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Inleiding 
 
1.1. Aanleiding deze richtlijn 

Het opsporen van (ijzergebreks-)anemie is onderdeel van de preconceptionele, prenatale en postnatale zorg en 

hoort tot het basistakenpakket van elke verloskundige. Sinds het verschijnen van de KNOV-standaard Anemie 

in 2000 wordt bij screening en diagnose van anemie in de zwangerschap rekening gehouden met de 

fysiologische aanpassing van het lichaam aan de zwangerschap. Het beleid in de verloskundige praktijk ten 

aanzien van anemie is sinds het verschijnen van de standaard eenduidiger geworden en het voorschrijven van 

ijzermedicatie is gebaseerd op heldere afkappunten. Daarnaast heeft de standaard geleid tot een meer uniform 

beleid rondom anemie tussen verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. De KNOV-standaard Anemie is in 

2000 als eerste KNOV-standaard verschenen en sindsdien éénmaal herzien in 2010. Nieuwe inzichten en 

veranderingen rondom met name  integrale geboortezorg maken een nieuwe herziening noodzakelijk.  

1.2. Doelstelling van de richtlijn 

Het doel van deze richtlijn is de totstandkoming van eenduidige, transparante en wetenschappelijk 

onderbouwde aanbevelingen ten aanzien van de preventie en behandeling van anemie tijdens de 

zwangerschap en kraamperiode in Nederland. Waar nodig wordt het anemiebeleid aangepast op basis van 

nieuwe evidence (beschikbaar gekomen sinds de laatste herziening in 2010) en de huidige klinische inzichten 

en praktijkvoering. De in de richtlijn beschreven zorg moet zowel onder- als overbehandeling van anemie 

voorkomen. 

1.3. Probleemomschrijving en afbakening 
 
1.3.1. Definitie 
Bloed is opgebouwd uit plasma, trombocyten, leukocyten en erytrocyten. Voor de aanmaak van erytrocyten 

zijn bouwstoffen nodig, waaronder ijzer, foliumzuur en vitamine B12. Een erytrocyt bevat het eiwit 

hemoglobine (Hb), wat zorgt voor de binding van zuurstof en koolstofdioxide en op deze manier zorg voor 

transport door het lichaam. Een essentieel onderdeel van het Hb-molecuul is ijzer. De levensduur van een 

erytrocyt varieert rond gemiddeld 120 dagen (UMCG, 2022). 

Tijdens de zwangerschap varieert het Hb-gehalte. Er is aanvankelijk een daling door fysiologische hemodilutie 

in het eerste en het tweede trimester: de toename van plasmavolume staat niet in verhouding tot het aantal 

erytrocyten op dat moment. Hierna volgt een lichte stijging richting het derde trimester. 

Er is sprake van anemie bij een verstoring in of de aanmaak of de afbraak van de erytrocyten. Bij anemie kan 

sprake zijn van een aanmaakstoornis (door bv. tekort aan bouwstoffen, ziektes en/of erfelijke aandoeningen), 

een verhoogde afbraak (door bv. infectie, auto-immuunziekten, erfelijke aandoeningen) of verlies (bv. post 

partum). (HVN, 2022; UMCG, 2022). 

Het Mean Corpuscular Volume (MCV) geeft de gemiddelde omvang van de erytrocyt aan. Deze waarde biedt 

meer informatie over de oorzaak van de anemie. Er wordt onderscheid gemaakt in microcytaire anemie 

(MCV<80fl ), normocytaire anemie (MCV 80-100fl ) en macrocytaire anemie (MCV>100fl). (ErasmusMC, 2021). 

1.3.2. Cliëntpopulatie 
De cliëntpopulatie omvat alle zwangere en/of kraamvrouwen. 

1.3.3. Etiologie 
Wereldwijd is de meest voorkomende oorzaak van anemie een ijzertekort door een gebrek aan gezonde en 

gevarieerde voeding. De hoge prevalentie van ijzertekort bij zwangere vrouwen wordt waarschijnlijk verklaard 

door onvoldoende ijzervoorraden aan het begin van de zwangerschap en het onvermogen om de verhoogde 

ijzerbehoefte tijdens de zwangerschap op te vangen (Butwick & McDonnell, 2021). 

1.3.4. Prevalentie 
De meest recente cijfers van de WHO (2022) dateren uit 2019 en geven een wereldwijde prevalentie van 

anemie aan van 29,9% (N=±500 miljoen) bij vrouwen in de reproductieve leeftijd (15-49 jaar). Bij zwangere 
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vrouwen wordt een prevalentie van 36,5% genoemd. Het is zeer complex om correcte internationale cijfers te 

rapporteren omdat er geen eenduidigheid is over afbakening, referentiewaarden, diagnostiek en definiëring. 

Dit geldt ook voor de prevalentie van ijzergebreksanemie. Afhankelijk van gehanteerde definities en 

referentiewaarden, komt dit wereldwijd aan het begin van de zwangerschap bij 1-4% van de zwangere 

vrouwen voor. 

 
De WHO databank schat de prevalentie van anemie in Nederland tijdens de zwangerschap op 17,2%. Cijfers uit 

eerder Nederlands wetenschappelijk onderzoek laten echter een andere orde van grootte zien. Gebaseerd op 

de referentiewaarden en definities van de eerdere versie van de Standaard Anemie van de KNOV werd door 

Jans (2009) de prevalentie van anemie in het eerste trimester op 3,4% en bij dertig weken op 2,7%. Een andere 

Nederlandse studie die  andere referentiewaarden en diagnostisch onderzoek gebruikte, vond een prevalentie 

van 17,9% bij zwangere vrouwen met een zwangerschapsduur van vijftien weken of minder (Selles A.W., 2009). 

In beide studies was sprake van een relatief hoog percentage van vrouwen van niet-Noord-Europese afkomst. 

 
Zo lang de aanwezigheid van (ijzergebreks-)anemie in de zwangerschap niet structureel wordt vastgelegd in de 

Verloskundige Informatie Systemen (VIS), de Elektronische Patiënten Dossiers (EPD) en niet wordt 

gerapporteerd naar de Perinatale Registratie Nederland (PRN), is er geen actuele informatie over de 

prevalentie van (ijzergebreks-)anemie in de totale populatie zwangere vrouwen in Nederland. 

1.4. Methode richtlijnontwikkeling 
De richtlijn werd ontwikkeld volgens het KNOV-handboek richtlijnontwikkeling (KNOV, 2021). In 2019 heeft een 

knelpuntenanalyse plaatsgevonden, waarna uitgangsvragen en PICO-vragen werden opgesteld door de 

werkgroep leden. In 2021 werd een systematische literatuursearch uitgevoerd voor uitgangsvragen 1,2, 3, 4 en 

6. De werkgroep leden hebben literatuur aangeleverd voor uitgangsvraag 5, aangezien deze uitgangsvraag zich 

niet leent voor een PICO. Alle literatuur werd samengevat in evidence tabellen en de kracht van het 

wetenschappelijk bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methodiek. De modules werden uitgewerkt en 

conclusies gebaseerd op de gevonden literatuur. De werkgroep leden hebben de overwegingen in een 

werkgroep bijeenkomst geformuleerd, waarbij de volgende aspecten werden meegenomen: kenmerken van 

het wetenschappelijk bewijs, balans tussen voor- en nadelen, cliëntvoorkeuren, kosten en organisatie van zorg. 

Aanbevelingen werden opgesteld, waarbij de conclusies van de literatuursearch en de overwegingen zijn 

gecombineerd. De conceptrichtlijn werd voorgelegd aan betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en 

(patiënt) organisaties ter commentaar. Het commentaar is verzameld en besproken in de werkgroep. De 

conceptrichtlijn is aangepast op basis van het commentaar en de definitieve richtlijn werd voorgelegd voor 

autorisatie. 

1.5. Knelpuntenanalyse 
Voorafgaand aan de eerste werkgroep bijeenkomst in 2019 heeft een schriftelijke inventarisatieronde 

plaatsgevonden. De werkgroep leden werd verzocht om de oude uitgangsvragen van de richtlijn uit 2011 te 

prioriteren en nieuwe knelpunten aan te dragen, alle werkgroep leden gaven hieraan gehoor. Na de 

inventarisatie heeft een schriftelijke prioritering ronde plaatsgevonden, vervolgens werd de knelpuntenanalyse 

doorgenomen  tijdens de eerste werkgroep bijeenkomst (10-04-2019). De volgende knelpunten werden het 

hoogst geprioriteerd: 

• Diagnostiek: 

o Is het zinvol om ferritine te bepalen bij alle zwangere vrouwen? 

o Wat is de betrouwbaarheid van Hb-meters? 

• Behandeling:  

o Wat is de waarde van supplementen als Floradix Elixer en Gentle iron? 

o Wat kan voedingsadvies bijdragen?  

o Wat is de waarde van lactoferrine? 

• Klinische relevantie van: 

o Anemie. 

o HbP-dragerschap. 
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• Risicofactoren op het ontwikkelen van anemie. 

1.5. Proces samenstelling werkgroep, belangen 
Een multidisciplinaire werkgroep met acht leden is opgesteld: (klinisch) verloskundigen, een huisarts, 

gynaecoloog, hematoloog en een cliëntvertegenwoordiger (tabel 1). Hoogleraar experimentele klinische 

chemie aan het Radboud UMC Prof. Dr. Dorine Swinkels is in de eerste fase van de herziening van de richtlijn in 

2019  op de achtergrond betrokken geweest. 

 
Het schrijven van de richtlijn is in 2019 gestart en in 2021 vervolgd, om deze reden is er een wijziging geweest 

in de samenstelling van de werkgroep. 

De oorspronkelijke werkgroep leden werden opnieuw aangeschreven. Indien de eerder betrokken professional 

niet kon deelnemen, werd vervanging gezocht. Een (deels nieuwe) multidisciplinaire werkgroep is opgesteld uit 

zeven werkgroep leden: verloskundigen, een huisarts, gynaecoloog, hematoloog en een 

cliëntvertegenwoordiger (tabel 2). Vanuit de KNOV begeleidden Marije Droogendijk (projectleider tot en met 

december 2021), Amanda Christianen MSc (projectleider vanaf januari 2022), dr. Eveline Mestdagh 

(beleidsmedewerker KNOV) en Siska Post MSc (beleidsmedewerker KNOV, verloskundige) het 

richtlijnontwikkelproces. 

In sommige stappen van het besluitvormingsproces werd ook advies gevraagd aan experts, zowel inhoudelijk 
(dr. Suze Jans (HbP), Dr. Hartman LUMC (labo diagnostiek), Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en 
Laboratoriumgeneeskunde (NVKC, laboratorium diagnostiek en financiering)), methodologisch (dr. Margreet 
Pols, Kennisinstituut) als richtlijn-technisch (Lianne Zondag en Mieke Beentjes). 
 

1.5.1. Werkgroep 2019 
Tabel 1: Samenstelling van de multidisciplinaire werkgroep anemie 2019. 

 Naam werkgroep lid en vertegenwoordiging 
1 Anke Selles, KNOV, Eerstelijns verloskundige 

2 Joke Koelewijn, KNOV, Docente/onderzoeker/ eerstelijns verloskundige niet praktiserend 

3 Dora Nieland, KNOV, Eerstelijns verloskundige 

4 Bianca Bosman, KNOV, Klinisch verloskundige 

5 Vera-Christina Mertens, Zelfbewust Zwanger, Cliëntvertegenwoordiger 

6 Marc van Wijk, NHG, Huisarts 

7 Dacia Henriquez, NVOG, Gynaecoloog  

8 Anja Mäkelburg, NVvH, Hematoloog UMCG 
Vervangster 1e bijeenkomst op 10-4-2019: 
Lizzy van Pampus, NVvH, Hematoloog (niet praktiserend) 

 Betrokken op de achtergrond: 
Dorine Swinkels, Hoogleraar klinische chemie (expertise op ijzergebied) 
Radboud UMC 

 

1.5.2. Werkgroep 2021 
Tabel 2: Samenstelling van de multidisciplinaire werkgroep anemie 2021. 

 Naam werkgroep lid en vertegenwoordiging 
1 Anke Selles, KNOV, Eerstelijns verloskundige 

2 Leonie Welling, Hogeschool Rotterdam Docente bachelor verloskunde; onderzoeker; eerstelijns 
verloskundige niet praktiserend 

3 Bianca Bosman, KNOV, Klinisch verloskundige 

4 Marjolein van Gelderen, Geboortebeweging, Cliëntvertegenwoordiger 

5 Marc van Wijk, NHG, Huisarts 

6 Dacia Henriquez, NVOG, Gynaecoloog 

7 Lizzy Van Pampus (NVvH, Hematoloog, niet praktiserend) 

8 Dora Nieland, KNOV, Eerstelijns verloskundige 
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De “Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling” is gevolgd 
(file:///C:/Users/p042500/Downloads/Code+ter+voorkoming+van+oneigenlijke+beinvloeding+door+belangenv
erstrengeling.pdf). Alle werkgroep leden hebben schriftelijk verklaard dat zij in de laatste vijf jaar geen directe 
financiële belangen (betrekking commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoek financiering) 
of indirecte belangen (persoonlijke relaties, reputatie management, kennisvalorisatie) hebben gehad. Deze 
verklaringen zijn in de werkgroep besproken. Er zijn geen conflicterende belangen gevonden. De verklaringen 
zijn in te zien via het secretariaat van de KNOV. 
 
 

1.7. Werkwijze werkgroep.  
In totaal waren er zeven werkgroep bijeenkomsten, waarbij de eerste werkgroep bijeenkomst heeft 
plaatsgevonden in 2019 en de overige zes bijeenkomsten in 2021-2022. Tijdens de werkgroep bijeenkomst 
werd een actieve en adviserende rol van de werkgroep leden verwacht. Zij leverden input en feedback en de 
beleidsmedewerkers verwerkten dit in de modules. 
 
De werkgroep leden hadden de volgende inbreng: 

• Het vaststellen van de uitgangsvragen (door middel van een schriftelijke inventarisatie voorafgaand 

aan en discussie tijdens werkgroep bijeenkomst 1 in 2019; opnieuw bestendigen hiervan tijdens de 

eerste werkgroep bijeenkomst in nieuwe samenstelling in 2021). 

• Formuleren van de PICO’s (schriftelijk). De werkgroep leden mailden hun voorstel voor PICO’s 

behorende bij de uitgangsvraag/-vragen waar zij verantwoordelijk voor waren. 

• Aan de hand van de PICO’s werden met de KNOV documentalist (Marjolein Udo) literatuur searches 

opgesteld en uitgevoerd. De werkgroep leden selecteerden deze literatuur vervolgens op 

systematische wijze aan de hand van titel en abstract (tiab). 

• De evidence tabellen en conceptteksten over de bevindingen uit de literatuur werden binnen de KNOV 

opgesteld (dr. Marleen van Son (2019), Daphne Leeffers (2019), MSc, dr. Eveline Mestdagh (2021) en 

Siska Post (2021), MSc). Werkgroep leden gaven hier feedback op. 

• Werkgroep leden formuleerden overige overwegingen, veelal uit de praktijk, die een rol spelen 

bij/naast de gevonden wetenschappelijke evidence (bijv. op het gebied van implementatie). 

• Werkgroep leden formuleerden mede de aanbevelingen gebaseerd op literatuur en overwegingen. 

• Gezien het belang van een goede (risico)counseling, werd in samenspraak in deze multidisciplinaire 

werkgroep in de aanbevelingen specifiek rekening gehouden met het counselen voor verschillende 

opties. De keuze van de cliënt werd hierbij centraal geplaatst. 

 
1.8. Cliëntparticipatie 
Een afgevaardigde van stichting Geboortebeweging nam deel aan de werkgroep. 
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1.9 Implementatie en indicatorontwikkeling 

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de implementatie van de 

richtlijn(module) en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op 

factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren. Het 

implementatieplan is te vinden bij de bijlagen [volgt na autorisatiefase]. 

 
1.10 Juridische betekenis richtlijnen.  

VOLGT 

 
1.11 Herziening: afspraken benoemen over herziening 

VOLGT 
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Uitgangsvraag 1: Wat is de klinische relevantie van (ijzergebreks-)anemie bij 
laagrisico zwangere vrouwen? (Zijn er ongunstige maternale en/of foetale 
uitkomsten?) 
Met een systematische literatuurstudie werd gezocht naar literatuur omtrent de klinische relevantie van 
anemie bij laagrisico zwangere vrouwen. Deze uitgangsvraag richt zich op het in kaart brengen van eventuele 
ongunstige maternale en/of foetale uitkomsten. Er zijn veel prospectieve en retrospectieve onderzoeken die 
mogelijke ‘adverse outcomes’ rondom anemie in kaart brengen. Deze zijn veelal ook in verschillende 
systematische reviews opgenomen. Tussen de verschillende systematische reviews is veel overlap. Hierom zijn  
twee systematische reviews geselecteerd waarin zo veel mogelijk verschillende individuele studies werden 
geïncludeerd en naar zo veel mogelijk verschillende uitkomstmaten is gekeken. Passend bij de GRADE-
methodiek, wordt een relatief risico (RR of OR) van 1,25 of 0,75 gezien als klinisch relevant. 

Samenvatting van de literatuur 
Jung et al. (2019) includeerde 117 studies in een systematische review en meta-analyse tot en met november 
2018. Er werden 99 cohort en 29 case-control studies geïncludeerd. De definitie of classificatie van anemie 
verschilde tussen de studies, evenals de afkapwaarden van hemoglobine (Hb) en hematocriet (Ht). 
Er werd een meta-analyse gedaan voor veertien foetale (of neonatale) en tien maternale uitkomstmaten. Er 
werden geen subgroep analyses gedaan voor de mate van anemie, wel voor het moment in de zwangerschap 
waarop het Hb werd gemeten. Ook werd in gestratificeerde analyses gekeken naar geografische regio en laag- 
(LIC), midden- (MIC) en hoog inkomen landen (HIC). Van de 117 geïncludeerde studies werden honderd studies 
op basis van de Newcastle-Ottowa Scale (NOS) methodologisch beoordeeld als van ‘hoge kwaliteit’. Een 
beperking van de review was dat er geen mogelijkheid was tot het berekenen van de ‘adjusted OR’s’ waarin 
gecorrigeerd werd voor confounding, door gebrek aan daarvoor benodigde data in de individuele studies. De 
heterogeniteit tussen de studies was hoog of onduidelijk en er zijn geen forest plots toegevoegd om dit verder 
inzichtelijk te maken. Hiernaast was er onduidelijkheid over de analysemethode bij de dosis-respons relatie.  

Young et al. (2019) includeerde in totaal 272 studies, waarvan 177 in de review en 95 in de meta-analyse tot en 
met oktober 2018. Zes foetale (of neonatale) en vier maternale uitkomstmaten werden geanalyseerd. In de 
meta-analyse werd onderscheid gemaakt tussen het moment waarop het Hb laag was (preconceptioneel, 
eerste/tweede/derde trimester) en onderscheid tussen verschillende afkappunten van het Hb (mate van 
anemie). Er werden subgroep analyses gedaan voor vrouwen met een hoog risico (o.a. tieners jonger dan 
vijftien jaar, vrouwen met HIV, gemelli zwangerschap). Een beoordeling van de kwaliteit van de geïncludeerde 
studies ontbreekt. 

Beide meta-analyses bevatten voor sommige uitkomstmaten grote groepen vrouwen. Bij een aantal 
uitkomstmaten is er een ‘serious risk of inconsistency’ door de grote mate van heterogeniteit tussen de 
groepen.  

Vanwege het grote aantal uitkomstmaten is ervoor gekozen om de literatuur van de belangrijkste 
uitkomstmaten in tabellen samen te vatten (zie tabel 1 en 2). Voor de systematische review van Young et al. 
(2019) is het effect beschreven voor de groep met een Hb <6,8mmol/L.  
De studie van Jung et al. (2019) beschrijft geen expliciete afkapwaarde in relatie tot de beschreven 
uitkomstmaten. Wel toont de studie een (niet-) lineaire dosis-respons relatie tussen het Hb en de verschillende 
uitkomstmaten (figuur 1). 
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Figuur 1: De dosis-respons relatie tussen het Hb en verschillende uitkomstmaten (Jung et al. (2019). 

LBW: Low Birth Weight, PTB: PreTerm Birth, SGA: Small for Gestational Age, PPH: Postpartum hemorrhage, GHT: Gestational Hypertension, GDM: Gestational 

Diabetes Mellitus 
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Tabel 1: Maternale uitkomstmaten. 

