesh]) AND (Female[MeSH Terms]) AND (English[lang] OR German[lang] OR Dutch[lang])) 

 
Opbrengst: De search leverde 19 titels op, waarvan er 7 werden geselecteerd op relevantie (SJ & KZ). Na het lezen van het abstract (SJ & KZ), bleven er 4 artikelen over die werden beoordeeld op kwaliteit en verdere relevantie. 4 Artikelen werden gevonden bij het nakijken van de referenties. Een 

herhaling van de search door de documentalist van de KNOV leverde geen nieuwe titels op. Van de 16 artikelen werd er géén geīncludeerd.  
 
Geëxcludeerd zijn de volgende studies (zie separate tabel): Edelstam 2001, Alper 2000, Massot 2003, Casaneuva 2003, Milman 2000, Harthoorn 2000, Waters 2001, Breyman 2002, Ervasti 2007, Pualakka 1980, Pualakka 1980, Byg 2000, Milman 2007, Larsson 2008, Rasmussen 2005, Casanova 2005 
 

Geīncludeerd is de volgende studie: geen 
 
Conclusie op basis van de literatuur: Er is geen adequate literatuur gevonden. Er is dus ook geen bewijs gevonden dat een Hb bepaling ondersteund door een ferritinebepaling een betere methode is voor de diagnose ijzergebreksanemie in de zwangerschap.  
 
Overige overwegingen:  
Gouden standaard voor ijzergebreksanemie is een beenmergpunctie; een belastend onderzoek wat daarom nauwelijks wordt gebruikt. De fysiologie van ijzerabsorptie in het lichaam verandert tijdens de zwangerschap, dit heeft mogelijk invloed op het ferritine in de zwangerschap. Ferritine kan tijdens de 
zwangerschap dus niet zonder meer als gouden standaard worden gebruikt.  
Volgens Wildschut1 wordt het MCV beschouwd als de meest sensitieve rode cell index voor de identificatie van ijzergebrek in de zwangerschap.  
Normaal ferritine excludeert geen ijzergebreksanemie (lage specificiteit) en er is er geen bewijs dat het rechtvaardigt om een routinematig ferritinebepaling aan het begin van de zwangerschap uit te voeren. Zij concluderen dan ook het volgende: Routinematig testen op ijzergebreksanemie is alleen 
geïndiceerd voor zwangeren vrouwen met een verhoogd risico hierop. Indien anemie is geassocieerd met een laag MCV dan dient of een ferritinebepaling te worden uitgevoerd of te worden gestart met ijzersuppletie. 
 
17-03-2009 Dorien Swinkels (hoogleraar experimentele klinische chemie, UMCN) is gevraagd om een expertopinie. Volgens haar valt de dag tot dag variatie van ferritine wel mee. Wel is het zo dat een ferritinebepaling nog niet zo gestandaardiseerd is in de laboratoria. Waar bijvoorbeeld het ene 
laboratorium 40 µg/l meet, zal het andere laboratorium 60 µg/l meten of 220 µg/l en 260 µg/l  etc. Dit compliceert het bepalen van adequate afkappunten. 
 
In de oude standaard staat het volgende: 
Bekend is dat zwangerschapshormonen effect hebben op de eiwitsynthese. Onbekend is wat het effect hiervan is op serumferritine. 
Infecties (acuut of chronisch) hebben effect op het serumferritinegehalte. Serumferritine kent in de zwangerschap andere waarden dan daarbuiten. 
De prevalentie van het probleem laag is (H 10.1.2 ) 
De klinische consequenties van het probleem “ijzergebreksanemie” zijn gering (H6 ) 
Een Hb-bepaling is een redelijk betrouwbare test die niet duur is en gemakkelijk uitvoerbaar is in de eerstelijns praktijk (H15). 
 