Uitkomstmaat Studie  
(Aantal studies) 

Aantal 

patiënten 

Effect 

OR (95% BI) 

Fluxus postpartum (PPH)* Jung (9 studies) 171.785 1,30 (0,92 - 1,84) 

 Young (6 studies) 539.995 1.84 (1.42 - 2.37) 

Pre-eclampsie (PE) Jung (9 studies) 164.852 1,15 (0,80 - 1,64) 

 Young (10 studies) 1.249.975 1,84 (1,31 - 2,59) 

Bloedtransfusie Jung (4 studies) 229.563 2,90 (1,34 - 6,28) 

 Young (4 studies) 242.358 6,57 (3,59 - 12,00) 

Diabetes gravidarum (GDM) Jung (8 studies) 147.754 0,52 (0,12 - 2,37) 

 Young (3 studies) 23.124 2,02 (1,69 - 2,50) 

Inleiding van de baring  Jung (2 studies) 229.056 1,27 (1,05-1,55) 

Sectio caesarea Jung (18 studies) 733.019 1,65 (1,29 - 2,11) 

Post partum anemie Jung (4 studies) ** Onbekend 3,07 (1,83 - 5,15) 

Abruptio placentae Jung (2 studies) 154.134 2,24 (1,22 - 4,12) 

Maternale sterfte  Jung (2 studies) 82.311 3,20 (1,16 - 8,85) 

Hypertensie (PIH) Jung (7 studies) 827.588 

 

0,97 (0,89 - 1,05) 

* Het is onduidelijk of in alle studies PPH op dezelfde manier is gedefinieerd 
** Er is onduidelijkheid over welke studies de auteurs voor deze uitkomst maat hebben gebruikt 
Dik gedrukte uitkomsten zijn significant en klinisch relevant. 
 

Tabel 2: Foetale en neonatale uitkomstmaten. 

Uitkomstmaat Studie  
(Aantal studies) 

Aantal 

patiënten 

Effect 
OR (95% BI) 

Laag geboortegewicht (LBW)* Jung (56 studies) 1.204.874 1,64 (1,45 - 1,87) 

 Young (41 studies) 965.462 1,42 (1,31 - 1,55) 

Dysmaturiteit (SGA)** Jung (15 studies) 494.793 0,89 (0,78 - 1,02) 

 Young (25 studies) 1.090.243 1,08 (1,00 - 1,18) 

Partus prematurus (PTB) Jung (44 studies) 1.108.337 2,11 (1,76 - 2,53) 

 Young (44 studies) 3.040.000 1,36 (1,26 - 1,46) 

Intra Uteriene Vruchtdood (IUVD) Jung (11 studies) 511.853 1,95 (1,15 - 3,31) 

 Young (19 studies) 553.349 1,49 (1,15 - 1,92) 

Neonatale sterfte Jung (5 studies) 1.242 2,87 (0,59 - 14,10) 

 Young (5 studies) 428.735 1,49 (1,19 - 1,87) 

Neonatale anemie Jung (4 studies) 1.635 2,01 (1,46 - 2,75) 

*Het is onduidelijk of in alle studies LBW op dezelfde manier is gedefinieerd 
** Het is onduidelijk of in alle studies SGA op dezelfde manier is gedefinieerd 
Dik gedrukte uitkomsten zijn significant en klinisch relevant. 
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Conclusies 
Maternale uitkomsten 

Beide reviews vinden een zeer sterke significante en klinisch relevante associatie tussen anemie en de kans op 
een bloedtransfusie. Er zijn aanwijzingen dat anemie geassocieerd is met een verhoogde kans op fluxus post 
partum en pre-eclampsie, maar deze uitkomsten waren niet in beide reviews significant (wel klinisch relevant). 
Een studie toont aan dat er een significante en klinisch relevante associatie is tussen maternale anemie en de 
kans op sectio caesarea, abruptio placentae en maternale sterfte. 
  
Foetale/ Neonatale uitkomsten  

Beide systematische reviews laten zien dat er een significante associatie is tussen maternale anemie en laag 
geboortegewicht (LBW), partus prematurus en intra uteriene vruchtdood (IUVD). Hierbij lijkt het lage 
geboortegewicht verklaard te worden door prematuriteit, want er is geen significant verschil gevonden voor de 
uitkomstmaat Small for Gestational Age (SGA). Er zijn aanwijzingen voor een verhoogde kans op neonatale 
sterfte en foetale en/of neonatale anemie. 
 
Maternaal 

Zeer lage GRADE Het is onduidelijk of maternale anemie geassocieerd is met een verhoogde kans op 
diabetes gravidarum (Jung et al., 2019; Young et al., 2019). 

Zeer lage GRADE Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat maternale anemie geassocieerd is met een 
verhoogde kans op sectio caesarea (Jung et al., 2019). 

Zeer lage GRADE Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat maternale anemie geassocieerd is met een 
verhoogde kans op inleiding van de baring (Jung et al., 2019; Young et al., 2019). 

Zeer lage GRADE Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat maternale anemie geassocieerd is met een 
verhoogde kans op fluxus postpartum (Jung et al., 2019; Young et al., 2019). 

Zeer lage GRADE Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat maternale anemie geassocieerd is met een 
verhoogde kans op pre-eclampsie (Jung et al., 2019; Young et al., 2019). 

Lage  GRADE Er zijn aanwijzingen dat maternale anemie geassocieerd is met een verhoogde kans 
op een bloedtransfusie (Jung et al., 2019; Young et al., 2019). 

Redelijke GRADE Er zijn aanwijzingen dat maternale anemie geassocieerd is met een verhoogde kans 
op postpartum anemie (Jung et al., 2019). 

Redelijke GRADE Er zijn aanwijzingen dat maternale anemie niet geassocieerd is met een verhoogde 
kans op zwangerschapshypertensie (Jung et al., 2019). 

Hoge GRADE Het is waarschijnlijk dat maternale anemie geassocieerd is met een verhoogde 
kans op solutio placentae (Jung et al., 2019). 

Hoge GRADE Het is waarschijnlijk dat maternale anemie geassocieerd is met een verhoogde 
kans op maternale sterfte (Jung et al., 2019). 
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Neonataal 

Zeer lage 
Grade 

Er zijn aanwijzingen dat maternale anemie geassocieerd is met een verhoogde kans op 
intra uteriene sterfte (Jung et al., 2019; Young et al., 2019). 

Lage GRADE Er zijn aanwijzingen dat maternale anemie geassocieerd is met een verhoogde kans op 
een neonaat met een laag geboortegewicht (Jung et al., 2019; Young et al., 2019). 

Lage GRADE Er zijn aanwijzingen dat maternale anemie geassocieerd is met een verhoogde kans op 
een partus prematurus (Jung et al., 2019; Young et al., 2019). 

Lage GRADE Er zijn aanwijzingen dat maternale anemie geassocieerd is met een verhoogde kans op 
perinatale sterfte (Jung et al., 2019; Young et al., 2019). 

Lage GRADE Er zijn aanwijzingen dat maternale anemie geassocieerd is met een verhoogde kans op 
neonatale sterfte (Jung et al., 2019; Young et al., 2019). 

Redelijke 
GRADE  

Maternale anemie lijkt niet geassocieerd te zijn met dysmaturiteit (SGA) (Jung et al., 
2019; Young et al., 2019). 

Hoge GRADE Het is erg waarschijnlijk dat maternale anemie geassocieerd is met een verhoogde 
kans op neonatale anemie (Jung et al., 2019). 

 

Overwegingen 
 

Kenmerken van het wetenschappelijk bewijs 
De literatuur geeft een groot aantal potentiële gevolgen van maternale anemie. Anemie is niet in alle studies 
hetzelfde gedefinieerd maar veelal werden overeenkomstige waardes aangehouden voor het Hb. Het 
overgrote deel van het wetenschappelijke bewijs is van matige tot lage kwaliteit. Ondanks hun grootte kunnen 
systematische reviews van (retrospectieve) cohortstudies niet gebruikt worden om causaliteit aan te tonen. 
Wel laat de literatuur voor een aantal belangrijke ongunstige maternale en foetale uitkomsten een matige tot 
sterke associatie zien met anemie tijdens de zwangerschap. Een aantal uitkomstmaten liet zowel een 
significante als klinisch relevante associatie zien. In de systematische literatuursearch is geen onderzoek 
gevonden waarin gekeken is naar uitkomsten zoals de kwaliteit van leven van zwangere vrouwen met een 
anemie. Voor de postpartum periode werd geen literatuur gevonden die zich richtte op de klinische relevantie 
van de anemie. 

 
Balans tussen voor- en nadelen  
Een vrouw met anemie kan klachten ervaren zoals vermoeidheid, duizeligheid, kortademigheid of het gevoel 
flauw te vallen. Deze klachten kunnen het dagelijks leven van een vrouw in meer of mindere mate beïnvloeden.  
De mate van klachten is niet altijd te relateren aan de ernst van de anemie. Ook vrouwen zonder anemie 
kunnen deze klachten ervaren. 
 
Dat voor het behandelen van een anemie medicatie nodig is kan als nadeel worden gezien. De behandeling 
vindt bij voorkeur plaats middels orale ijzermedicatie of op indicatie met intraveneus ijzer. De overwegingen 
rondom medicamenteuze therapie zijn uitgewerkt in uitgangsvraag 4. 
 
Het niet behandelen van een anemie brengt mogelijk medische nadelen voor moeder en kind of (toenemende) 
klachten voor de zwangere vrouw zoals duizeligheid, vermoeidheid, futloosheid en/of krachtverlies. Het is 
daarbij ook mogelijk dat vrouwen die om andere redenen al een verhoogde kans hebben op bijvoorbeeld een 
kind met een laag geboortegewicht of partus prematurus, door anemie meer risico zouden kunnen lopen. Dit 
geldt ook voor vrouwen die een verhoogde kans hebben op bloedverlies tijdens de zwangerschap (te denken 
valt aan een placenta praevia). Voor deze groep vrouwen is alertheid op en behandeling van anemie extra 
belangrijk. 
Vrouwen met een verhoogde kans op overmatig bloedverlies bij de baring hebben een verhoogde kans op 
postpartum anemie en/of een bloedtransfusie. Op dit moment komt een fluxus post partum voor bij ongeveer 
6% van de baringen in Nederland (Peristat, 2020). Andersom lijkt anemie op zichzelf ook geassocieerd met een 
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verhoogde kans op overmatig bloedverlies. Ook voor deze vrouwen is behandeling extra belangrijk. 
 

Cliëntenvoorkeuren & Organisatie van zorg en kosten. 

Zie uitgangsvraag 4. 

 

Aanbevelingen  
  

Aanbeveling  

  

Bespreek in de counseling van zwangere vrouwen met anemie de mogelijke 
nadelige gevolgen van anemie en eventueel overige (matige) risicofactoren die 
meespelen. 
Bespreek hierbij de voor-en nadelen van (orale) ijzertherapie  en bespreek daarbij 
het belang van therapietrouw. 

Aanbeveling Overweeg preconceptioneel bloedonderzoek ter bepaling van de ijzerstatus van 
de vrouw met een kinderwens en geef voorlichting over gezonde en meer 
specifiek, ijzerrijke, voeding en aanvullende supplementen. 

Aanbeveling Leid het nageboorte tijdperk actief bij een vrouw met anemie en counsel de 
zwangere op basis van haar persoonlijke risicoprofiel. Bespreek hierbij ook de 
verhoogde kans op een bloedtransfusie postpartum. 
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Uitgangsvraag 2a: Wat is de betrouwbaarheid van Hb-meters (zoals 
HemoCue®)? 
 
Met een systematische literatuurstudie werd gezocht naar de testeigenschappen (sensitiviteit en specificiteit) 
van Hb-meters die in verloskundigenpraktijken worden gebruikt. 
  
De sensitiviteit van een testmethode is de kans dat een positieve testuitslag terecht is. De specificiteit is de 
kans dat een negatieve uitslag terecht is. Met andere woorden: hoe hoger de sensitiviteit, hoe groter de kans 
dat bij een positieve testuitslag daadwerkelijk sprake is van proteïnurie en hoe hoger de specificiteit, hoe groter 
de kans dat bij een negatieve testuitslag daadwerkelijk geen sprake is van proteïnurie. Omdat het een 
screeningsmethode betreft, werd binnen de werkgroep een drempelwaarde van >90% sensitiviteit en >75% 
specificiteit vastgesteld als klinisch relevant. 
 
De positieve likelihood ratio (LR+) weerspiegelt de verhouding tussen de kans op een positieve testuitslag bij 
zieken en niet-zieken. De negatieve likelihood ratio (LR-) weerspiegelt de verhouding tussen de kans op een 
negatieve testuitslag bij zieken en bij niet-zieken. De positief voorspellende waarde (PVW) geeft aan wat de 
kans is dat iemand de ziekte daadwerkelijk heeft bij een positieve testuitslag, de negatief voorspellende 
waarde (NVW) geeft aan wat de kans is dat iemand de ziekte daadwerkelijk niet heeft bij een negatieve uitslag. 
 

Uit de literatuursearch kwamen verschillende niet invasieve, in de eerste lijn toepasbare methoden naar voren. 
De meeste geselecteerde artikelen betroffen onderzoek in laag-inkomen landen. Uit navraag bij de 
belangrijkste leverancier van medische hulpmiddelen aan verloskundigen in Nederland bleek dat voornamelijk 
de Hemocue© en de Hemochroma© worden gebruikt. Over de testeigenschappen van de recenter 
geïntroduceerde Hemochroma©  is geen literatuur gevonden, ook niet bij navraag bij de leveranciers. Geen van 
werkgroep leden was bekend met dit meetapparaat. Er is voor gekozen naast de Hemocue© ook andere 
apparatuur of meetmethodes te beschrijven, met het oog op eventuele ontwikkelingen in de toekomst 
(beschikbaarheid van apparatuur in Nederland). 
 

Samenvatting van de literatuur 
 
De cross-sectionele studie van Boghani, Mei, Perry, Brittenham, and Cogswell (2017) baseert zich op data en 
samples uit drie voorgaande studies. Eén hiervan betreft een studie in Cleveland (VS) waarbij een hemoglobine 
meting werd gedaan bij zwangere vrouwen (N=397) van minder dan twintig weken zwangerschapsduur. Hier 
werd de Hemocue© (veneuze en capillaire afname) vergeleken met de standaard veneuze bepaling middels de 
Coulter-teller. 
 
De systematische review van Sobhy, Rogozinska, and Khan (2017) bestudeert tien studies uitgevoerd met 4239 
zwangere vrouwen in landen met een laag inkomen. In deze studies werden de volgende methoden met elkaar 
vergeleken: Hemocue© (N=1), Sahli© methode (N=1), de non-invasieve hemoglobine sensor (N=1), 
klinisch/lichamelijk onderzoek (N=5), hemoglobine kleuren schaal (HCS; N=4 ) en de kopersulfaat test (N=3). 
Niet al deze methoden worden toegepast in Nederland. Wanneer een methode slechts in één studie werd 
onderzocht, werd enkel die studie beschreven en beoordeeld. Wanneer een methode in meerdere studies 
werd onderzocht werden de gepoolde resultaten en de kwaliteit van de review beoordeeld. Het klinisch-
lichamelijk onderzoek als methode voor de beoordeling van anemie werd niet verder beoordeeld. 
 
Hemocue© 
 
In de studie van Boghani et al. (2017), werd de Hb-afkapwaarde voor zwangere vrouwen vastgelegd op 6,8 
mmol/L in het eerste trimester en 6,5 mmol/L in het tweede trimester. De sensitiviteit van een capillair 
bloedsample met de Hemocue© meting was 66,7% (95% BI [46,0 - 83,5]; p = 0,0023) en de specificiteit 98,1% 
(95%BI [96,1 - 99,2]; p < 0,0001). Bij het veneuze bloedsample was de sensitiviteit 92,6% (95%BI [75,7 - 99,1]; p 
0,0002) en de specificiteit 96,7% (95%BI [94,4 - 98,3]; p = 0,0104). 
 
De Hemocue© werd ook bestudeerd in de studie van van den Broek, Ntonya, Mhango, and White (1999) en 
beschreven in de systematische review van Sobhy et al. (2017). Een capillaire afname middels vingerprik werd 
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vergeleken met een veneuze laboratoriumtest Er werd een sensitiviteit van 85% (95%BI [79 -90]), specificiteit 
van 80% (95%BI [76 - 83]), LR+ van 4,3 (95%BI [3,5 -5,1]) en LR- van 0,18 (95%BI [0,12 - 0,27]) gevonden. 
 
Hemoglobine Colour Scale (HCS) 
 
De Hemoglobine Colour Scale (HCS) is een kaart met daarop zes verschillende schakeringen van rood die 
overeenkomen met hemoglobine waarden van respectievelijk 2,5; 3,7; 4,9; 6,2; 7,4; 8,6 mmol/L. Een druppel 
bloed wordt opgevangen op een teststrip welke na ongeveer dertig seconden kan worden vergeleken met de 
zes kleuren. 
 
De betrouwbaarheid van de HCS werd bestudeerd in vier studies waarvan de resultaten werden gepoold in de 
systematische review van Sobhy (2017). Bij een Hb-afkapwaarde van 6,8 mmol/L was de sensitiviteit 67% 
(95%BI [56 - 76]) en de specificiteit 67% (95%BI [48 - 82]). 
 
Kopersulfaat test 
 
De kopersulfaat CUSO4- test meet de densiteit (dichtheid) van een druppel bloed, welke gecorreleerd is aan de 
hoeveelheid Hb in het bloed. 
 
Deze methode werd bestudeerd in drie studies waarvan de resultaten werden gepoold in de systematische 
review van Sobhy (2017). De CUSO4- had een sensitiviteit van 97% (95%BI [88 - 100]), specificiteit van 71% 
(95%BI [55 -85]), LR+ van 3,4 (95%BI [2,1 - 5,5]) en LR- van 0,05 (95%BI [0,01 -0,19]). 
 
De Sahli©-methode 
 
De Sahli©- methode baseert zich op een visuele vergelijking van een bloedsample (waarbij zoutzuur wordt 
toegevoegd om het sample te verdunnen) met een gekleurde glazen standaard. Deze methode werd 
bestudeerd in één studie van Agnihotri, Ambad, and Rahule (2015). Bepalingen met de Sahli©-methode en de 
cyanmethemoglobine methode werden verricht op honderd samples. Bij een Hb-afkapwaarde van 4,9 mmol/L, 
werd een sensitiviteit gevonden van 86% (95%BI [75 - 94]), een specificiteit van 83% (95%BI [68 - 93]), LR+ van 
5,2 (95%BI [2,6 - 10,3]) en LR- van 0,17 (95%BI [0,09 - 0,32]). 
 
De niet-invasieve hemoglobine sensor 
 
Met de niet-invasieve hemoglobine sensor wordt een meting gedaan over de vinger, waarbij een inschatting 
wordt gemaakt van het Hb-gehalte. Deze techniek lijkt het best te vergelijken met een saturatiemeter. De 
meting middels sensor werd enkel bestudeerd in de studie van Ahankari, Fogarty, Tata, Dixit, and Myles (2016) 
die de waardes van de niet-invasieve Hb-sensor van 269 samples vergeleek met de waarde van het veneus Hb 
gehalte in een laboratoriumbepaling. De sensitiviteit van deze niet-invasieve methodiek was 33,7 (95%BI [27,3 - 
40,5]), de specificiteit 91,8% (95%BI [81,9 tot 97,3]).  
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Conclusies 
LAGE GRADE  Er zijn aanwijzingen dat de sensitiviteit en specificiteit van een Hb-meting middels 

Hemocue© op een veneus bloedsample erg hoog zijn waardoor het een 
betrouwbaar diagnostisch instrument is (Boghani et al., 2017). 

LAGE GRADE Er zijn aanwijzingen dat de sensitiviteit van een Hb-meting middels Hemocue© op 
een capillair bloedsample (vingerprik) laag is waardoor een positief testresultaat 
vaker onterecht positief is (Boghani et al., 2017). 

LAGE GRADE  
 

Er zijn aanwijzingen dat de specificiteit van een Hb-meting middels Hemocue© op 
een capillair bloedsample (vingerprik) erg hoog is waardoor een negatief 
testresultaat vaak terecht negatief is (Boghani et al., 2017). 

ZEER LAGE GRADE Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat de specificiteit van een Hb-meting middels 
Hemocue© op een capillair bloedsample (vingerprik) hoger is naarmate het Hb-
gehalte daalt waardoor een negatief testresultaat vaak terecht negatief is (van den 
Broek et al., 1999). 

ZEER LAGE GRADE Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat de sensitiviteit van een Hb-meting middels 
HCS laag is waardoor een positief testresultaat vaker onterecht positief is (Sobhy et 
al., 2017). 

ZEER LAGE GRADE Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat de specificiteit van een Hb-meting middels 
HCS stijgt naarmate het Hb-gehalte daalt waardoor een negatief testresultaat 
vaker terecht negatief is (Sobhy et al., 2017). 

ZEER LAGE GRADE Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat de sensitiviteit van een Hb-meting middels 
Sahli© methode laag is waardoor een positief testresultaat vaker onterecht positief 
is (Agnihotri et al., 2015). 

ZEER LAGE GRADE Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat de specificiteit van een Hb-meting middels 
Sahli© methode hoog is waardoor een negatief testresultaat vaak terecht negatief 
is (Agnihotri et al., 2015). 

ZEER LAGE GRADE Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat de sensitiviteit van een Hb-meting middels de 
kopersulfaat methode laag is waardoor een positief testresultaat vaker onterecht 
positief is (Sobhy et al., 2017). 

ZEER LAGE GRADE Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat de specificiteit van een Hb-meting middels de 
kopersulfaatmethode hoog is waardoor een negatief testresultaat vaak terecht 
negatief is positief is (Sobhy et al., 2017). 

ZEER LAGE GRADE Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat de sensitiviteit van een Hb-meting middels de 
Hb-sensor erg laag is waardoor een positief testresultaat vaker onterecht positief is 
(Ahankari et al., 2016). 

ZEER LAGE GRADE  Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat de specificiteit van een Hb-meting middels de 
Hb-sensor hoog is waardoor een negatief testresultaat vaak terecht negatief is 
(Ahankari et al., 2016). 

  

Overwegingen 

Kenmerken van het wetenschappelijk bewijs 

Er is veel literatuur over de toepasbaarheid van verschillende methodes om het Hb gehalte te bepalen. 

Literatuur met zwangere vrouwen als doelpopulatie is echter veel beperkter. De beschreven literatuur is 

voornamelijk afkomstig uit laag inkomen landen (LIC), waar wordt gezocht naar snelle en goedkope methoden 

om anemie uit te sluiten/op te sporen. De betrokken studies werden alle als laag tot zeer laag gegradeerd 

gezien de selectie bias, het niet blinderen van de resultaten en de onduidelijke indextest bij enkele studies. 

 

Balans tussen voor- en nadelen  
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• Hemocue©:  

o Meest toegepaste en bekendste methodiek onder verloskundigen in Nederland. 

o Met een veneus bloedsample een hogere sensitiviteit en specificiteit dan met een capillair 

sample, maar dit vraagt een meer invasieve ingreep.  

o Een Hemocue©-meting met een capillair bloedsample (vingerprik), is gemakkelijk en snel af te 

nemen. De sensitiviteit is te laag om de Hemocue© in te zetten als diagnostisch middel, maar 

de hoge specificiteit geeft wel aan dat het wel als screening kan worden ingezet. 

• Sahli©-methode:  

o Vraagt veel expertise en lijkt voornamelijk gebaseerd te zijn op een ‘gevoel/inschatting’ van 

kleur. 

o Speciale ‘opstelling’ noodzakelijk om uitslag te interpreteren: niet makkelijk hanteerbaar in 

de verloskundige praktijk. 

o Sensitiviteit en specificiteit matig. 

• Kopersulfaat methode:  

o Vraagt veel expertise en lijkt voornamelijk gebaseerd te zijn op een ‘gevoel’ van densiteit van 

de druppel bloed.  

o Speciale ‘opstelling’ noodzakelijk om uitslag te interpreteren: niet makkelijk hanteerbaar in 

de verloskundige praktijk. Hoge sensitiviteit: bruikbaar als screenings methode. 

• HCS: 

o Vergelijkbaar met visuele dipstick methodiek en dus vrij makkelijk te gebruiken. 

o Subjectieve ‘schatting’ van de kleur. 

o Lage sensitiviteit en specificiteit: niet bruikbaar als screenings- en/of diagnostische methode. 

• Hemoglobine-sensor:  

o Lage sensitiviteit, maar hoge specificiteit: eventueel bruikbaar bij een sterke verdenking op 

anemie.  

o Minimale invasief, gemakkelijk inzetbaar.  

 

Cliëntvoorkeuren 

Minder invasieve meetmethoden genieten steeds de voorkeur bij de cliënten, maar een onbetrouwbaar 

testresultaat is nadeliger dan een meer invasieve meetmethode. Er zijn grote studies met zwangere vrouwen 

met anemie noodzakelijk om de minder invasieve methodieken verder te optimaliseren en standaard in te 

voeren als diagnostisch middel (Young et al., 2021). 

De werkgroep is van mening dat een extra veneus sample afnemen vervelend kan zijn en adviseert om 

bloedafnames op een slimme manier te combineren met eventueel overig onderzoek waar reeds een indicatie 

voor is. Dus bijvoorbeeld een veneus Hb mee laten bepalen wanneer reeds een venapunctie wordt verricht 

voor andere diagnostische doeleinden.  

 

Organisatie van zorg en kosten 
Het resultaat van een Hb-bepaling via het laboratorium kan op zich laten wachten (in principe maximaal 24 
uur), waardoor het resultaat niet onmiddellijk bekend is. Echter, met de toegenomen digitalisering is een 
uitslag over het algemeen steeds sneller bekend. Bij gebruik van integrale patiëntendossiers kan een uitslag 
binnen enkele uren al zichtbaar zijn in het dossier. 
Middels de Hemocue© is een resultaat direct bekend. Echter is er in lijn met de andere uitgangsvragen volgens 
de werkgroep geen enkele indicatie binnen de zwangerschap of in het kraambed meer, waarin het voldoende is 
om enkel het Hb te bepalen: aangeraden wordt om de Hb bepaling steeds te combineren met een MCV (en bij 
hoog risico ook ferritine) bepaling. 

 
Aanbevelingen 
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Aanbeveling 1 Bepaal het Hb en MCV (en waar nodig ferritine, zie UV 2b) bij voorkeur met een 
veneus bloedsample via het laboratorium. 

Aanbeveling 2 Cluster voor de zwangere vrouw, waar mogelijk, verschillende bloedonderzoeken via 
het laboratorium. 
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Uitgangsvraag 2b: Wat is de plaats van het bepalen van het ferritine als 
screening en/of diagnostiek van anemie bij zwangere vrouwen? 
 
In de KNOV standaard uit 2010 wordt het gemiddelde corpusculaire volume (Mean Corpuscular Volume, MCV) 

gebruikt om bij een te laag hemoglobinegehalte1 de diagnose ijzergebreksanemie te kunnen stellen. Het MCV 
geeft informatie over de gemiddelde grootte van de erytrocyten. De grootte van rode bloedcellen geeft meer 
informatie over de oorzaak van anemie. Een MCV <80fl, als gevolg van verminderde hemoglobinesynthese, kan 
gezien worden als een (late) indicator van ijzertekort. Ook bij patiënten met thalassemie (afwijking van het 
hemoglobine-eiwit in de rode bloedcellen) is het MCV meestal verlaagd. 
 
Bij een tekort aan ijzer, is het opgeslagen ijzer in het lichaam verminderd en de kans op anemie verhoogd. Er 
zijn situaties waarbij de ijzerbehoefte verhoogd is, zoals zwangerschap, waar ijzer nodig is voor de groei en 
ontwikkeling van de foetus evenals de verhoogde maternale erytropoëse. Ferritine is een eiwit dat zorgt voor 
de binding van ijzer bij de opslag in de lever en het beenmerg. Er is altijd een kleine hoeveelheid ferritine in het 
bloed aanwezig: dit is een maat voor de hoeveelheid ferritine in de lever en het beenmerg. Het is van belang de 
toepasbaarheid van een ferritine bepaling als screening en/of diagnostiek rondom anemie in de zwangere 
populatie te onderzoeken. 

 
Voor deze uitgangsvraag is een systematische literatuursearch gedaan naar de waarde van een 
ferritinebepaling in de screening en/of diagnostiek van anemie bij zwangere vrouwen. Er werd bijvoorbeeld 
gekeken naar ferritine als toevoeging aan de standaard bepalingen of als vervangende indicator (in plaats van 
het MCV) bij screening van de gehele populatie zwangere vrouwen. Ook werd gekeken naar de accuratesse van 
de ferritinebepaling in de diagnostiek van ijzergebreksanemie bij zwangere vrouwen. 
 

Samenvatting van de literatuur 
Er werden in de literatuur geen studies gevonden, passend bij de Nederlandse populatie, waarin een directe 
cijfermatige vergelijking werd gemaakt tussen het screenend of diagnostisch vermogen van de ferritine 
bepaling in vergelijking met (of aanvullend op dat van) het MCV in geval van anemie bij zwangere vrouwen. 
 
Daru et al. (2017) beschrijft in een niet-systematische review dat er meerdere uitdagingen zijn bij de 
interpretatie van laboratoriumresultaten in relatie met de fysiologische verandering rondom zwangerschap en 
bevalling. 
 
Er werden geen studies gevonden die de afkapwaardes van ferritine beschrijven in de diagnostiek rondom 
anemie, specifiek voor zwangere vrouwen. 
 
Verder werden geen studies gevonden die de kosteneffectiviteit onderzochten van een screeningsprogramma 
naar (ijzergebreks-)anemie bij zwangere vrouwen (Rukuni, Knight, Murphy, Roberts, & Stanworth, 2015) 

De werkgroep signaleert een kennishiaat rondom de cijfermatige vergelijking van screenend en 

diagnosticerend vermogen van de ferritinebepaling en MCV bij zwangere vrouwen. Een groot cohortonderzoek 

kan bijdragen aan informatie over incidentie, prevalentie, screening, diagnostiek en behandeling van anemie bij 

Nederlandse zwangere vrouwen, alsmede de kosteneffectiviteit. 

 

Gezien de vele vragen vanuit het werkveld en de grote mate van praktijkvariatie in Nederland, heeft de 

werkgroep besloten deze uitgangsvraag op andere wijze te beantwoorden. De werkgroep heeft op basis van 

expert opinion, ondersteund met literatuur en in lijn met internationale richtlijnen, een lijst met overwegingen 

en aanbevelingen opgesteld als antwoord op de uitgangsvraag. 
  

 
1 ≤13 weken 7,1 mmol/L, 14-17 weken 6,8 mmol/L, 18-21 weken 6,5 mmol/L, 22-37 weken 6,3 mmol/L en 
vanaf 38 weken 6,5 mmol/L 
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Pathofysiologie 

Naast hemodilutie is een tekort aan ijzer verreweg de meest voorkomende oorzaak van anemie. Elk lichaam 

heeft ijzer nodig voor de aanmaak van hemoglobine, wat als eiwit nodig is voor de aanmaak van erytrocyten. 

Een tekort aan erytrocyten, geeft een verlaagd hemoglobinegehalte en wordt gedefinieerd als anemie.  

Andere factoren, waaronder vitamine B12- en foliumzuurdeficiëntie, de aanwezigheid van hemoglobinopathie, 

chronische ontsteking (zoals de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, reumatoïde artritis), hemolyse en 

bloedverlies kunnen al dan niet in combinatie met ijzergebrek eveneens een rol spelen in de ontwikkeling van 

anemie. 
 

IJzertekort ontwikkelt zich in het algemeen geleidelijk waarbij eerst de voorraad in het lichaam afneemt en 

uiteindelijk uitgeput raakt wat resulteert in ijzergebreksanemie. In situaties met een verhoogde vraag zoals de 

zwangerschap is bij een tekort aan opgeslagen ijzer in het lichaam de kans op anemie verhoogd. 

Anemie kan dus veroorzaakt worden door onder andere ijzertekort, maar anemie kan ook bestaan zonder 

ijzertekort en andersom. Tijdens de zwangerschap is de ijzerbehoefte verhoogd en kan sprake zijn van: 

1. IJzergebrek (ijzer deficiëntie) zonder anemie (ferritine laag, Hb niet verlaagd). 

2. IJzergebrek met anemie (zowel ferritine als Hb verlaagd). 

3. IJzergebrek gevolgd door een anemie (eerst enkel laag ferritine, later zowel ferritine als Hb verlaagd). 

Ferritine 

De traditionele gouden standaard voor diagnostiek van ijzerdeficiëntie is een beenmergpunctie. Deze invasieve 

procedure is niet geschikt voor routine controles. Er zijn verschillende surrogaatmarkers beschikbaar voor het 

bepalen van de ijzerstatus via bloedafname. Serum ferritine is de klinisch meest bruikbare bepaling.  

Zowel binnen als buiten de zwangerschap is er discussie over de optimale afkapwaarden van het 

ferritinegehalte (Pavord, 2011). 

 

Ferritine is een acute fase- eiwit dat vooral in de lever en in het beenmerg aanwezig is en dat wordt gebruikt 

om ijzer op te slaan. Een kleine hoeveelheid ferritine zit ook in het bloed. De hoeveelheid ferritine in het bloed 

is (bij afwezigheid van een ontsteking of infectie) een maat voor de hoeveelheid ferritine in de lever en het 

beenmerg. In aanwezigheid van een ontsteking of infectie, stijgt het ferritine en kan ijzergebrek worden 

gemaskeerd (Rossum, Boesten, Vlasveld, & Swinkels, 2011). Dat wil dus zeggen dat waar een te lage waarde 

van ferritine diagnostisch is voor ijzertekort, een normale of hoge waarde ijzertekort niet uitsluit. 

 

Het ferritinegehalte wordt momenteel niet standaard bepaald bij bloedonderzoek rondom anemie bij 

zwangere vrouwen in Nederland. In een niet-zwangere populatie is het wel gebruikelijk om ijzertekort te 

diagnosticeren met een bepaling van het ferritine gehalte. 

 

In de zwangerschap zal bij vrouwen met adequate ijzervoorraad de serum concentratie van ferritine initieel 

stijgen, gevolgd door een progressieve daling tot 32 weken, tot ongeveer 50% van de waarde van voor de 

zwangerschap. Dit is onder andere het gevolg van hemodilutie. De waarden zullen weer licht stijgen in het 

derde trimester (Pavord, 2011). 

 

MCV 

Tijdens de zwangerschap is er als gevolg van gestimuleerde erytropoëse een relatieve toename van 

circulerende jonge en grotere erytrocyten waardoor het MCV licht stijgt. Milde gevallen van ijzergebrek 

worden mogelijk gemist, doordat het MCV soms niet onder de grenswaarde van 80fl valt (Pavord, 2011). Ook 

buiten de zwangerschap lijkt het MCV niet de juiste parameter voor ijzertekort, het is meestal pas verlaagd 

wanneer de ijzervoorraad is uitgeput (Rossum et al., 2011). Recent Nederlands onderzoek laat zien dat 

classificatie van oorzaken van anemie op basis van enkel het MCV ook buiten de zwangerschap, veelal onjuist is 

(Schop et al., 2021). 
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Overwegingen 
 

De werkgroep heeft op basis van expert opinion, ondersteund met literatuur en in lijn met internationale 

richtlijnen, onderstaande overwegingen meegenomen in het beantwoorden van de uitgangsvraag. 

 

De overwegingen die zijn meegenomen om tot een aanbeveling te komen voor de dagelijkse praktijk zijn 

verdeeld in categorieën: 

1. Ferritinegehalte bij niet zwangere vrouwen 
2. Ferritinegehalte bij zwangere vrouwen (inclusief voorspellende waarde laag ferritine vroeg in de 

zwangerschap) 
3. Aanbevelingen voor zwangere vrouwen uit (inter-)nationale richtlijnen of aanverwante literatuur 
4. Praktijk, kosten en cliënt 

 
1. Ferritine bij niet zwangere vrouwen 
De herziene standaard van het Nederlandse Huisartsen Genootschap (2021) beschrijft dat bij aanvullende 
diagnostiek, de morfologische indeling in micro-, normo- en macrocytaire anemie is vervangen door een 
pathofysiologische indeling op basis van een verminderde of gestoorde aanmaak van hemoglobine (Hb) en/of 
erytrocyten of verhoogde afbraak van erytrocyten. Bij de eerste stap van de aanvullende diagnostiek is niet 
langer alleen het mean corpusculair volume (MCV) van doorslaggevend belang, maar het MCV in combinatie 
met ferritine. De NHG hanteert hierbij als definitie van ijzergebreksanemie: 
- een verlaagd MCV én een verlaagd ferritine  
- een normaal of verlaagd MCV bij patiënten die:  

 
óf een aandoening hebben die een anemie door chronische ziekte tot gevolg kan hebben;  
óf in de afgelopen maand een infectieziekte hebben doorgemaakt;  
én een ferritine binnen het normale bereik maar < 100µg/l, een verlaagde ijzer- en een verhoogde 
transferrineconcentratie hebben. 

 
De gebruikte methode voor het bepalen van het ferritinegehalte kan per laboratorium verschillen, hierdoor is 
een referentiewaarde niet exact te geven. Een ferritinegehalte van 20 - 250μg/L bij mannen en 20 - 150μg/L bij 
vrouwen wordt over het algemeen als normaal beschouwd (NVKC (2022). 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO/CDC, 2007) hanteert voor ijzergebrek een ferritine van ≤15µg/L en 
definieert uitputting als een ferritine gehalte <12µg/L. Een ferritine afkapwaarde <15µg/L heeft volgens de 
WHO (2020) een specificiteit van 98% en een sensitiviteit van 75% voor het opsporen van ijzergebrek in 
vergelijking met een beenmergpunctie (gouden standaard) voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd (Hallberg et 
al., 1993). Echter, de relatie tussen deze afkapwaarden en klinische effecten van dit tekort op de uitkomsten 
(zoals maternale morbiditeit) is onzeker (Rukuni et al., 2015). 
 
In de recent verschenen Cochrane review van Garcia-Casal, Pasricha, Martinez, Lopez-Perez, and Peña-Rosas 
(2021) werd gekeken naar de ferritine concentratie in serum of plasma als indicator voor ijzergebrek. Er 
werden 72 studies geïncludeerd met in totaal 6059 deelnemers. Slechts één studie ging over zwangere 
vrouwen, waarbij een sensitiviteit van 88% en specificiteit van 100% werd beschreven. Er is volgens de review 
onvoldoende bewijs om een ferritinebepaling te gebruiken voor screening van een asymptomatische populatie. 
 
In het case-report van Achebe and Gafter-Gvili (2017) wordt beschreven dat bij een ferritinegehalte van 
>100μg/L ijzertekort onwaarschijnlijk is. Verder wordt in dit artikel aangenomen dat bij een ferritinegehalte 
<30μg/L sprake is van een krappe ijzer voorraad (92% sensitiviteit en 98% specificiteit). Voor een absoluut 
ijzertekort (ferritine <12μg/L) is het discriminerend vermogen van serum ferritine slechter, voor een waarde 
van <12μg/L is er namelijk een sensitiviteit van slechts 25%. Het artikel baseert zich voor deze afkapwaarden op 
oude literatuur (<2000), gebaseerd op studies in algemene (niet zwangere) groepen. 
 
2. Ferritinebepaling bij zwangere vrouwen (inclusief voorspellende waarde van laag ferritine vroeg in de 
zwangerschap) 
De conceptrichtlijn van het NHG kijkt naar de voorspellende waarde van een laag ferritine gehalte vroeg in de 
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zwangerschap voor het ontwikkelen van een anemie later in de zwangerschap. Er zijn drie artikelen die zich 
hierop richten (Casanueva et al., 2003; Crispin, Stephens, McArthur, & Sethna, 2019; Massot & Vanderpas, 
2003). 
 
Casanueva et al. (2003) onderzocht de relatie tussen preconceptionele waardes van ijzer en foliumzuur en het 
ontwikkelen van anemie in de zwangerschap bij 35 vrouwen. De conclusie was dat wanneer vrouwen de 
zwangerschap startten met een ferritine van <20µg/L er een tendens zichtbaar was richting ijzergebreksanemie 
vroeg in de zwangerschap (60% van deze vrouwen had een zwangerschapsanemie t.o.v. 25% van de vrouwen 
die met hogere ferritine waarde had bij aanvang van de zwangerschap). 
 
De retrospectieve studie van Massot and Vanderpas (2003) onderzocht een groep Belgische zwangere vrouwen 
(N=887). Van 413 zwangere vrouwen werd zowel het eerste trimester ferritine gehalte, als het Hb in het eerste 
en derde trimester geregistreerd. Met behulp van verschillende modellen werd gezocht naar de beste 
voorspeller voor anemie in het derde trimester. Het hemoglobine- en ferritinegehalte voorspelden anemie het 
best (Wilk’s lambda = 0,78). Er werd gezocht naar een sensitiviteit van minstens 80% en een specificiteit van 
minstens 50%. Enkel ferritine met een afkapwaarde van 60µg/L, gaf een sensitiviteit van 80% en een 
specificiteit van 29%. Voor de combinatie van afkapwaardes van een Hb <8 mmol/L en ferritine <20µg/L was de 
sensitiviteit 85% en de specificiteit 40% (met een positief voorspellende waarde van 36% en een negatief 
voorspellende waarde van 87%). 
 
Crispin et al. (2019) beschrijft een project voor kwaliteitsverbetering voor het identificeren en behandelen van 
ijzerdeficiëntie tijdens de antenatale periode. In het retrospectieve gedeelte werd onderzocht hoe voorafgaand 
aan het verbetertraject ijzergebrek werd opgespoord en behandeld. Er was in deze fase geen standaard beleid, 
de afkapwaarde voor ijzergebrek was een ferritinegehalte <10µg/L. In het tweede deel van de studie, na afloop 
van het project, werd systematisch gescreend op ijzergebrek en werd ijzertherapie actief geadviseerd. De 
afkapwaarde voor ferritine lag nu op <30µg/L. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen vrouwen die wel of 
geen supplementen gebruikten of behandeld waren met orale of intraveneuze ijzermedicatie. De auteurs 
concludeerden dat het ferritinegehalte wel in het eerste trimester, maar niet in het tweede trimester het 
meest voorspellend was voor anemie later in de zwangerschap. 
 