Het onderzoek van Van den Broek2 uit 1998 wordt ook gebruikt ter onderbouwing in de oude standaard. Dit is een goed uitgevoerde diagnostische studie waarbij gekeken wordt naar welke bepalingen valide zijn in de zwangerschap om een ijzergebrek vast te stellen. Als gouden standaard gebruiken zij 
daarbij de beenmergpunctie. Volgens deze studie is de MCV-bepaling onbetrouwbaar voor de vaststelling van ijzergebrek en ZPP heeft een slechte specificiteit. Ferritine is het meest betrouwbaar zolang het afkappunt wordt verhoogd naar 30 µg/l . De specificiteit kan worden verbeterd indien 
tegelijkertijd gebruik wordt gemaakt van andere parameters zoals sTfR en C-reactive protein measurements. Aangezien een screeningsbeleid relatief simpel, goed te implementeren en niet duur mag zijn, valt het voorstel van van den Broek om die reden af. 
 
Conclusie: Op basis van genoemde argumenten, oude literatuur en gebrek aan nieuwe studies wetenschappelijk bewijs, is er geen reden om het huidige diagnostische beleid met betrekking tot (ijzergebreks-)anemie te veranderen 
 
 

Geëxcludeerde studies (op basis van artikel) bij vraag 5 
 
Studie Reden exclusie 

Edelstam 2001 • Selectiebias kan niet worden uitgesloten 

• Gehele populatie gesuppleerd 

• Kleine groep 

• Beantwoordt vraag onvoldoende 
Alper 2000 • Beantwoordt vraag niet 

• Beantwoord eigen vraag niet 

• Ferritine als gouden standaard 
Massot 2003 • Beantwoordt vraag niet 

• Houdt geen rekening met hemodilutie 

• Zeer  selecte groep waarover weinig info 

• Ferritine is gouden standaard 
Casanueva 2003 • Kleine studie 

• Selectiebias niet uit te sluiten 

• Populatie ontwikkelingsland + woont op grote hoogte  
Milman 2000 • Design past niet bij onderzoeksvraag. 

• Beantwoordt niet de vraag 

• Kleine populatie 
Harthoorn 2000 • Referentie test is geen gouden standaard 

• Diagnostisch onderzoek maar wordt geen sensitiviteit/specificiteit gegeven, deze 
zijn ook niet uit te rekenen 

• Selecte onderzoeksgroep 

• Kleine studie 
Waters 2001 • Beschouwend artikel 

• Gaat met name over niet-zwangeren 
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Breyman 2002 • Geen beschouwend onderzoek 

• Artikel slecht onderbouwd 
Ervasti 2007 • Niet relevant 
Pualakka 1980 • Geen helder opgezette diagnostische studie. Sensitiviteit en specificiteit niet uit 

te rekenen, onderscheidend vermogen van verschillende testen kan niet worden 
getoetst 

• Inclusiecriteria onduidelijk. 

• Controlegroep standaard gesuppleerd 

• Kleine aantallen 
Pualakka 1980 • Selectie populatie onduidelijk; Randomisatie onduidelijk. 

• Uitkomsten alleen interessant met betrekking tot niet gesuppleerde groep. 

• Kleine aantallen. 
Byg 2000 • Aantallen zijn ondoorzichtig 

• Sommige bepalingen maar in een gedeelte van de onderzoekspopulatie 
onderzocht: hier wordt geen verklaring voor gegeven. 

• Afkappunten onduidelijk. 
Milman 2007 • Beantwoordt de vraag niet 

• Laat wel verloop van ferritine zien in de zwangerschap 
Larsson 2008 • Beantwoordt de vraag niet en te kleine aantallen voor het vaststellen van 

referentiewaarden (waar de studie wel over gaat) 
Rasmussen 2005 • Beantwoordt de vraag niet 

• Is antwoord op vraag 4 
Casanova 2005 • Specifieke populatie 

• Er wordt een CBC (complete blood count) vergeleken met serumferritine als 
gouden standaard. 

• Methodologisch ondoorzichtig 

• Niet generaliseerbaar. 
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