3. Aanbevelingen voor zwangere vrouwen uit (inter-)nationale richtlijnen of aanverwante literatuur 
Daru et al. (2017) deed een systematische review van 76 artikelen naar de afkapwaarde voor het 
ferritinegehalte voor de diagnose van ijzergebrek in de zwangerschap. De auteurs benadrukken de noodzaak 
van preventie en diagnostiek, omdat ijzergebrek in de zwangerschap volgens hen wereldwijd een groot 
maatschappelijk probleem is. Er was grote heterogeniteit binnen de geïncludeerde studies met betrekking tot 
geografische locatie en afkapwaardes die werden gebruikt. Er werd geen meta-analyse verricht. Vanwege het 
gebrek aan kwalitatief goede data kon volgens de auteurs geen beoordeling worden gegeven van de 
diagnostische accuratesse van afkapwaarde van serum ferritine om ijzerdeficiëntie in de zwangerschap te 
definiëren. De data uit de review laat zien dat consensus over een afkapwaarde ontbreekt. De variatie in 
afkapwaardes leidt tot onzekerheid omtrent de diagnose en de optimale behandeling van ijzerdeficiëntie in de 
zwangerschap. De auteurs beschrijven ook dat er nog geen consensus bestaat over de impact van fysiologische 
veranderingen in de zwangerschap op niveaus van biomarkers in het bloed (Pavord, 2011). Na raadplegen van 
(inter-)nationale richtlijnen, gynaecologen en hematologen concluderen de auteurs dat een afkapwaarde van 
<30µg/L in de zwangerschap in de praktijk breed wordt gehanteerd. 
 
Rukuni et al. (2015) beschrijft in een niet gestructureerde review dat de afgesproken afkapwaarde voor 
ferritine voor medicamenteuze behandeling bij zwangere vrouwen in het Verenigd Koninkrijk op 30 µg/L ligt. 
Deze afkapwaarde indiceert volgens de richtlijn van Britse hematologen vroege ijzer depletie, die indien 
onbehandeld zal verergeren. 
 
Het Nederlandse artikel van de Wit, Kusters, Rossum, and Wijngaarden (2016), pleit voor een ondergrens van 
ferritine van 30 µg/L, wat ten goede komt aan de sensitiviteit en specificiteit. Na een niet systematische 
zoektocht werd één artikel met zwangere vrouwen gevonden. Dit artikel door van den Broek, Ntonya, Mhango, 
and White (1999) is meer dan twintig jaar oud en onderzocht anemie bij zwangere vrouwen in Malawi, bij wie 
in veel gevallen sprake was van verschillende soorten pathologie (25% heterozygote α-thalassemie, 14% 
homozygote α-thalassemie en 44 Hiv-positieve patiënten).
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Voor aanbevelingen voor zwangere vrouwen werden verder de volgende richtlijnen geraadpleegd: 
 

Richtlijn Land Jaar Aanbevelingen 
WHO  2020 • There are several physiological changes occurring in pregnancy that may 

contribute to the variation in thresholds of iron deficiency in pregnancy as 
defined by serum ferritin, including a physiological rise in acute phase 
proteins secondary to pregnancy; second trimester plasma volume 
expansion; and changes in inflammatory measures in the final trimester of 
pregnancy 

• Recommended cut-off value to define iron deficiency in pregnant women 
<15µg/L (in first trimester) 

• Research gap: changes affecting ferritin concentrations during pregnancy 
and establishment of cut-off points by trimester 

British Committee for 
Standards in Haematology 
(Algemeen) 

Verenigd Koninkrijk 2012 • Routine ferritin testing in non-anaemic pregnant women is not 
recommended unless they are ‘at risk’ of iron deficiency 

• Treatment is suggested where ferritin is <30µg/L with rapid review and 
follow up of results 

British Committee for 
Standards in Haematology 
(Zwangere vrouwen) (Pavord, 
2011) 

Verenigd Koninkrijk 2017 • Unselected screening with routine use of serum ferritin is generally not 
recommended although individual centres with a particularly high 
prevalence of “at risk” women may find this useful 

• For anaemic women, a trial of oral iron should be considered as the first line 
diagnostic test, whereby an increment demonstrated at 2 weeks is a positive 
result 

• Women with known haemoglobinopathy should have serum ferritin checked 
and offered oral supplements if their ferritin level is <30μg/l. 

• Non-anaemic women identified to be at increased risk of iron deficiency 
should have a serum ferritin checked early in pregnancy and be offered oral 
supplements if ferritin is <30μg/l. 

NICE  Verenigd Koninkrijk  Geen richtlijn m.b.t. anemie 

RCOG Verenigd Koninkrijk  Geen eigen richtlijn m.b.t. anemie 

ACOG (2021) USA 2021 • All pregnant women should be screened for anemia with a complete blood 
count in the first trimester and again at 24 0/7–28 6/7 weeks of gestation. 

• Patients who meet criteria for anemia based on hematocrit levels less than 
33% in the first and third trimesters and less than 32% in the second 
trimester should be evaluated to determine the cause. If iron deficiency is 
ruled out, other etiologies should be investigated 

• Normal serum ferritin in pregnancy > 30µg/L 

Association of Ontario 
Midwives Midwives (2022) 

Canada 2022 • Ferritin <15µg/L: Diagnostic of iron deficiency anemia 
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• Ferritin <30µg/L: Consider oral iron supplementation of 65mg daily at this 
value. This level indicates early iron depletion that is insufficient to meet the 
increased need for iron in pregnancy and unlikely to be resolved without 
treatment 

• Ferritin is an unreliable marker for assessing iron in the immediate 
postpartum 

RANZCOG (2022) Australië & Nieuw Zeeland 2022 • Routine antenatal care: haemoglobin level (anaemia), mean corpuscular 
volume (thalassemia or iron deficiency) 

• Ferritin level (and other blood test for haemoglobinopathy evaluation) 
should be performed in the event of low MCV 

VVOG  België 2012 • Bepaal bij een Hb<6,5mmol/L in het eerste en aan het begin van het 3e 
trimester, ferritine, MCV, MCH en MCHC 

• Ferriprieve anemie bij verlaagd MCV + MCH + MCHC en anemie ≤15µg/L  

Domus Medica (huisartsen) België 2015 • Ferritine bepalen na laag Hb 

• Behandeling met ijzersuppletie na 4 weken controleren 
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Praktijk, kosten en cliënt 

 
Kosten 
Bij een bloedafname zijn de kosten te verdelen in een tarief voor afname en een tarief voor verwerking. De 
bepaling van het Hb gaat altijd in combinatie met het MCV en kost €1,82. De bepaling van ferritine kost €6,65 
(Tarieven, 2022).  
Wanneer tweemaal wordt geprikt, zullen tweemaal afname kosten worden gerekend door het laboratorium. In 
sommige laboratoria is het mogelijk om nabepalingen te doen uit het spijtplasma, mits het juiste materiaal 
aanwezig is. Meestal wordt het plasma twee à drie dagen bewaard, echter dit verschilt per laboratorium. 
 
Veel laboratoria hanteren een anemieprotocol dat gericht aangevraagd kan worden. Indien sprake is van een 
anemie worden dan aanvullende testen volgens een stroomschema uitgevoerd, afhankelijk van de uitslagen 
(cascade-onderzoek). Laboratoria stellen zelf het stroomschema vast, hierdoor zijn er lokale verschillen. 
Sommige laboratoria voorzien de uitslagen van een interpretatief commentaar. Hiervoor is een richtlijn 
ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) 
waarin laboratoria wordt geadviseerd om in deze service te voorzien, maar dit advies is niet bindend. Bij een 
laboratoriumaanvraag staat meestal niet benoemd of sprake is van zwangerschap of recente bevalling, deze 
informatie is dus niet beschikbaar bij het laboratorium. Bij de interpretatie (en mee gerapporteerde referentie 
intervallen of afkapwaarden) kan hier dus geen rekening mee worden gehouden.2 
 
Cliëntvoorkeuren 
Voor de cliënt zal het de voorkeur hebben om maar één keer een bloedafname te ondergaan. De kosten voor 
aanvullend bloedonderzoek zullen bovendien veelal betaald moeten worden uit het eigen risico van de 
zorgverzekering van de cliënt. Informatie en counseling over het nut en de noodzaak van de bloedafname en 
de bepalingen is belangrijk. 

 
Conclusies 
De werkgroep is van mening dat het MCV niet langer de enige laboratoriumparameter is voor de diagnostiek 
van ijzerdeficiëntie. Daarom concludeert de werkgroep dat wanneer sprake is van anemie (Hb<p5) er een 
ferritinebepaling gedaan moet worden alvorens gestart wordt met (orale) ijzersuppletie. Echter, voor 
risicogroepen (zie hiervoor ook uitgangsvraag 3) is de directe bepaling van ferritine tegelijk met het Hb en MCV, 
de snelste en minst invasieve werkwijze. Het MCV<80fl bij een te laag Hb (microcytaire anemie) kan ook 
worden gezien als aanwijzing voor een hemoglobinopathie (hierover meer informatie bij uitgangsvraag 5 en 6). 
Omdat ferritine als acute-fase-eiwit een vertekend beeld geeft in geval van een ontsteking of infectie, dient de 
verloskundige dit mee te nemen in haar beoordeling. Om dezelfde reden is een ferritine bepaling peripartum 
niet betrouwbaar. 
  

 
2 Voor informatie over de praktische uitvoering van laboratorium bepalingen heeft de werkgroep contact 
gezocht met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) 
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Aanbevelingen 
Op basis van expert opinion en in lijn met vigerende internationale richtlijnen doet de werkgroep de volgende 

aanbevelingen. 

 

Aanbeveling Bepaal in de zwangerschap het ferritinegehalte ter 
opsporing van ijzergebrek bij 

• Zwangere vrouwen met anemie, dat wil zeggen 
een verlaagd hemoglobine gehalte (<p5), 
onafhankelijk van de waarde van het MCV 
 

• Zwangere vrouwen zonder anemie (Hb> p5) 
maar met een laag MCV (MCV <80) 

Aanbeveling Overweeg een directe bepaling van ferritine tegelijk met 
het Hb en MCV bij de intake bij: 

 
1. Zwangere vrouwen met een hoog risico op een 
(ijzergebreks-)anemie 

• anemie en/of ijzergebrek in de anamnese 

• van niet-Europese afkomst 

• multipariteit ≥P3 

• BMI <20kg/m² 

• meerlingzwangerschap 

• maternale leeftijd <25 jaar 

• vrouwen met slechte voedingsgewoonten, een 
laag calorische intake (<1600kcal) en/of 
hyperemesis gravidarum 

• recente geschiedenis van klinisch significante 
bloedingen 

2. Zwangere vrouwen bij wie (ijzergebreks-)anemie 
voorkomen moet worden 

• hoog risico op bloedingen tijdens zwangerschap 
(zoals placenta praevia of trombocytopenie) of bij 
geboorte (zoals HPP in anamnese, BMI>40, uterus 
myomatosus) 

• vrouwen die bloedproducten weigeren, zoals 
Jehova’s Getuigen 

• vrouwen bij wie het verstrekken van compatibel 
bloed een uitdaging is (zoals vrouwen met 
irregulaire erytrocyten antistoffen) 

3. Zwangere vrouwen die reeds bekend drager zijn van een 
hemoglobinopathie of vrouwen die gescreend worden op 
HbP-dragerschap 
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Aanbeveling Bepaal het Hb, MCV en ferritine (nogmaals) tussen 20-27 
weken bij: 
 
1. Zwangere vrouwen met een hoog risico op een 
(ijzergebreks-)anemie 

• anemie en/of ijzergebrek in de anamnese 

• van niet-Europese afkomst 

• multipariteit ≥P3 

• BMI <20kg/m² 

• meerlingzwangerschap 

• maternale leeftijd <25 jaar 

• vrouwen met slechte voedingsgewoonten, een 
laag calorische intake (<1600kcal) en/of 
hyperemesis gravidarum 

• recente geschiedenis van klinisch significante 
bloedingen 

2. Zwangere vrouwen bij wie (ijzergebreks-)anemie 
voorkomen moet worden 

• hoog risico op bloedingen tijdens zwangerschap 
(zoals placenta praevia of trombocytopenie) of bij 
geboorte (zoals HPP in anamnese, BMI>40, uterus 
myomatosus) 

• vrouwen die bloedproducten weigeren, zoals 
Jehova’s Getuigen 

• vrouwen bij wie het verstrekken van compatibel 
bloed een uitdaging is (zoals vrouwen met 
irregulaire erytrocyten antistoffen) 

3. Zwangere vrouwen die reeds bekend drager zijn van een 
hemoglobinopathie of vrouwen die gescreend worden op 
HbP-dragerschap 

 4. Zwangere vrouwen waarbij ten tijde van de intake het 
Hb, MCV en/of ferritine rondom de grenswaardes zit 
(borderline) 
 

Aanbeveling Bepaal het Hb en MCV rond 30 weken bij zwangere 
vrouwen zonder de hierboven genoemde risicofactoren. 
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Aanbeveling   Overweeg een screening op hemoglobinopathie 
(evt. in samenwerking met de huisarts of de gynaecoloog): 

• indien het MCV <70fl is (onafhankelijk van de Hb 
waarde) 
óf 

• de zwangere vrouw behoort tot een van de 
risicogroepen HbP dragerschap (zie UV 6) 
én 

• de HbP status nog niet eerder onderzocht is 
Zie voor verdere uitwerking uitgangsvragen 5 en 6 

Aanbeveling Overweeg zelf verdere diagnostiek in te zetten naar 
vitamine B12- en/of foliumzuur deficiëntie bij  

 
• MCV >100fl (onafhankelijk van de Hb waarde) bij 

alle zwangere vrouwen 

• een anemie (Hb <p5) maar niet van ijzergebrek 
(ferritine >30µg/L) 

• onvoldoende of geen respons op orale 
ijzertherapie na vier tot zes weken, ondanks 
zorgvuldige inname en therapietrouw 

Of verwijs hiervoor naar de huisarts. 
 

Aanbeveling Verwijs voor verdere diagnostiek en/of behandeling naar 
de gynaecoloog indien, 

• onafhankelijk van het MCV of ferritine, het Hb 
<5.6 mmol/L is in het derde trimester 

• er op basis van de amenorroeduur onvoldoende 
tijd is om de (ijzergebreks-)anemie op te heffen 
(bijvoorbeeld >35 weken) 

• er sprake is van intolerantie van orale 
ijzermedicatie, waarbij er geen alternatieven zijn 
(zie uitgangsvragen 4, 4a en 4b) 

Aanbeveling Start met oraal ijzer 

• indien anemie (Hb<p5) én een ijzergebrek 
(ferritine <30 µg/L) 

• Een anemie (Hb<p5) maar GEEN ijzergebrek 
(ferritine >30 µg/L) waarbij onderliggende andere 
pathologie (vitamine B12- en/of foliumzuur 
deficiëntie) is uitgesloten 
 

Overweeg in samenspraak met de cliënt toch oraal ijzer 
te starten en de bepalingen op een later moment in de 
zwangerschap te herhalen bij: 

• indien enkel een ijzergebrek (ferritine <30 µg/L), 
maar geen anemie (Hb >p5) is geconstateerd 
 

Zie voor verdere uitwerkingen uitgangsvraag 4 
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Uitgangsvraag 3: Welke risicofactoren zijn er voor het ontwikkelen van 
anemie in de loop van de zwangerschap? 
 
Met een systematische literatuurstudie werd gezocht naar evidentie omtrent eventuele risicofactoren die 
gerelateerd zijn aan het ontwikkelen van anemie in de loop van de zwangerschap of postpartum. Deze 
uitgangsvraag richt zich voornamelijk op de populatie binnen de Nederlandse geboortezorg, hierom werden 
veel artikelen geëxcludeerd. Met enkele zeer grote cohortstudies die werden geïncludeerd, werden de kleinere 
gelijkwaardige studies alsnog geëxcludeerd. 
 

Samenvatting van de literatuur 
 
Drie grote studies (Bergmann, Richter, Bergmann, & Dudenhausen, 2010; Gaillard et al., 2014; Masukume, 
Khashan, Kenny, Baker, & Nelson, 2015) beschrijven meerdere risicofactoren. De studie van Jans, Daemers, de 
Vos, and Lagro-Jansen (2009) focust zich enkel op etniciteit en wordt in dit sub thema beschreven. 
 
De prospectieve cohortstudie van Gaillard et al. (2014) onderzocht eventuele associaties tussen socio-
demografische en/of levensstijl gerelateerde factoren en het Hb-gehalte bij een groot cohort zwangere 
vrouwen in Rotterdam (N=7317). Deze studie hanteerde een Hb <6,8 mmol/L en/of een hematocriet (ht) ≤33% 
als maatstaf voor anemie. In de studie kwam in 14% anemie voor. 
 
De internationale prospectieve multicenter cohort SCOPE-studie (‘Screening for pregnancy endpoints’) van 
Masukume et al. (2015), uitgevoerd in Nieuw-Zeeland, Australië, Engeland en Ierland, includeerde 5609 
zwangere vrouwen (onder vijftien weken amenorroeduur). Bij alle vrouwen werd een lichamelijk onderzoek 
uitgevoerd en een bloed- en urinemonster afgenomen tussen veertien en zestien weken amenorroeduur, ook 
werd een echo gemaakt tussen negentien en eenentwintig weken zwangerschapsduur. Bij beide momenten 
kregen deelnemers vragen gericht op het onderzoek.  Deze studie hanteerde een grenswaarde van Hb 
<6,8mmol/L voor anemie. 
 
In de retrospectieve cross-sectionele dossierstudie van Bergmann et al. (2010) werden elektronische dossiers 
(laboratoriumresultaten van een veneus bloedstaal 24-48 uur postpartum) van een groot Duits Ziekenhuis 
bestudeerd over een periode van zestien jaar. Hierbij werden 43.807 dossiers geanalyseerd. Deze studie 
hanteerde een Hb <6,2 mmol/L als grenswaarde voor anemie en <5.0 mmol/L als ernstige anemie (wat 
gecombineerd in 22% van de gevallen voorkwam). Er werd voor alle risicofactoren gecorrigeerd op bloedverlies 
als mogelijke confounder. 
 
Er is onderscheid gemaakt in de risicofactoren voor anemie tijdens de zwangerschap en tijdens de postpartum 
periode. Passend bij de GRADE-methodiek, wordt een relatief risico (RR of OR) van 1.25 of 0.75 gezien als 
klinisch relevant. 
 

Risicofactoren voor het ontwikkelen van anemie tijdens de zwangerschap 
 

Maternale leeftijd 
In relatie tot anemie vond Gaillard et al. (2014) een significant verhoogde kans op anemie bij een hogere 
maternale leeftijd (RR 1,2; 95% BI [1,0-1,4]). In andere leeftijdscategorieën (25-29,9; 30-34,9 en ≥35 jaar) werd 
geen significant verband gevonden. 
 
De internationale prospectieve multicenter cohort SCOPE-studie van Masukume et al. (2015), vond geen 
significante associatie tussen anemie en maternale leeftijd (RR 1,02; 95% BI [0,99- 1,05]). 
 

BMI tijdens de zwangerschap 
De prospectieve cohortstudie van Gaillard et al. (2014) onderzocht de relatie tussen BMI en anemie (N=7317) 
en vond een significant verhoogde kans bij zwangere vrouwen met een lage BMI (<20kg/m²) (RR 1,2; 95% BI 
[1,0- 1,4]). Bij zwangere vrouwen met een BMI ≥ 30 kg/m² werd een significant verlaagd risico gevonden (RR 
0,7; 95% BI [0,6-0,9]). Bij andere BMI-categorieën (20-24,9; 25-29,9 kg/m²) werd geen significant verband 
gevonden. 
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Pariteit 
Gaillard et al. (2014) onderzocht de relatie tussen pariteit en anemie (N=7317) en vond een significant 
verhoogde kans bij multiparae (RR 1,1; 95% BI [1,0 - 1,3]). 

 
Etniciteit van de zwangere vrouw 
Gaillard et al. (2014) onderzocht de relatie tussen etniciteit en anemie (N=7317) en vond een significant 
verhoogde kans bij niet-Europese zwangere vrouwen (ten opzichte van Europese zwangere vrouwen) (RR 2,5; 
95% BI [2,4- 2,7]).  
 
Masukume et al. (2015) vond een significant verhoogde kans op anemie bij niet-Europese zwangere vrouwen 
(Indische afkomst RR 3,36; 95% BI [2,42- 4,67]), Aziatische afkomst RR 2,25; 95% BI [1,19- 4,25],  overige 
afkomst (inclusief Afrikaans) RR 1,75; 95% BI [1,30- 2,35]). 
 
De Nederlandse retrospectieve cohortstudie van Jans et al. (2009) analyseerde data van 828 zwangere 
vrouwen die over een periode van één jaar werd verzameld in drie verloskundigenpraktijken in Amsterdam. Er 
werd bewust voor deze drie praktijken gekozen gezien de diverse populaties. Er werd gezocht naar een 
verband tussen etniciteit en het voorkomen van anemie (gedefinieerd als Hb <p5 volgens de KNOV standaard) 
tijdens de zwangerschap. Het Hb gehalte werd op twee momenten gecontroleerd (bij het eerste bezoek en 
rond dertig weken zwangerschap). Deze studie concludeert dat bij niet-Noord Europese zwangere vrouwen de 
kans op anemie bijna zesmaal verhoogd is (RR 5,9; 95% BI [2,1- 16,7]). Bij dertig weken stijgt deze kans naar 
een relatief risico van 22 (95% BI [3 - 162]). 

 
Opleidingsniveau van de zwangere vrouw 
Gaillard et al. (2014) vond geen significant verband tussen anemie en het opleidingsniveau van de vrouw (lager 
onderwijs RR 1,0 (95% BI [0,8 - 1,3]); middelbaar onderwijs RR 1,1 (95% BI [1,0 - 1,3]); hoger onderwijs als 
referentie). 

 
Er werd door Masukume et al. (2015) geen significant verband gevonden tussen opleidingsniveau (uitgedrukt in 
jaren doorgemaakt onderwijs) en anemie (>12 jaar: referentie ; ≤12 jaar RR 1,26 (95% BI [0,92 - 1,72]). 

 
Calorie-inname tijdens de zwangerschap 
Gaillard et al. (2014) vond een significant verhoogde kans op anemie bij zwangere vrouwen met een lage 
calorische intake (<1599 kcal) ten opzichte van de referentie calorische intake van 2000-2399 kcal (RR 1,2; 95% 
BI [1,0 - 1,3]). 

 
Alcoholconsumptie tijdens de zwangerschap 
Gaillard et al. (2014) vond een significant verhoogde kans op anemie bij zwangere vrouwen die alcohol 
consumeerden tijdens de zwangerschap vergeleken met vrouwen die dat niet deden (RR 1,2; 95% BI [1,0 - 1,4]). 

 
Roken tijdens de zwangerschap 
De prospectieve cohortstudie van Gaillard et al. (2014) vond geen significante relatie tussen roken in de 

zwangerschap en anemie. Er werd in een subgroep analyse onderscheid gemaakt tussen roken tijdens de 

eerste tien weken (RR 0,9; 95% BI [0,7 - 1,1]) en gedurende de hele zwangerschap (RR 1,0; 95% BI [0,9 - 1,2]). 

Het gebruik van foliumzuur bevattende supplementen tijdens de zwangerschap 
De prospectieve cohortstudie van Gaillard et al. (2014) vond geen significant verschil in Hb bij zwangere 

vrouwen die foliumzuur bevattende supplementen innamen ten opzichte van vrouwen die dit niet deden. Er 

werd in een subgroep analyse onderscheid gemaakt tussen vrouwen die tijdens de eerste tien weken van de 

zwangerschap het supplement innamen (RR 1,0; 95% BI [0,8 - 1,2]) en vrouwen die het reeds innamen vóór de 

zwangerschap (RR 0,9; 95% BI [0,8 - 1,1]). 

Het gebruik van multivitaminen tijdens de zwangerschap 
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De prospectieve cohortstudie van Gaillard et al. (2014) vond geen significant verschil in het voorkomen van 

anemie bij zwangere vrouwen die multivitaminen innamen (RR 1,0; 95% BI [0,8 - 1,1]) ten opzichte van 

vrouwen die dit niet deden. 

 
Stress 
Er werd geen significant verband gezien tussen anemie en het stressniveau van de zwangere vrouw (RR 1,47; 
95% BI [0,73 - 2,96]) door Masukume et al. (2015). 
 

 
Risicofactoren voor het ontwikkelen van anemie postpartum 
 

Maternale leeftijd 
Bergmann et al. (2010) rapporteerde geen significant verband tussen het ontwikkelen van anemie postpartum 
en maternale leeftijd (<18 jaar referentie; 18-35 jaar OR 0,60 (p=0,023); >35 jaar OR 0,50 (p=0,003)). 

 
Maternale lengte 
Bergmann (2010) vond een significant verlaagde kans op het ontwikkelen van anemie postpartum bij vrouwen 
met een grotere maternale lengte (<160cm referentie; 161-170 cm; OR 0,8 (p=0,000); >170cm (OR 0,6 
(p=0,000)).  

 
Gewichtstoename tijdens de zwangerschap 
Bergmann (2010) vond geen significante relatie tussen het ontwikkelen van anemie postpartum en  
gewichtstoename tijdens de zwangerschap (≤0 kg OR 1,4 (p=0,236); 1-10 kg OR 1,09 (p=0,265); 11-15 kg 
referentie; 16-20 kg OR 0,93 (p=0,437); >20 kg OR 1,04 (p=0,658)). 

 
Pariteit 
Bergmann (2010) vond een significant verhoogde kans op het ontwikkelen van anemie postpartum bij 
primiparae (OR 1,2; p=0,001)) ten opzichte van multiparae. 

 
Zwangerschapsduur 
Bergmann (2010) vond geen significant verband tussen het ontwikkelen van een anemie postpartum en de 
zwangerschapsduur bij de baring (37-41 weken referentie; <37 weken OR 1,148 (p=0,254); >41 weken OR 1,080 
(p=0,555). 

 
Geboortegewicht van de neonaat 
Er werd door Bergmann et al. (2010) een significant verhoogde kans gevonden op het ontwikkelen van anemie 
postpartum voor vrouwen met een pasgeborene met een geboortegewicht van meer dan 4000 gram 
vergeleken met vrouwen wiens kind minder dan 4000 gram woog (OR 1,49 (p=0,034). 

 
Modus partus 
Bergmann et al. (2010) vond een significant verhoogde kans op het ontwikkelen van anemie postpartum bij 
vrouwen met een kunstverlossing (vacuüm en/of forceps) vergeleken met een spontane vaginale baring 
(vacuümextractie OR 2,361 (p=0,000); forcipale extractie OR 2,509 (p=0,000); electieve sectio cesarea OR 0,909 
(p=0,382); spoedsectio cesarea OR 0,936 (p=0,462)). 

 
Hoeveelheid bloedverlies tijdens de partus 
Bergmann et al. (2010) vond een significant verhoogde kans op het ontwikkelen van anemie postpartum bij 
vrouwen met een geschatte hoeveelheid bloedverlies van meer dan 250 ml tijdens de bevalling ten opzichte 
van vrouwen met minder dan 250 ml bloedverlies (251-500 ml OR 3,278 (p=0,000), 501-1000 ml OR 15,2 
(p=0,000), >1000 ml OR 74,7 (p=0,000)). 

 
Etniciteit van de zwangere vrouw 
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Bergmann et al. (2010) vond een significant verhoogde kans op het ontwikkelen van anemie postpartum voor 
niet-Kaukasische vrouwen ten opzichte van vrouwen met een Kaukasische etniciteit (Turks OR 1,473 (p=0,000); 
Afrikaans OR 2,684 (p=0,000)). 

 
Obstetrische problemen tijdens de zwangerschap 
Bergmann et al. (2010) beschrijft een significant verhoogde kans op het ontwikkelen van anemie postpartum 
bij vrouwen met obstetrische problemen tijdens de zwangerschap (anemie tijdens de zwangerschap (OR 2,7 ( 
p<0,001)) en placenta praevia (OR 2,527 (p=0,004)). Bij bloedverlies ná 28 weken zwangerschapsduur werd 
geen significante relatie vastgesteld (OR 1.896 (p=1,896)), dit was evenmin het geval bij eventuele hypertensie 
tijdens de zwangerschap (OR 1,013 (p=0,957)). 
 

Conclusies 
  

REDELIJK 
GRADE 

Het is waarschijnlijk dat anemie tijdens de zwangerschap vaker voorkomt bij 
zwangere vrouwen van niet-Europese origine (Gaillard et al., 2014; Jans et al., 
2009; Masukume et al., 2015). 

REDELIJK 
GRADE 

Het is waarschijnlijk dat anemie tijdens de postpartum periode vaker voorkomt na 
een kunstverlossing (vacuüm en/of forceps) (Bergmann et al., 2010).  

REDELIJK 
GRADE 

Het is waarschijnlijk dat anemie tijdens de postpartum periode vaker voorkomt na 
een grotere hoeveelheid bloedverlies tijdens de bevalling (>250 ml) (Bergmann et 
al., 2010). 

REDELIJK 
GRADE 

Het is waarschijnlijk dat anemie tijdens de postpartum periode vaker voorkomt bij 
zwangere vrouwen van niet-Europese origine (Bergmann et al., 2010). 

REDELIJK 
GRADE 

Het is waarschijnlijk dat anemie tijdens de postpartum periode vaker voorkomt bij 
zwangere vrouwen met anemie tijdens de zwangerschap (Bergmann et al., 2010). 

REDELIJK 
GRADE 

Het is waarschijnlijk dat anemie tijdens de postpartum periode vaker voorkomt bij 
zwangere vrouwen met een placenta praevia tijdens de zwangerschap (Bergmann 
et al., 2010). 

LAAG  
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat anemie tijdens de zwangerschap vaker voorkomt bij 
zwangere vrouwen met een jongere maternale leeftijd (<25jaar) (Gaillard et al., 
2014). 

LAAG  
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat anemie tijdens de zwangerschap vaker voorkomt bij 
zwangere vrouwen met een lage BMI (<20kg/m²) (Gaillard et al., 2014). 

LAAG  
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat anemie tijdens de zwangerschap minder vaak voorkomt bij 
zwangere vrouwen met een hoge BMI (≥30kg/m²) (Gaillard et al., 2014). 

LAAG 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat anemie tijdens de zwangerschap vaker voorkomt bij 
multiparae (ten opzichte van een primiparae) (Gaillard et al., 2014). 

LAAG 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat anemie tijdens de zwangerschap vaker voorkomt bij 
zwangere vrouwen met een lage calorie inname (<1599kcal) (Gaillard et al., 2014). 

LAAG 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat anemie tijdens de zwangerschap vaker voorkomt bij 
zwangere vrouwen die alcohol nuttigen (Gaillard et al., 2014). 

LAAG 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat er geen verband is tussen roken in de zwangerschap en het 
ontwikkelen van anemie (Gaillard et al., 2014). 

LAAG 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat er geen verband is tussen het innemen van multi-vitamine 
preparaten door de zwangere vrouw voor en/of tijdens de zwangerschap en de 
kans op het ontwikkelen van anemie tijdens de zwangerschap (Gaillard et al., 
2014). 

LAAG 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat er geen verband is tussen de leeftijd van de zwangere 
vrouw de kans op het ontwikkelen van anemie tijdens de postpartum periode 
(Bergmann et al., 2010). 

LAAG 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat anemie tijdens de postpartum periode minder vaak 
voorkomt bij zwangere vrouwen met een groter lichaamslengte(>160cm)  
(Bergmann et al., 2010). 
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LAAG 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat anemie tijdens de postpartum periode  vaker voorkomt bij 
primiparae (Bergmann et al., 2010). 

LAAG 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat er geen verband is tussen de zwangerschapsduur en de 
kans op het ontwikkelen van anemie tijdens de postpartum periode (Bergmann et 
al., 2010). 

LAAG 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat anemie tijdens de postpartum periode vaker voorkomt bij 
zwangere vrouwen die een zwaardere pasgeborene (>4000 gram) kregen 
(Bergmann et al., 2010). 

ZEER LAAG 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat er geen verband is tussenopleidingsniveau en de kans op 
het ontwikkelen van anemie tijdens de zwangerschap (Gaillard et al., 2014; 
Masukume et al., 2015). 

ZEER LAAG 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat er geen verband is tussen het innemen van foliumzuur 
bevattende supplementen door de zwangere vrouw voor en/of tijdens de 
zwangerschap en de kans op het ontwikkelen van anemie tijdens de zwangerschap 
(Gaillard et al., 2014; Masukume et al., 2015). 

ZEER LAAG 
GRADE 

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er geen verband is tussen het ervaren van 
stress en de kans op het ontwikkelen van anemie tijdens de zwangerschap 
(Masukume et al., 2015). 
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Overwegingen 
 

Kenmerken van het wetenschappelijk bewijs 
Er werden in deze studie geen grote randomised controlled trials (RCTs) of systematische reviews gevonden die 

een eenduidig antwoord konden geven op deze onderzoeksvraag. De conclusies zijn gebaseerd op vier grote 

(voornamelijk Nederlandse) studies. De betrokken studies werden allen als laag tot zeer laag gegradeerd gezien 

de weinig voorkomende events en rekrutering- en selectie bias. Een aantal uitkomstmaten liet zowel een 

significante als een klinisch relevante associatie zien. 
 

Een risicofactor is in de meeste gevallen niet op zichzelf staand, maar dikwijls onderdeel van een groter geheel, 

waarbij een cascade-effect ontstaat. Een voorbeeld hiervan is de kans op (ruim) bloedverlies bij een placenta 

praevia, waardoor de placenta praevia indirect een risicofactor is voor anemie. 

 
Vrouwen die peripartum nog behandeld worden voor anemie (bij wie het ferritine gehalte en/of het Hb-

gehalte dus nog niet is genormaliseerd), hebben logischerwijs een grotere kans op een ernstigere anemie 

postpartum. Daarom adviseert de werkgroep expliciet bij deze vrouwen het nageboortetijdperk actief te 

leiden, om het bloedverlies zo veel mogelijk te beperken. 

Balans tussen voor- en nadelen 

In de huidige KNOV standaard anemie (2010) staan onder andere de volgende potentiële risicofactoren 

genoemd voor het ontwikkelen van anemie tijdens de zwangerschap: 

• afwijkende voedingsgewoontes; 

• begin volgende zwangerschap binnen een jaar na de vorige; 

• gemelli zwangerschap; 

• zware/langdurige menstruatie; 

• ziekte van Crohn; 

• reumatoïde artritis. 

Deze risicofactoren werden echter niet meer teruggevonden in de meest recente literatuur. De werkgroep is 

van mening dat dit dan ook niet meer hoort in de nieuwe aanbeveling, maar wil verloskundigen wel attenderen 

op dit verschil. Voor een gemelli zwangerschap wordt standaard ferrofumaraat en foliumzuur voorgeschreven 

(NVOG, 2011), het is daarom niet zinvol om bij deze vrouwen meer frequent bloedonderzoek te doen naar Hb, 

MCV en/of ferritine.  

 
Een vrouw bij wie eerder anemie of ijzerdepletie is vastgesteld, heeft mogelijk meer kans om dit ook in de 

huidige zwangerschap door te maken. De werkgroep is van mening dat hier extra aandacht voor nodig is. 

Het is aan te raden de vrouw altijd individueel en als geheel te beoordelen. Indien er geen anemie is ten tijde 

van de intake, maar er later in de zwangerschap toch sprake is van ernstige, langdurige en/of onverklaarbare 

klachten (bleekheid, duizeligheid en/of extreme vermoeidheid), is een extra controle op Hb en/of ferritine een 

overweging die de zorgverlener in samenspraak met de zwangere vrouw kan maken. De werkgroep vindt het 

belangrijk dat, waar mogelijk, bloedonderzoeken worden geclusterd zodat de vrouw zo min mogelijk belast 

wordt en ook vanuit kostenoogpunt. Indien een bloedwaarde schommelt rond de referentiewaarde is onder 

andere afhankelijk van de termijn en eventuele klachten extra bloedonderzoek te overwegen. 
 

Cliëntvoorkeuren 
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De werkgroep is van mening dat vrouwen voorlichten over hun persoonlijke risicofactoren kan zorgen voor 

bewustwording. Houd voor ogen dat het overgrote deel van de potentiële risicofactoren een lage bewijslast 

heeft. 

De werkgroep adviseert het opzetten van een kwalitatief onderzoek in de Nederlandse geboortezorg, waarbij 

gekeken wordt naar het effect van voorlichting/counseling gebaseerd op het risicoprofiel van de zwangere 

vrouw. 

De cliëntvertegenwoordiging is van mening dat vrouwen ook graag gecontroleerd willen worden bij 

aanhoudende vermoeidheidsklachten. 

In deze uitgangsvraag is  gekeken naar zwangere vrouwen met een potentiële risicofactor voor anemie tijdens 

de zwangerschap en/of postpartum. Het opsporen van deze risicofactoren zal voor een overgroot deel 

plaatsvinden tijdens het intakegesprek. Het blijft een taak van de verloskundige om elke cliënt in haar 

individuele situatie en context te benaderen, informeren en counselen. Het is voor vrouwen in het algemeen, 

maar zeker voor vrouwen uit risicogroepen belangrijk aandacht te geven aan preventie, onder andere door 

voorlichting over gezonde voeding te geven (bijvoorbeeld via het Voedingscentrum) en waar nodig door te 

verwijzen naar bijvoorbeeld een diëtist. 

De aanbeveling uit de huidige KNOV-standaard (2010) om bij twintig weken amenorroeduur een extra Hb-

controle uit te voeren bij zwangere vrouwen die een verhoogde kans hebben op ijzergebreksanemie, houdt op 

basis van de huidige literatuurstudie geen stand. Het advies van de werkgroep is om bij vrouwen uit 

risicogroepen naast de bepaling van het Hb/ferritine bij de intake dit eventueel later nogmaals te doen, zo 

mogelijk geclusterd met andere noodzakelijke onderzoeken tussen 20-27 weken zwangerschap. 

 

Aanbevelingen 
 

Aanbeveling 1 
  

Ga tijdens de intake na of de vrouw één of meer risicofactoren heeft voor anemie 
tijdens de zwangerschap: 

- Niet-Europese origine (cave risico op Hb-pathie) 

- Anemie en/of ijzergebrek in de voorgeschiedenis 
- Bekend met (of verdacht op) Hb-pathie (dragerschap) 
- Maternale leeftijd van < 25 jaar 
- BMI laag (<20kg/m²) 
- Laagcalorische intake (<1600kcal) (cave Hyperemesis Gravidarum als oorzaak) 
- Multiparae 
- Alcoholinname 

Zie UV 2b en UV4 voor advies laboratoriumbepalingen en medicamenteuze therapie 
. 

Aanbeveling 2 Wees extra bedacht op anemie postpartum bij volgende vrouwen: 
- Kunstverlossing (vacuümextractie/forcipale extractie/sectio cesarea) 
- Bloedverlies tijdens de bevalling >250ml 
- Anemie tijdens de zwangerschap 
- Placenta praevia 
- Vrouwen van Niet-Europese origine 
- Primipara 
- Foetaal geboortegewicht > 4000 gram 

Zie UV 2b en UV4 voor advies laboratoriumbepalingen en medicamenteuze therapie 

Aanbeveling 3 Overweeg een extra Hb, MCV en ferritine controle rond 20-27 weken 

amenorroeduur bij zwangere vrouwen met een verhoogde kans op anemie. Cluster  

waar mogelijk met andere laboratorium aanvragen. 

Aanbeveling 4 Leid het nageboortetijdperk actief in het geval van (ijzergebreks-)anemie tijdens de 

partus. 

Aanbeveling 5 Overweeg bij aanhoudende onverklaarde klachten (bleekheid, duizeligheid en/of 
extreme vermoeidheid) tijdens de zwangerschap en/of postpartum een extra Hb- en 
ferritine controle uit te voeren. 
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Aanbeveling 6 Counsel (zwangere) vrouwen over risicofactoren voor het ontwikkelen van 

(ijzergebreks-)anemie tijdens de zwangerschap of postpartum en geef voorlichting 

over gezonde voeding. Verwijs zo nodig naar een diëtist. 
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Uitgangsvraag 4: Wat is de optimale behandelstrategie voor ijzergebreksanemie 
middels ferrofumaraat in de zwangerschap en postpartum? 
 
Met een systematische literatuurstudie werd gezocht naar de optimale behandelstrategie voor 
ijzergebreksanemie middels ferrofumaraat in de zwangerschap en postpartum. Hierbij ligt de focus op 
ferrofumaraat, gezien dit het meest gebruikte en middel van eerste keuze is in de Nederlandse verloskundige 
zorg. In deze uitgangsvraag gaat het over behandeling en niet over preventie van anemie. In dit geval spreken 
we dan ook over zwangere of pas bevallen vrouwen met een aangetoonde anemie. 
 
De geselecteerde studies beschrijven het effect van ijzermedicatie op hemoglobine (Hb) waarden, serum 
ferritine waarden en/of gastro-intestinale bijwerkingen. Een stijging van het Hb met 0,5 mmol/L (binnen vier 
tot zes weken) werd gezien als klinisch relevante stijging. Voor een klinisch relevant verschil tussen de groepen 
werd in lijn met de GRADE-methodiek een relatief risico (OR of RR) aangehouden van 1,25 of 0,75. 

 
Er is onvoldoende literatuur over het effect van ferrofumaraat bij enkel Westerse zwangere vrouwen. 
Therapietrouw bij verschillende behandelstrategieën is nog onvoldoende onderzocht. 
 

Samenvatting van de literatuur 
Uit de literatuursearch werden uiteindelijk drie artikelen geïncludeerd. Het betreft een gerandomiseerde studie 
(RCT) van Reveiz, Gyte, Cuervo, and Casasbuenas (2011), een case-control studie van Karakoc, Orgul, Sahin, and 
Yucel (2021) en een gerandomiseerde dosis-respons trial van Zhou, Gibson, Crowther, and Makrides (2009). 
 
Stijging van het Hb- en ferritine gehalte bij verschillende suppletie schema's  
De Cochrane review van Reveiz et al. (2011) beschrijft 23 trials, echter slechts twee van deze trials deden 
effectief een vergelijking tussen dagelijks en niet dagelijks innemen van oraal ijzer (ferrosulfaat) (de Souza, 
Batista-Filho, Ferreira, & Figueiroa, 2004; Mumtaz, Shahab, Butt, Rab, & DeMuynck, 2000).  

 
De enkel geblindeerde RCT van de Souza et al. (2004) beschrijft 150 zwangere Braziliaanse vrouwen met 
ijzergebreksanemie (Hb 4,9-6,8 mmol/L). De onderzoekspopulatie bestond uit zwangere vrouwen met een laag 
verloskundig risico die routine prenatale zorg kregen, anemisch waren (Hb <6,8 mmol/L) en zestien tot twintig 
weken zwanger waren. Zwangere vrouwen met Hb-concentraties lager dan 4,96 mmol/L (ernstige anemie) en 
degenen die in de zestig dagen voorafgaand aan deelname aan het onderzoek geneesmiddelen met ijzer 
gebruikten werden uitgesloten van het onderzoek. 
Er werd gekeken naar het effect van een dagelijkse inname ten opzichte van een één en/of twee keer per week 
suppletie van ferrosulfaat (60 mg elementair ijzer). Een van de uitkomstmaten was het Hb-gehalte na zestien 
weken. Bij aanvang was er geen significant verschil in het gemiddelde Hb tussen de groepen (ANOVA, p=0,518), 
na afloop van de periode van zestien weken was er wél een significant verschil in het gemiddelde Hb-gehalte 
(ANOVA, p=0,001), waarbij de groep die dagelijks ferrosulfaat gebruikte gemiddeld het hoogste Hb-gehalte 
had. Er is in deze studie geen post-hoc analyse gedaan om te beschrijven waar het verschil tussen deze groepen 
precies zit.  
Er werd een significante stijging van Hb (p<0,001) waargenomen in de groep die twee keer per week 
ferrosulfaat gebruikte (gemiddelde stijging 0,31 mmol/L na zestien weken) en in de groep die dagelijks 
ferrosulfaat gebruikte (gemiddelde stijging 0,56 mmol/L na zestien weken).  In de groep waar slechts één keer 
per week suppletie werd toegepast was er geen significante stijging (gemiddeld verschil +0,1 mmol/L, p=0,252). 

 
Ondanks suppletie met ferrosulfaat, was er een significante daling van het ferritine gehalte in alle drie de 
groepen. Bij aanvang was er geen statistisch significant verschil tussen de groepen in ferritine gehalte (Kruskal 
Wallis, p=0,344) maar na afloop van de zestien weken suppletie was er wel een significant verschil (Kruskal 
Wallis, p=0,008). Er is in deze studie geen post-hoc analyse gedaan om te beschrijven waar het verschil tussen 
deze groepen precies zit. De mate van therapietrouw werd niet duidelijk beschreven in de studie. De auteurs 
concludeerden dat dagelijkse inname nog steeds de voorkeur had vergeleken met intermitterend (één à twee 
keer per week) kijkend naar het laten stijgen van het Hb-gehalte. Als alternatief beschrijven de auteurs de 
voortzetting van de behandeling met twee maal per week ijzersulfaat, in het geval van bijwerkingen bij de 
dagelijkse behandeling. Deze studie werd vertaald uit het Portugees. De studie werd volgens de GRADE-
methodiek beoordeeld als van zeer lage kwaliteit, waarbij werd afgewaardeerd voor indirect bewijs 
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(ferrosulfaat i.p.v. ferrofumaraat), de zeer kleine bestudeerde populaties (groepsgroottes van 48, 53 en 49 
vrouwen) en de grote loss to follow-up (21,5%). 
 
De dubbel geblindeerde RCT van Mumtaz et al. (2000) vergeleek bij 191 Pakistaanse zwangere vrouwen met 
anemie (gedefinieerd als een Hb <6,8 mmol/L) het effect van een dagelijkse inname van 200 mg ferrosulfaat 
(60 mg elementair ijzer) met inname twee keer per week. Vrouwen werden gerandomiseerd en geblindeerd 
voor de behandelgroep. Slechts 55% voltooide de volledige follow-up periode van vier bezoeken, er werden 
geen verschillen gevonden tussen vrouwen die uitvielen en die de studie voltooiden. 
Uitkomstmaten voor deze studie waren het Hb-gehalte na vier, acht en twaalf weken. Bij aanvang van de studie 
was er geen statistisch significant verschil in Hb gehalte (p=0,076) en serum ferritine (p=0,90) tussen de twee 
groepen. Wel was het gemiddelde Hb bij aanvang in beide groepen opvallend laag, namelijk 5,8 mmol/L en 6,0 
mmol/L. 
Er werd bij elke meting een grotere significante (p<0,05) stijging gezien bij de dagelijkse inname in vergelijking 
met inname twee keer per week. Bij vier weken was de stijging 0,6 mmol/L versus 0,02 mmol/L (N=160), bij 
acht weken was de stijging 1 mmol/L versus 0,07 mmol/L (N=129) en bij twaalf weken was de stijging 1,3 
mmol/L versus 0,03 mmol/L (N=105). 
Ook het ferritinegehalte werd gemeten na acht en/of twaalf weken. Bij vrouwen die dagelijks ferrosulfaat 
slikten, was een grotere stijging van het serum ferritine te zien op hun laatste afspraak (N=68) bij acht of twaalf 
weken. Het gemiddelde ferritine in de groep met dagelijkse suppletie steeg met 17,8 µg/L, ten opzichte van 4,6 
µg/L in de groep met twee keer per week suppletie. Het is echter niet duidelijk bij hoeveel vrouwen na acht 
weken en twaalf weken het ferritinegehalte werd gemeten. 
De auteurs concludeerden dat dagelijkse ijzertherapie een significant grotere stijging gaf in het hemoglobine en 
serum ferritine dan suppletie twee keer per week (p<0,001). Dit verschil bleef bestaan na correctie voor 
covariaten en de duur van de behandeling. De conclusie was dat een dagelijkse inname nog steeds de voorkeur 
heeft vergeleken met intermitterend (twee keer per week) om het Hb-gehalte te laten stijgen. Therapietrouw 
werd niet gerapporteerd. 
Deze studie werd volgens de GRADE systematiek beoordeeld als van ‘zeer lage kwaliteit’ waarbij werd 
afgewaardeerd vanwege indirect bewijs (ferrosulfaat i.p.v. ferrofumaraat), de grote loss-to-follow-up (45%) en 
de zeer kleine bestudeerde populatie. 
 
De gerandomiseerde case-control studie van Karakoc et al. (2021) vergelijkt het dagelijks (N=111) innemen van 
ferrofumaraat (100 mg elementair ijzer per dag) met het om de dag (N=106) innemen hiervan, in een Turkse 
zwangere populatie met anemie (Hb 6,5 mmol/L én een hematocriet <31%). Na uitsluiting van oorzaken van 
anemie zoals hemoglobinopathie of vitamine B12-deficiëntie, werden vrouwen met een ferritinegehalte <10 
µg/L gediagnostiseerd met ijzergebreksanemie en geïncludeerd, met een zwangerschapsduur tussen 14 en 28 
weken zwangerschap. Vrouwen met meerlingzwangerschappen, complicaties zoals PE en diabetes, chronische 
ziektes, roken, BMI>30, bloedingen en maagzuur remmende medicatie werden geëxcludeerd, evenals vrouwen 
met een extreem laag Hb (<5,6mmol/L). 
Bij aanvang was het gemiddelde Hb in de groepen niet statistisch significant verschillend, maar wel opvallend 
laag (gemiddeld Hb 6,1 mmol/L). Ook het gemiddelde ferritine was niet statistisch significant verschillend, 
namelijk 8,5 en 8,6 µg/L). Er was na afloop van de periode van acht weken een statistisch significante stijging 
van de uitgangswaarden van zowel het Hb als het ferritine in iedere groep (p<0,05). 
Het Hb steeg significant verschillend tussen de groepen, met een mediane stijging van 0,87 mmol/L in de 
dagelijkse, versus 0,99 mmol/L in om-de-dag suppletie groep (p=0,021 in het voordeel van intermitterende 
suppletie). Dit verschil was echter niet klinisch relevant. Het ferritine steeg niet significant verschillend tussen 
de groepen, met een mediane stijging van 4,2 in de dagelijkse versus 4,1 in de om-de-dag suppletie groep 
(p=0,215). 
De auteurs concludeerden dat om de dag ijzer suppletie even effectief lijkt als dagelijkse inname, met minder 
bijwerkingen. Er werd echter niet beschreven hoe de therapietrouw was.  
Deze studie werd volgens de GRADE-methodiek beoordeeld als van ‘zeer lage kwaliteit’, waarbij werd 
afgewaardeerd voor de zeer kleine bestudeerde groepen en het risico op bias (selectiebias, geen blindering). 
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Stijging Hb en ferritine gehalte bij verschillende doseringen 
De dubbel geblindeerde RCT van Zhou et al. (2009) vergelijkt het effect van dagelijkse inname van ferrosulfaat 
in drie verschillende doseringen (20, 40 en 80 mg elementair ijzer) op het Hb-gehalte na acht weken bij 180 
vrouwen in Australië. Zwangere vrouwen (24-32 weken) met een Hb <6,8mmol/L werden blind 
gerandomiseerd naar drie groepen, waarbij in de stratificatie rekening werd gehouden met de ernst van de 
ijzergebreksanemie. Van deze vrouwen was 86% Kaukasisch, 53% was nulliparae. Therapietrouw was 
vergelijkbaar tussen de groepen (p=0,382). 
Bij aanvang was het Hb in alle groepen gelijk (gemiddeld 6,5 mmol/L). Na acht weken was er een duidelijke 
dosis-respons relatie tussen de stijging van het Hb-gehalte en de dosering elementair ijzer per dag (gemiddeld 
6,8 mmol/L; 7,1 mmol/L en 7,4 mmol/L in respectievelijk de groepen van 20, 40 en 80 mg ijzer, p=0,006). Het 
gemiddelde verschil na acht weken inname tussen de groep met 20 mg en 80 mg per dag was 0,5 mmol/L. Met 
een regressieanalyse werd gevonden dat voor iedere milligram stijging in ijzer dosering, het Hb-gehalte steeg 
met 0,08 mmol/L (p=0,001). Er werd in deze studie geen baseline beschreven voor het ferritinegehalte maar in 
de regressieanalyse steeg het ferritinegehalte met 1,0 µg/L bij iedere milligram toename van ijzer dosering 
(p<0,001).  

 
De kwaliteit van de studie van deze studie is beoordeeld als laag volgens de GRADE-methodiek, waarbij werd 
afgewaardeerd voor de indirecte vergelijking van medicatie (ferrosulfaat i.p.v. ferrofumaraat) en de kleine 
groepsgroottes. Er werd opgewaardeerd voor de duidelijke dosis-respons relatie. 

 
Bijwerkingen bij verschillende suppletie tijdstippen en doseringen 
De studie van Karakoc et al. (2021) besluit dat er procentueel minder gastro-intestinale klachten waren in de 
intermitterende groep vergeleken met de dagelijkse suppletie groep. Bijwerkingen werden gerapporteerd bij 
17,8% van de 264 zwangere vrouwen. In de groep vrouwen die om de dag 100 mg elementair ijzer gebruikte 
(N=140), was dit percentage 15,7% (N=22), ten opzichte van 41,4% (N=51) in de groep vrouwen die dagelijks 
deze dosering gebruikte (N=124) (p=0,0057). Therapietrouw en de relatie met bijwerkingen werd niet 
beschreven. 
 
De studie van Zhou et al. (2009) beschrijft dat de incidentie van misselijkheid, buikpijn en braken significant 
lager was in de groep met de laagste dosering (20 mg) ten opzichte van de groep met de hoogste dosering (80 
mg; misselijkheid OR 0,4, p=0,014; buikpijn OR 0,3, p=0,005; braken OR 0,4, p=0,023). Voor obstipatie werd 
geen significant verschil gevonden tussen de groepen. 
 
In de studie van Mumtaz et al. (2000) was slechts bij één participant sprake van bijwerkingen. 
 
Normalisatie van het Hb (oplossen van de ijzergebreksanemie) 
De studie van Mumtaz et al. (2000) beschrijft een duidelijke ‘tijd tot herstel’, waarbij het met dagelijkse 
suppletie gemiddeld 44 dagen duurt voor de ijzergebreksanemie is bestreden in vergelijking met 73 dagen in de 
tweemaal per week groep (p=0,001). De kwaliteit van het bewijs werd, zoals eerder beschreven, beoordeeld als 
“zeer laag”. 
 
De studie van de Souza et al. (2004) beschrijft herstel percentages na zestien weken van 27%, 34% en 47% in de 
groepen die één keer per week, twee keer per week of dagelijks ferrosulfaat namen. Hierbij is herstel 
gedefinieerd als een Hb >6,8 mmol/L. Falen van de behandeling (gedefinieerd als Hb <6,2 mmol/L werd gezien 
in respectievelijk 41,6%, 13,2% en 2,0%. De kwaliteit van het bewijs werd, zoals eerder beschreven, beoordeeld 
als “zeer laag”. 
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Zhou et al. (2009) beschrijft in de dubbel geblindeerde RCT dat de incidentie van anemie (Hb < 6,8 mmol/L) aan 
het einde van de periode van acht weken, niet significant verschilde tussen de groepen. Na acht weken was nog 
38% in de 20 mg groep anemisch, ten opzichte van 24% in de 80 mg groep (OR 1,9; 95% BI [0,8 - 4,3], p=0,128). 
In de 40 mg groep was dit 26% (ten opzichte van 80 mg OR 1,1; 95% BI [0,5 - 2,6], p=0,827). Therapietrouw was 
gelijk in de groepen. 
Het percentage ijzergebreksanemie (gedefinieerd als Hb <6,8 mmol/L en ferritine <12µg/L) was het laagst in de 
80 mg groep (11% ten opzichte van 30% in de 20 mg groep, p-waarde onbekend), echter zijn geen 
gespecificeerde gegevens hiervan beschreven bij baseline. De kwaliteit van het bewijs werd, zoals eerder 
beschreven, beoordeeld als “laag”. 

 
Conclusies 
  

  

Zeer lage GRADE Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat het Hb-gehalte evenveel stijgt na een 
dagelijkse inname van ferrofumaraat (100 mg elementair ijzer) ten opzichte van 
om-de-dag inname over een periode van acht weken (Karakoc et al., 2021). 

Zeer lage GRADE Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat het ferritine gehalte meer stijgt na een 
dagelijkse inname van ferrofumaraat (100 mg elementair ijzer) ten opzichte van 
om-de-dag inname over een periode van acht weken (Karakoc et al., 2021). 

Zeer lage GRADE Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat het Hb-gehalte meer stijgt na een  
dagelijkse inname van ferrosulfaat (60 mg elementair ijzer) ten opzichte van 
twee keer per week inname over een periode van vier, acht en twaalf weken 
(Mumtaz et al., 2000). 

Zeer lage GRADE Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat het Hb-gehalte meer stijgt bij een  
dagelijkse inname van ferrosulfaat (60 mg elementair ijzer) ten opzichte van één 
of twee keer per week inname over een periode van zestien weken (de Souza et 
al., 2004). 

Zeer lage GRADE Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat het Hb-gehalte meer stijgt na een  
twee keer per week inname van ferrosulfaat (60 mg elementair ijzer)  ten 
opzichte van één keer per week inname over een periode van zestien weken (de 
Souza et al., 2004). 

Zeer lage GRADE Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat een (ijzergebreks-)anemie effectiever wordt 
behandeld bij hogere doseringen ferrosulfaat (20 versus 80 mg elementair ijzer) 
evenals bij een dagelijkse inname van ferrosulfaat (60 mg elementair ijzer)  ten 
opzichte van twee keer per week inname (de Souza et al., 2004; Mumtaz et al., 
2000). 

Zeer lage GRADE Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er minder gastro-intestinale bijwerkingen 
opreden bij intermitterende ten opzichte van dagelijkse suppletie en bij 
suppletie met lagere doseringen (Karakoc et al., 2021; Zhou et al., 2009). 

Lage GRADE Er zijn aanwijzingen dat het Hb gehalte meer stijgt bij dagelijkse hogere dosering 
ferrosulfaat (20 en 40 mg ten opzichte van 80 mg elementair ijzer (Zhou, 2009) 



   
 

Pagina 44 van 71 

 

Overwegingen 

 

Kenmerken van het wetenschappelijk bewijs 
Het wetenschappelijke bewijs voor de behandelstrategie met ferrofumaraat bij (ijzergebreks-)anemie is in het 

algemeen kwalitatief laag tot zeer laag. Daarbij zijn de onderzoekspopulaties niet overeenkomstig met de 

Nederlandse situatie, wat de generaliseerbaarheid van het bewijs verlaagt. De effecten zijn niet altijd 

significant en/of klinisch relevant. De sterkte van het effect varieert, maar de richting van het effect is 

grotendeels consistent. 

 
De literatuur onderzoekt veelal ferrosulfaat als therapie, waarbij het gehalte elementair ijzer vergeleken kan 

worden met dat in ferrofumaraat. Er zijn verschillende soorten ijzerverbindingen die zowel in een tablet of als 

drank kunnen worden toegepast. IJzer wordt in het eerste deel van de darm opgenomen. Bij tabletten met 

gereguleerde afgifte (ferrosulfaat) vindt de afgifte plaats in het distale deel van de darm, waardoor op 

theoretische gronden de ijzeropname beperkter is (van der Linden, 2022). De opname van ijzerpreparaten 

wordt sterk verminderd bij gelijktijdig gebruik van antacida. Ferrosulfaat tabletten met gereguleerde afgifte 

hebben niet de voorkeur vanwege meer kans op interacties, hogere kosten, kans op darmobstructie door 

ophoping van de plastic tabletmatrix en uitscheiding van de plastic tabletmatrix via feces in het afvalwater. 

Bovendien wordt bij vertraagde afgifte een groot deel van het ijzer afgegeven op plaatsen in de darm waar het 

niet bijdraagt aan het effect, maar wel aan de bijwerkingen (Farmacotherapeutisch, 2022). 

De generaliseerbaarheid van het hierboven beschreven bewijs met betrekking tot het effect van de 

verschillende innameschema’s en doseringen van ferrosulfaat, op de stijging van het Hb en ferritine, is 

daarmee gering. 

 

Internationale richtlijnen zoals die uit Engeland, adviseren een dagelijkse inname als balans tussen noodzaak 

voor snelle respons, optimale absorptie, duidelijke inname instructies en daarmee hoge therapietrouw. Er 

wordt beschreven dat inname in de ochtend wenselijk is: op de nuchtere maag, met water of een bron van 

vitamine C (Pavord, 2011). 

  

Balans tussen voor- en nadelen 

Bij het beschrijven van de nadelen van ijzersuppletie wordt mogelijk een verhoogde kans op bijwerkingen bij 

vaker suppleren of suppletie met hogere dosering elementair ijzer gezien. Echter is in alle studies onvoldoende 

duidelijk beschreven hoe bijwerkingen werden geregistreerd. Er werd er geen gebruik gemaakt van 

gevalideerde, vooraf opgezette vragenlijsten. Ook werd niet overal gebruik gemaakt van geblindeerde, placebo 

gecontroleerde medicatie, waardoor mogelijk bias met betrekking tot de rapportage van bijwerkingen kan zijn 

ontstaan. Er werd in de rapportage van bijwerkingen niet gecorrigeerd voor of een relatie gelegd met de mate 

van therapietrouw. 

 

In deze balans hoort ook de klinische relevante van (ijzergebreks-)anemie meegenomen te worden. Deze is 

uitgebreid beschreven in hoofdstuk 2 (uitgangsvraag 1). Een partus prematurus is vaak onvoorspelbaar, 

waardoor niet vooraf in te schatten is hoeveel tijd er is om de anemie ante partum op te heffen. Daarbij 

vergroot (ijzergebreks-)anemie ook zelf de kans op een partus prematurus (OR 1,36-2,11) (zie UV3). Ook is de 

kans op een bloedtransfusie verhoogd bij maternale anemie (OR 2,9-6,6) (zie UV3). Er zijn daarnaast 

aanwijzingen dat maternaal ijzergebrek van invloed is op hematologische parameters in foetaal en neonataal 

bloed. Gezien de suboptimale maternale en foetale uitkomsten van anemie is de werkgroep van mening dat 

het van klinisch belang is de anemie zo snel mogelijk op te heffen. 

 

Er werd geen wetenschappelijk bewijs gevonden voor de dosering van ferrofumaraat postpartum. In een 

recente systematische review van Moya (2022) werd aangetoond dat vrouwen met ijzersuppletie en stijgende 

hematologische waarden, een statistisch significante reductie lieten zien in scores van vermoeidheid en 

postpartum depressie ten opzichte van vrouwen die dat niet kregen. Ook toonde deze review dat vrouwen met 

anemie of ijzergebrek 1,66 keer zo veel kans hadden op het ervaren van symptomen passend bij een depressie 

(95% BI [1,28-2,15]). Er zijn aanwijzingen dat postpartum anemie de kans op succesvolle borstvoeding 
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verkleint, al heeft maternale anemie waarschijnlijk geen effect op de ijzerconcentratie in de moedermelk 

(Lareb, 2022; Rioux, Savoie, & Allard, 2006). Ook zijn er aanwijzingen dat het geven van borstvoeding zorgt voor 

een hoger ijzerverbruik bij de moeder (Fam; StJansdal, 2022). 

In de praktijk zijn de gevolgen voor een moeder met anemie (al dan niet als gevolg van overmatig bloedverlies) 

ook vaak zichtbaar. Deze vrouwen zien vaker bleek, zijn meer vermoeid, minder fysiek zelfredzaam en ervaren 

de kraamperiode mogelijk als zwaarder. De werkgroep is van mening dat het ook postpartum prioriteit heeft 

om de anemie zo snel mogelijk op te lossen zowel in het belang van moeder als van het kind. 

 

Cliëntvoorkeuren 
Vrouwen die klachten hebben passend bij anemie hebben waarschijnlijk de voorkeur voor behandeling van 

deze klachten. Voor vrouwen die geen klachten van anemie aangeven is het de vraag of zij wel behandeld 

wensen te worden voor anemie. 

 
Bijwerkingen zouden meer kunnen voorkomen bij de inname van hogere hoeveelheden elementair ijzer. Het is 

vooraf niet in te schatten welke zwangere vrouwen deze bijwerkingen zullen gaan ervaren en in welke mate zij 

dit acceptabel vinden. Uit de praktijk weten we dat sommige vrouwen meer bijwerkingen ervaren dan andere 

vrouwen. Het moment van inname kan bijdragen aan het optreden van bijwerkingen, evenals andere medicatie 

en/of overige fysieke problematiek (zoals obstipatie of prikkelbare darm syndroom). 

De relatie tussen therapietrouw en de voorgeschreven frequentie van inname is voor de behandeling van de 
anemie van zwangere vrouwen, voor zover bekend, niet onderzocht. Wel is bekend dat de algemene 
therapietrouw door zowel zorgverleners als patiënten zelf vaak wordt overschat (Broekhuysen, 1994). Ook is 
bekend dat vereenvoudiging (zoals een duidelijke dagelijkse routine) van het doseerschema therapietrouw 
verhoogt. 

 
Organisatie van zorg en kosten 

Orale ijzerpreparaten kunnen worden ingedeeld in drie categorieën: 
1. IJzerzouten; Ferrofumaraat, Ferrosulfaat (ook wel bekend onder de naam Fero Gradumet®), 

Ferrogluconaat, Ferroascorbaat en Ferrochloride. De werking en bijwerkingen van al deze preparaten 
is redelijk vergelijkbaar. 

2. IJzerchelaten bevatten ijzer dat is gebonden aan aminozuurmoleculen. Voorbeelden zijn IJzer 
Glycinaat,IJzer Bisglycinaat en IJzer Trisglycinaat. Bij IJzer Bisglycinaat is het ijzer gebonden aan twee 
aminozuurmoleculen. IJzerchelaten zijn ontwikkeld voor de verrijking van voedingsmiddelen met ijzer, 
net als jodium in Nederland wordt toegevoegd aan brood. Het wordt steeds uitgebreider onderzocht 
en toegepast als vitaminesupplement bij ijzergebreksanemie. Lactoferrine is ook een ijzerchelaat. (UV 
4a) 
Gentle Iron is een merknaam, het bevat IJzer Bisglycinaat. (UV 4b) 

3. IJzerhydroxidecomplexen worden gebruikt voor parenterale ijzertoediening (UV 4c) 
IJzerdextraan = CosmoFer® (bevat 100mg ijzer (3+)) 
IJzercarboxymaltose is een preparaat voor intraveneuze toepassing. 
 

In de dagelijkse praktijk is ferrofumaraat het meest gebruikte product.  De tablet met de standaard dosering 
van 200 mg bevat 65mg Fe 2+, de tablet van 100 mg (deze is niet standaard op voorraad) bevat 32,5mg Fe 2+. 

   
De kosten voor 200 mg ferrofumaraat betreffen €0,07/ tablet. Bij een dagelijkse inname komt dit dus neer op 
afgerond €2/maand, bij  dosering om de dag op €1/maand en bij dosering twee maal per week op 
€0,56/maand. De werkgroep acht het verschil in kosten tussen de verschillende suppletie schema’s 
verwaarloosbaar. 
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Aanbevelingen 
  

Aanbeveling Start de behandeling van een ijzergebreksanemie met eenmaal daags 200 mg 
ferrofumaraat (65 mg elementair ijzer) in de ochtend en op nuchtere maag. 
 
Controleer na vier tot zes weken het effect door controle van Hb en ferritine en 
bespreek deze uitslag met de zwangere vrouw. 

 
- Bij stijging -> zet de behandeling voort tot normalisatie 
Hierbij wordt normalisatie gedefinieerd als een Hb >p5 en/of ferritine>30. 
 
 -Bij daling of gelijk gebleven waardes -> bespreek therapie trouw en inname 
adviezen.  
 
Overweeg verdere diagnostiek indien sprake is van therapietrouw en juiste inname. 

Overweeg intraveneuze ijzertherapie in geval van gevorderde amenorroeduur (>34wk, 

zie ook UV4c) 
 
- Bij normalisatie van de waarden -> zet de behandeling door met een 
onderhoudsdosering (om de dag of halve dosering) tot het einde van de 
zwangerschap, zonder verdere controle van de bloedwaarden. 
Hierbij wordt normalisatie gedefinieerd als een Hb >p5 en/of ferritine>30. 
 
Bij onvoldoende tolerantie voor orale ijzermedicatie 
- Adviseer suppletie om-de-dag. 
- Indien ook de suppletie om-de-dag onvoldoende wordt getolereerd, overweeg 

alternatieve ijzersuppletie en/of intraveneuze toediening van ijzer en houd 
hierbij o.a. rekening met de amenorroeduur en kosten. Zie ook UV4c. 

Aanbeveling Zet suppletie voort tot zes weken post partum, indien de waarden niet zijn 
genormaliseerd vlak voor of tijdens de baring. 

Aanbeveling Overweeg bij de nacontrole een controle van Hb en ferritine bij vrouwen die nog 
klachten ervaren passend bij een ijzergebreksanemie.  

Aanbeveling Geef voorlichting over (ijzerrijke) gezonde voeding aan alle zwangere vrouwen en 
verwijs indien nodig naar een diëtiste voor extra begeleiding. 
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Uitgangsvraag 4a: Is er een plaats voor lactoferrine in de behandeling van 
ijzergebreksanemie bij zwangere vrouwen? 
 
Met een systematische literatuurstudie werd gezocht naar evidentie omtrent de effectiviteit van lactoferrine 
voor het behandelen van een ijzergebreksanemie tijdens de zwangerschap in vergelijking met orale inname van 
ijzerpreparaten. Lactoferrine is geen ijzerpreparaat, maar een eiwit uit de “transferrine groep” dat anti-
inflammatoir de resorptie van ijzer zou bevorderen. Deze uitgangsvraag richt zich op behandeling en niet op 
preventie van ijzergebreksanemie tijdens de zwangerschap. Hierdoor werden na de originele titel en abstract 
(TIAB)-selectie veel artikelen geëxcludeerd. De geïncludeerde studie vergelijkt lactoferrine met ferrosulfaat. Er 
zijn geen kwalitatieve vergelijkende studies te vinden met ferrofumaraat. Passend bij de GRADE-methodiek, 
wordt een relatief risico (RR of OR) van 1,25 of 0,75 en/of een verschil van 0,5mmol/L gezien als klinisch 
relevant. 
 
Samenvatting van de literatuur 
Er werd één artikel geïncludeerd, de meta-analyse (N=600) van gerandomiseerde studies (RCT’s) van Abu 
Hashim, Foda, and Ghayaty (2017). Deze studie combineert vier RCT’s waaronder drie Italiaanse studies en één 
uit Egypte. Alle vier de studies bestuderen vrouwen met ijzergebreksanemie. Er was sprake van grote 
heterogeniteit. In alle studies werd een vergelijking gemaakt tussen suppletie met lactoferrine en ferrosulfaat. 
De doseringen van lactoferrine verschillen tussen 100 mg twee keer per dag gedurende vier weken (Italië) en 
250 mg per dag gedurende acht weken (Egypte). De controlegroep met ferrosulfaat kreeg in de Italiaanse 
studies een tablet van 520 mg (100 mg elementair ijzer) per dag en in de Egyptische studie een capsule van 150 
mg ferrosulfaat (dosis elementair ijzer niet bekend). Deze meta-analyse werd beoordeeld als van zeer lage 
kwaliteit nadat werd afgewaardeerd voor de grote heterogeniteit (I²=99%), grote loss to follow-up (n=103, 
25%), brede betrouwbaarheidsintervallen en de kleine bestudeerde groep. 
 
Er werd een onderscheid gemaakt in sub analyses tussen een milde vorm van ijzergebreksanemie (6,2- 6,8 
mmol/L) en een matige vorm van ijzergebreksanemie (4,3- 6,1 mmol/L). 
 
Stijging van het Hb-gehalte (2g/dL in vier weken) bij suppletie met lactoferrine versus ferrosulfaat. 
Abu Hashim et al. (2017) vond in de groep met een milde vorm van ijzergebreksanemie een niet significant 
verschil in Hb in het voordeel van lactoferrine (gemiddeld verschil 0,5 mmol/L (95% BI [-0,21 -1,82]). 
 
In het geval van een matige (‘moderate’) vorm van ijzergebreksanemie in dezelfde meta-analyse is een 
significant hoger Hb gevonden in de groep die lactoferrine gebruikte in vergelijking met de groep die 
ferrosulfaat gebruikte (gemiddeld verschil 0,4 mmol/L (95% BI [0,53 - 0,83]). 
 
Stijging van het Ferritine-gehalte bij suppletie met lactoferrine versus ferrosulfaat. 
Abu Hashim et al. (2017) vond in de groep met een milde vorm van ijzergebreksanemie een niet significant 
verschil in ferritine in het voordeel van lactoferrine (gemiddeld verschil 9,82mcg/L (95% BI [-9,97 -29,62]). 
 
Vergelijking van bijwerkingen van lactoferrine versus ferrosulfaat. 
Gastro-intestinale bijwerkingen werden slechts beschreven in twee van de vier geanalyseerde RCT’s. Er werd 
een zeer lage heterogeniteit tussen deze studies gezien. Er werden significant minder bijwerkingen vastgesteld 
na het innemen van lactoferrine versus oraal ferrosulfaat. Zo waren er veel minder epigastrische klachten (OR 
0,11; 95% BI 0,05 - 0,22; p<0,00001), overgeven (OR 0,32; 95% BI [0,15 - 0,67]; p=0,002) en constipatie (OR 
0,22; 95% BI [0,12 - 0,40]; p<0,00001). 
 
Overige klachten zoals darmkolieken (OR 0,21; 95% BI [0,12 - 0,39]; p<0,0001) en donkere stoelgang (OR 
0,0115; 95% BI [0,0007 - 0,1912]; p=0,0018) werden slechts in één RCT beschreven. Deze klachten kwamen 
procentueel vaker voor bij ferrosulfaat in vergelijking met lactoferrine. 
 
Conclusies 

Zeer laag GRADE  Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat lactoferrine het Hb-gehalte niet significant 
sneller doet stijgen na suppletie van minstens vier weken ten opzichte van 
suppletie met ijzersulfaat in het geval van een milde vorm (6,2 - 6,7 mmol/L) van 
ijzergebreksanemie (Abu Hashim et al., 2017). 
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Zeer laag GRADE  Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat lactoferrine het Hb-gehalte significant sneller 
doet stijgen na suppletie van minstens acht weken ten opzichte van suppletie met 
ijzersulfaat in het geval van een matige vorm (4,3 - 6,1 mmol/L) van 
ijzergebreksanemie (Abu Hashim et al., 2017). 

Laag GRADE Er zijn aanwijzingen dat lactoferrine het Hb-gehalte significant sneller doet stijgen 
na suppletie van minstens vier weken ten opzichte van suppletie met ijzersulfaat in 
het geval van een matige vorm (4,3 - 6,1 mmol/L) van ijzergebreksanemie (Abu 
Hashim et al., 2017). 

Zeer laag GRADE  Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat lactoferrine het ferritine gehalte niet 
significant sneller doet stijgen na suppletie van minstens vier weken ten opzichte 
van suppletie met ijzersulfaat in het geval van een milde vorm (6,2 - 6,7mmol/L) 
van ijzergebreksanemie (Abu Hashim et al., 2017). 

Zeer laag GRADE  Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er minder gastro-intestinale bijwerkingen 
zoals constipatie, epigastrische pijn en overgeven, optreden bij inname van 
lactoferrine ten opzichte van ijzersulfaat (Abu Hashim et al., 2017). 

Laag GRADE Er zijn aanwijzingen dat er minder vaak darmkolieken en donkere stoelgang 
voorkomen bij inname van lactoferrine ten opzichte van ijzersulfaat (Abu Hashim 
et al., 2017). 

  
Overwegingen 
 

• Verschillende vormen van ijzerpreparaten: 
o Ferrofumaraat (Farmacotherapeutisch, 2022a). Dit wordt in Nederland het meest toegepast 

voor ijzersuppletie. De voorkeur gaat op basis van ervaring, kosten en bijwerkingen uit naar 

ferrofumaraat (tablet). Er is eventueel een suspensie beschikbaar, maar in verband met de 

hogere kosten en tandverkleuring hebben tabletten de voorkeur. 

o Ferrochloride (bv.: Ferrochloride Drank FNA) (Farmacotherpeutisch, 2022) 

o Ferrosulfaat (bv.: Fero Gradumet®, Ferrosulfaatdrank FNA®) (Farmacotherapeutisch, 2022c) 

o Ferrogluconaat (bv.: Losferron®) (Farmacotherapeutisch, 2022b) 

• Farmacodynamiek en -kinetiek: 
o Lactoferrine: lactoferrine wordt slechts zeer beperkt geabsorbeerd (1%). In het geval van 

toevoeging van vitaminen (wat in vele supplementen zo is) wordt deze absorptie sterk 
verbeterd (Yao, Bunt, Cornish, Quek, & Wen, 2012).  

o Ferrofumaraat: absorptie vindt voornamelijk plaats in het duodenum en het eerste deel van 
het jejunum. Ongeveer 25% hiervan wordt effectief opgenomen in het lichaam in geval van 
ijzergebreksanemie. Toevoeging van reducerende stoffen, zoals vitamine C, leidt tot betere 
opname van ijzer, omdat het Fe3+ reduceert tot Fe2+ (GE-BU, 2009).  

• Kenmerken van het wetenschappelijk bewijs: 
o Er werd slechts één RCT geïncludeerd na de uitgebreide literatuur search. Deze RCT bestaat 

uit drie Italiaanse studies en één Egyptische studie. Vooral de laatste studie is niet direct 
vergelijkbaar met de Nederlandse populatie. 

o Nagenoeg alle uitkomsten werden als zeer laag gegradeerd door onder andere de 
heterogeniteit tussen de betrokken studies, de grote betrouwbaarheidsintervallen en de 
kleine sample sizes (meer details zijn terug te vinden in de graderingstabel). 
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• Balans tussen voor- en nadelen: 
o Lactoferrine geeft minder bijwerkingen dan ijzersulfaat. De dosering van ijzersulfaat in deze 

studies is echter redelijk hoog (100-150 mg elementair ijzer/dag) wat het optreden van 
bijwerkingen deels al kan verklaren. Echter, men verwacht bij een lagere hoeveelheid 
elementair ijzer zoals in ferrofumaraat, dat stijging van Hb en ferritine ook langer op zich laat 
wachten. Hierdoor kan lactoferrine alsnog van toegevoegde waarde zijn.  

o Omdat lactoferrine niet behoort tot de groep van geregistreerde  geneesmiddelen, zijn er 
geen farmaceutische/klinische studies in de die de veiligheid, effectiviteit en lange 
termijneffecten opvolgen. Er staat een (beperkte) klinische trial (Fase 1 en 2 studie) 
geregistreerd in het Good Clinical Practice network maar hiervan zijn geen resultaten terug te 
vinden (Good-clinical-practices-network, 2018). 

o De vergelijkende ijzersuppletie in deze studies is ferrosulfaat. In Nederland heeft 

ferrofumaraat de voorkeur, omdat van ferrosulfaat bekend is dat er een vertraagde afgifte 

plaatsvindt, waardoor een groot deel van het ijzer afgegeven wordt op plaatsen in de darm 

waar het niet bijdraagt aan het effect, maar wel aan de bijwerkingen (Farmacotherapeutisch, 

2022c). 

o Lactoferrine is vrij verkrijgbaar bij de drogist, ijzersupplementen alleen op recept.  

o Lactoferrine kan dierlijke producten bevatten (er zijn ook veganistische alternatieven). 

o Lactoferrine is een supplement dat vaak ook andere vitamines bevat (bijvoorbeeld vitamine 

C). 

• Cliëntvoorkeuren: 
o Therapietrouw: de relatie tussen therapietrouw en type medicatie voor de behandeling van 

anemie van zwangere vrouwen is, voor zover bekend, niet onderzocht. Wel is bekend dat de 
algemene therapietrouw door zowel zorgverleners als patiënten zelf vaak wordt overschat 
(Broekhuysen, 1994). 

o Bijwerkingen zijn voornamelijk afhankelijk van de dosering elementair ijzer. 
o De werkgroep geeft aan dat er voor cliënten geen voorkeur is qua inname, maar dat minder 

bijwerkingen wel de voorkeur genieten. 

• Kosten: 
o Lactoferrine veganistische versie: 30 capsules, twee per dag   €3,06/dag (€85,77 per vier 

weken)   
o Lactoferrine met dierlijke producten: 30 capsules, één tot twee per dag €39,95 €1,33-

€2,66/dag (€37,29-€74,57 per vier weken) 
o Lactoferrine vegetarisch (wel melk): 60 capsules, een per dag, dus voor 60 dagen 

€26 €0.43/dag (€12,13 per vier weken)  
o Ferrofumaraat 200 mg (65mg elementair ijzer): één per dag: €0,07/dag (dus €1,96 per vier 

weken). 

• Organisatie van zorg: 
o Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) maakt de keuze geen aanbevelingen te doen 

aangaande supplementen met ijzer. 
o De uitgangsvraag gericht op ferrofumaraat (UV4) geeft meer informatie over de dosering. 

 
Aanbevelingen 
  

 Aanbeveling   Adviseer zwangere vrouwen met (ijzergebreks-)anemie orale ijzersuppletie met 
ferrofumaraat eenmaal daags 200mg (65 mg elementair ijzer). 

 Aanbeveling   Informeer zwangere vrouwen met bijwerkingen van ferrofumaraat over de overwegingen 
rondom lactoferrine indien zij op zoek willen naar een mogelijk alternatief. 
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Uitgangsvraag 4b: Wat is de status van ijzersuppletie via vrij verkrijgbare supplementen zoals Floradix elixer 
of Gentle Iron? 
 
Met een systematische literatuurstudie werd gezocht naar evidentie omtrent de effectiviteit van vrij 
verkrijgbare (‘over the counter’) ijzersupplementen ten behoeve van het behandelen van een 
ijzergebreksanemie tijdens de zwangerschap in vergelijking met orale inname van ijzerpreparaten op recept. 
Deze uitgangsvraag richt zich op behandeling en niet op preventie van ijzergebreksanemie tijdens de 
zwangerschap, hierdoor werden veel artikelen geëxcludeerd. De werkgroep is zich ervan bewust dat 
ferrofumaraat meer wordt gebruikt in de Nederlandse geboortezorg, echter zijn de geïncludeerde studies niet 
exclusief vergeleken met dit preparaat. 
 
Samenvatting van de literatuur 
Bij de eerste selectie op titel en abstract (TIAB) werden veel artikelen gevonden, echter bij grondig inhoudelijk 
lezen bleken slechts twee artikelen van meerwaarde voor deze uitgangsvraag. Het betreft een randomised 
controlled trial (RCT) van Abbas, Abdelbadee, Alanwar, and Mostafa (2018) en een RCT van Abdel Moety et al. 
(2017). 
 
De RCT van Abbas et al. (2018) vergelijkt het effect op het hemoglobine (Hb)- en ferritinegehalte bij Egyptische 
zwangere vrouwen met een ijzergebreksanemie bij een acht weken durende suppletie met ijzer bisglycinaat 
(N=93) versus een acht weken durende suppletie met ferrosulfaat (N=94). Voor aanvang van de suppletie 
(amenorroeduur veertien tot achttien weken) werd bij deze vrouwen een Hb-gehalte van 4,3-6,8 mmol/L en 
een ferritinegehalte van <15μg/L vastgesteld. Zowel na vier weken als na acht weken werden deze waardes 
opnieuw bepaald. Deze studie werd beoordeeld als van lage kwaliteit gezien de publicatie bias (erg snel review 
proces) en de kleine bestudeerde groep. 
 
De RCT van Abdel Moety et al. (2017) vergelijkt het effect op het Hb-gehalte, ferritinegehalte en mean 
corpuscular volume (MCV) bij Egyptische zwangere vrouwen met ijzergebreksanemie bij een twaalf weken 
durende suppletie met iron amino acid chelate (IAAC, 15 mg elementair ijzer; N=32) versus een twaalf weken 
durende suppletie met 350 mg ferrofumaraat (115 mg elementair ijzer; N=27). Voor aanvang van de suppletie 
werd bij deze vrouwen een Hb-gehalte van 4,3-6,8 mmol/L en een ferritinegehalte van <12μg/L vastgesteld. De 
bepalingen waren allen rond de veertien en achttien weken zwangerschap. Zowel na vier, acht als twaalf  
weken werden opnieuw bepalingen gedaan. Deze studie werd beoordeeld als van lage kwaliteit gezien de zeer 
kleine bestudeerde populaties en de grote loss to follow-up (42%). 
 
Passend bij de GRADE-methodiek, wordt een relatief risico (RR of OR) van 1,25 of 0,75 en/of een verschil van 
0,5 mmol/L gezien als klinisch relevant. 
 
Stijging van het Hb-gehalte bij suppletie met vrij verkrijgbare ijzersupplementen versus orale ijzerpreparaten 
op recept. 
Abbas et al. (2018) zag een significante stijging na acht weken suppletie in de ijzerbisglyincaat groep van 
gemiddeld 1,54 ± 0,07mmol/L3 ten opzichte van 0,82 ± 0,11mmol/L in de ferrosulfaat groep (p≤0,0001). 
 
In de studie van Abdel Moety et al. (2017) was er een significant grotere stijging van het Hb-gehalte bij de IAAC-
groep ten opzichte van de ferrofumaraat groep. Na vier weken was het Hb gehalte 6,3±0,43mmol/L in de IAAC-
groep en 6,03±0,36mmol/L in de ferrofumaraat groep. Na acht weken was dit respectievelijk 6,75±0,46mmol/L 
en 6,23±0,34mmol/L en na twaalf weken 6,81±0,32 en 6,72±0,48mmol/L. 
 
Stijging van het ferritine-gehalte bij suppletie met vrij verkrijgbare ijzersupplementen versus orale 
ijzerpreparaten op recept. 
Abbas et al. (2018) zag een significante stijging in het ferritine gehalte na acht weken suppletie in de 
ijzerbisglyincaat groep met 19,11µg/L ± 1,57 ten opzichte van 13,7µg/L ± 1,17 in de ferrosulfaat groep 
(p<0,0001). 
 
In de studie van Abdel Moety et al. (2017) was er een significant hogere stijging van het serum ferritine gehalte 
bij de IAAC-groep ten opzichte van de ferrofumaraat groep. Na vier weken steeg het ferritine met 13,5µg/L ± 

 
3 Weergegeven als gemiddelde ±Standaarddeviatie 
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5,33 bij de IAAC groep vergeleken met 11,34µg/L ± 0,55 in de ferrofumaraat groep (p<0,001). Na acht weken 
was dit respectievelijk +31,41µg/L ± 19,94 en + 17,54µg/L ± 16,44 (p<0,001). Na twaalf weken was er sprake 
van een niet significante stijging van +40,3µg/L ± 27,11 in de IAAC-groep ten opzichte van 38,47µg/L ± 28,83 in 
de ferrofumaraat groep. 
 
Stijging van het mean corpusculav Volume MCV)-gehalte bij suppletie met vrij verkrijgbare 
ijzersupplementen versus orale ijzerpreparaten op recept. 
Abbas et al. (2018) zag een significante stijging na acht weken in de ijzerbisglycinaat groep van 3,6±-0,08fL ten 
opzichte van -1,14±0,75fL in de ferrosulfaat groep (p<0,0001). 
 
In de studie van Abdel Moety et al. (2017) was enkel een significant verschil in stijging te zien na acht weken, 
namelijk 21,95fL bij de IAAC-groep ten opzichte van 14,39fL bij de ferrofumaraat-groep. 
 
Vergelijking van ongewenste bijwerkingen van vrij verkrijgbare ijzersupplementen versus orale 
ijzerpreparaten op recept. 
De studie van Abbas et al. (2018) stelt dat er procentueel meer bijwerkingen waren in de ferrosulfaat groep 
(N=28; 29,8%) vergeleken met de ijzerbisglycinaat groep (N=12; 12,9%). De meest gerapporteerde bijwerking 
was constipatie (12,9% bij ijzerbisglycinaat versus 28,7% bij ferrosulfaat; OR 0,37 (95% BI [0,17 - 0,78]; 
p=0,009)). 
 
Abdel Moety et al. (2017) concludeert ook dat constipatie de meest voorkomende bijwerking was in beide 
groepen (OR 0,47 (95% BI [0,24 tot 0,90]; p=0,023)) . Het was significant meer aanwezig in de groep die 
ferrofumaraat kreeg vergeleken met de groep die IAAC innam (60% versus 41,3%). Ook darmkolieken (OR 0,31 
(95% BI [0,15 - 0,62]; p=0,001)) waren significant meer aanwezig in de ferrofumaraat groep in vergelijking met 
de IAAC-groep (49.3% versus 32%). Overige bijwerkingen, zoals diarree (OR 0,78 (95% BI [0,29 tot 2,09]; 
p=0,616) en misselijkheid/braken (OR 0,79 (95% BI [0,20 tot 3,06]; p=0,73)) gaven geen statistische verschillen. 
 
Normalisatie van het Hb (oplossen van de ijzergebreksanemie) door vrij verkrijgbare ijzersupplementen 
versus orale ijzerpreparaten op recept. 
In de studie van Abdel Moety et al. (2017) is geen statistisch verschil (p=0,742) gevonden in het herstel 
percentage (gedefinieerd volgens WHO Hb 6,8mmol/L) tussen beide groepen. Na een behandeling van twaalf 
weken was het Hb genormaliseerd bij 57,3% in de IAAC -groep en 54,7% in de ferrofumaraat-groep. 
 
In de studie van Abbas et al. (2018) werd het herstel percentage na een behandelingsduur van acht weken voor 
de ijzerbisglycinaat groep vastgesteld op 89,2% en voor de ferrosulfaat groep op 71,3%. 
 
Conclusies 

Lage GRADE  Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat suppletie met ijzerbisglycinaat het Hb-gehalte 
significant sneller doet stijgen na inname van minstens acht weken ten opzichte 
van suppletie met ijzersulfaat (Abbas et al., 2018). 

Lage GRADE  Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat suppletie met ijzerbisglycinaat het 
ferritinegehalte significant sneller doet stijgen na inname van minstens acht weken 
ten opzichte van suppletie met ijzersulfaat (Abbas et al., 2018). 

Lage GRADE  Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat suppletie met ijzerbisglycinaat het MCV 
significant sneller doet stijgen na inname van minstens acht weken ten opzichte 
van suppletie met ijzersulfaat (Abbas et al., 2018). 

Lage GRADE  Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat suppletie met IAAC het Hb-gehalte even goed 
doet stijgen na inname van minstens twaalf weken ten opzichte van suppletie met 
ferrofumaraat (Abbas et al., 2018). 

Lage GRADE  Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat suppletie met IAAC het ferritinegehalte even 
goed doet stijgen na inname van minstens twaalf weken ten opzichte van suppletie 
met ferrofumaraat (Abbas et al., 2018). 

Lage GRADE  Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat suppletie met IAAC het MCV even goed doet 
stijgen na inname van minstens twaalf weken ten opzichte van suppletie met 
ferrofumaraat (Abbas et al., 2018). 
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Lage GRADE  Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er minder gastro-intestinale bijwerkingen 
opreden bij ijzersuppletie middels IAAC ten opzichte van ferrofumaraat (Abdel 
Moety et al., 2017). 

Lage GRADE  Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er minder gastro-intestinale bijwerkingen 
opreden bij ijzersuppletie middels ijzerbisglycinaat ten opzichte van ferrosulfaat 
(Abbas et al., 2018). 

Lage GRADE  Het herstelpercentage valt na acht weken behandeling uit ten gunste van IAAC ten 
opzichte van ferrofumaraat. Na twaalf weken behandeling is er geen verschil meer 
in herstelpercentage (Abbas et al., 2018; Abdel Moety et al., 2017). 

 
Overwegingen  
 

Verschillende vormen van ijzerpreparaten: 

- Ferrofumaraat (Farmacotherapeutisch, 2022a). Dit wordt in Nederland het meest toegepast voor 
ijzersuppletie. De voorkeur gaat op basis van ervaring, kosten en bijwerkingen uit naar ferrofumaraat 
(tablet). Er is eventueel een suspensie beschikbaar, maar in verband met kosten en tandverkleuring 
hebben tabletten de voorkeur. 

- Ferrochloride (bv.: Ferrochloride Drank FNA)(Farmacotherpeutisch, 2022). 
- Ferrosulfaat (bv.: Fero Gradumet®, Ferrosulfaatdrank FNA®) (Farmacotherapeutisch, 2022c). 
- Ferrogluconaat (bv.: Losferron®)(Farmacotherapeutisch, 2022b). 

 

Farmacodynamiek en -kinetiek: 

- IJerbisglycinaat (ook wel IAAC): een ijzerchelaat waarbij het ijzer gebonden is aan één of meerdere 
aminozuurmolecule(n) (bijvoorbeeld glycine). Aan aminozuur gebonden ijzer heeft een grotere biologische 
beschikbaarheid (wordt beter opgenomen door de darmen), waardoor hypothetisch met een lagere 
dosering hetzelfde effect kan worden bewerkstelligd. 

- Ferrofumaraat: absorptie vindt voornamelijk plaats in het duodenum en het eerste deel van het jejunum. 
Ongeveer 25% hiervan wordt effectief opgenomen in het lichaam in geval van ijzergebreksanemie. 
Toevoeging van reducerende stoffen, zoals vitamine C, leidt tot betere opname van ijzer, omdat het 
Fe3+ reduceert tot Fe2+ (GE-BU, 2009). 
 

Kenmerken van het wetenschappelijk bewijs: 

- Er werden slechts twee vergelijkbare Egyptische studies geïncludeerd na de uitgebreide literatuursearch. 
- Nagenoeg alle uitkomsten werden als zeer laag gegradeerd gezien onder andere vanwege de 

heterogeniteit tussen de betrokken studies, de grote betrouwbaarheidsintervallen en de kleine 
steekproeven (meer details zijn terug te vinden in de graderingstabel). 

Balans tussen voor- en nadelen: 

- De vergelijkende ijzersuppletie in deze studies is ferrosulfaat. In Nederland gaat de voorkeur uit naar 
ferrofumaraat, omdat ferrosulfaat bekend staat om de vertraagde afgifte waardoor een groot deel van 
het ijzer afgegeven wordt op plaatsen in de darm waar het niet bijdraagt aan het effect, maar wel aan de 
bijwerkingen (Farmacotherapeutisch Kompas, 2022c). 

- IJzerbisglycinaat is vrij verkrijgbaar bij de drogist, ijzersupplementen dienen op recept besteld te worden. 
Aangezien dit supplement niet behoort tot de groep van officiële geneesmiddelen, is het ook niet 
onderhevig aan klinische studies in de farmaceutische onderzoekswereld die de veiligheid, effectiviteit en 
lange termijneffecten opvolgen. 

Cliëntenvoorkeuren: 

- Therapietrouw: de relatie tussen therapietrouw en type medicatie  voor de behandeling van anemie van 
zwangere vrouwen is, voor zover bekend, niet onderzocht. Wel is bekend dat de algemene therapietrouw 
door zowel zorgverleners als patiënten zelf vaak wordt overschat (Broekhuysen, 1994). 

- Bijwerkingen zijn voornamelijk afhankelijk van de dosering elementair ijzer. 
- De werkgroep meent dat uit de beschreven studies blijkt dat een gelijkwaardig effect kan worden 

bewerkstelligd met vrij verkrijgbare supplementen (mits gelijke dosis elementair ijzer). Bij vrij verkrijgbare 
medicatie kan de vrouw zelf een keuze maken in toedieningsvorm, merk (imago) en verkrijgbaarheid). 
Deze middelen worden echter niet vergoed door de zorgverzekeraar en dit kan meewegen in de keuze. 
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Kosten: 

- IJzerbisglycinaat: de dosering elementair ijzer, evenals de samenstelling varieert tussen verschillende 
aangeboden supplementen. Flinndal© biedt bijvoorbeeld een tablet aan van 14 mg IJzer bisglycinaat in 
combinatie met vitamine C. Solgar© verkoopt capsules van 20 mg ijzerbisglycinaat onder de naam ‘Gentle 
Iron’. Ook Holland & Barrett© verkoopt capsules van 20 mg ijzerbisglycinaat. Altisa© heeft tabletten op 
de markt van 25 mg, net als Vitals© die capsules van 25 mg verkoopt bij de EcoPlaza©. Er zijn daarnaast 
veel vitaminepreparaten op de markt waarin ijzerbisglycinaat wordt gecombineerd met meerdere andere 
vitamines, zoals bij Floradix© (conform wetenschappelijk advies ijzerbisglycinaat). De prijs van één tablet 
of capsule ligt gemiddeld rond €0,20. Het is niet eenduidig hoeveel tabletten  dagelijks genomen moeten 
worden, dit is afhankelijk van de hoeveelheid elementair ijzer per tablet. 

- Ferrofumaraat 200 mg (65 mg elementair ijzer): één keer per dag: €0,07/dag. 

Organisatie van zorg: 

- Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) maakt de keuze geen aanbevelingen te doen aangaande 
een eventuele behandeling met ijzersupplementen. 

- Er werden geen internationale richtlijnen gevonden waarin ijzerbisglycinaat wordt geadviseerd als 
behandeling voor ijzergebreksanemie bij zwangere vrouwen. 

 
Aanbevelingen  
  

Aanbeveling  Adviseer zwangere vrouwen met (ijzergebreks-)anemie orale suppletie met 
ferrofumaraat eenmaal daags 200 mg (65 mg elementair ijzer). 

  
Aanbeveling   

Informeer zwangere vrouwen met bijwerkingen van ferrofumaraat over de 
overwegingen rondom ijzerbisglycinaat indien zij op zoek willen naar een alternatief 
voor ferrofumaraat. 
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Uitgangsvraag 4c: Welke factoren zijn van belang bij de indicatiestelling voor en counseling van zwangere 
vrouwen voor intraveneuze ijzertoediening? 
 
Deze uitgangsvraag gaat op zoek naar op onderbouwing voor een correcte counseling aan zwangere vrouwen 
die in aanmerking komen voor een intraveneuze toediening van ijzer. Met een systematische literatuurstudie, 
werd gezocht naar wetenschappelijke onderbouwing voor adviezen van verloskundigen aan vrouwen. 
 
Passend bij de GRADE-methodiek, wordt een relatief risico (RR of OR) van 1,25 of 0,75 en/of een verschil van 
0,5mmol/L gezien als klinisch relevant. 
 
Samenvatting van de literatuur 
 
De systematische review en meta-analyse van Radhika et al. (2019) vergelijkt het effect van intraveneus (IV) 
ijzer (N=821) ten opzichte van orale ijzertoediening (N=812) bij zwangere vrouwen (elf RCT’s) en het effect van 
IV ijzer (N=351) ten opzichte van oraal ijzer (N=362) bij vrouwen in de postpartum periode (acht RCT’s). Bij alle 
vrouwen was er sprake van een vastgestelde anemie (gemiddeld Hb 4,9 mmol/L bij de zwangere vrouwen en 
4,7 mmol/L bij de vrouwen postpartum). Vrouwen werden in de verschillende studies op verschillende 
tijdsmomenten opgevolgd (één, twee, vier en zes weken na toediening). Er werd gekeken naar hematologische 
parameters (hemoglobine (Hb), ferritine, hematocriet) en bijwerkingen evenals naar secundaire uitkomsten 
zoals de noodzaak voor een bloedtransfusie, het geboortegewicht van de baby en de kwaliteit van leven. De 
secundaire uitkomsten werden als niet significant beschreven, zonder verdere details. Bijwerkingen van beide 
toedieningsvormen werden in alle geïncludeerde studies beschreven. Bij de orale toediening was vooral sprake 
van metaalsmaak, misselijkheid, overgeven, epigastrisch ongemak, constipatie en diarree. Bij de intraveneuze 
toediening werden metaalsmaak, misselijkheid, duizeligheid, warmte aanvallen, gewrichtspijn, jeuk en pijn aan 
de injectieplaats gemeld. Deze werden niet onderling vergeleken, maar opgesomd. De uitkomstmaten 
betreffende bloedwaarden (Hb en ferritine) werden uitgebreider geanalyseerd, waarbij de verschillende 
gepoolde resultaten (zoals Hb na één week, vier weken, enzovoort) telkens in het voordeel waren van 
intraveneuze toediening. De geanalyseerde studies waren voornamelijk uit laaginkomen landen en van 
twijfelachtige methodologische kwaliteit. Het is in deze review moeilijk te herleiden welke doseringen met 
elkaar werden vergeleken en of deze al dan niet vergelijkbaar zijn met het beleid in de Nederlandse 
geboortezorg. Daarnaast is niet helder wanneer ijzertherapie werd opgestart, zowel in de antenatale periode 
als in de postpartumperiode waardoor het effect moeilijker te beoordelen is. De resultaten zijn, vanaf twee 
weken, significant in het voordeel van de intraveneuze toediening, echter zijn de werkelijke verschillen, 
uitgedrukt in mmol/L niet erg groot (één week: -0,73 mmol/L [-1,66 - 0,21]; twee weken: -0,79 mmol/L [-1,20 - -
0,38]; vier weken: -0,94 mmol/L [-1,35 - -0,52]; zes weken: -0,66 mmol/L [-1,04 - -0,29]; overall: -0,78 mmol/L [-
1,00 - -0,57])). 
 
De systematische review van Sultan et al. (2019) focust op een verschil in effect van oraal ijzer versus 
intraveneus ijzer bij vrouwen met anemie (4,9-6,5 mmol/L) postpartum. Bij vrouwen met postpartum anemie 
die met intraveneus ijzer werden behandeld, was de postpartum hemoglobineconcentratie na zes weken bijna 
0,62 mmol/L hoger dan bij vrouwen die met oraal ijzer werden behandeld. De gemiddelde stijging van het Hb 
gehalte was hoger bij de intraveneuze groep vergeleken met de orale groep. Het ferritine gehalte was ook 
statistisch hoger bij de intraveneuze groep na zes weken behandeling. Er werden meer bijwerkingen gezien bij 
orale ijzertoediening. Belangrijk hierbij is dat de hoeveelheid toegediende orale ijzer steeds hoog was in de 
betrokken studies (variërend tussen 200 – 975 mg/dag gedurende één tot drie maanden). Vergeleken met 
oraal ijzer hadden vrouwen die intraveneus ijzer kregen meer last van rode vlekken op de huid (OR 6,95; 95% BI 
[1,56 - 31,03]) en minder gastro-intestinale bijwerkingen, met name constipatie (OR=0,08; 95% BI [0,03 - 0,21]) 
en dyspepsie (OR=0,07; 95% BI [0,01 - 0,42]). Er werden geen statistisch significante verschillen tussen de 
groepen waargenomen voor andere bijwerkingen. De secundaire uitkomsten, zoals vermoeidheid, depressie en 
noodzaak voor een bloedtransfusie werden niet in cijfers beschrijven omdat ze niet in alle studies aan bod 
kwamen. 
 
De systematische review van Qassim et al. (2019) vergelijkt het effect van IV en orale ijzertoediening op 
perinatale en neonatale uitkomsten bij zwangere vrouwen met anemie (gemiddeld 3,7 - 6,8mmol/L). Vijftien 
RCT’s (N=1938) werden geïncludeerd. Alle studies werden beoordeeld als van lage kwaliteit gezien het risico op 
bias om uiteenlopende redenen (zie hiervoor de graderingstabel). Er werd een significant verlaagd risico op 
noodzaak voor een bloedtransfusie gezien bij IV therapie vergeleken met oraal ijzer (OR 0,19; 95% BI [0,05 - 
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0,78]). Er werd geen significant verschil vastgesteld voor zwangerschapsduur, kans op sectio cesarea, 
hypertensieve aandoeningen en/of een partus prematurus. Er werd een hoger geboortegewicht gezien in de 
IV-groep. In vergelijking met orale toediening was er bij de IV-groep een significant hoger Hb, evenals het 
ferritine gehalte op het moment van de bevalling. Er werd geen verschil gezien in neonatale bloedwaarden (Hb 
en ferritine). De auteurs concluderen dat er geen overtuigend bewijs is om IV-therapie boven oraal ijzer te 
stellen in de behandeling van anemie bij zwangere vrouwen. 
 
De RCT van Holm, Thomsen, Norgaard, and Langhoff-Roos (2017) focust zich op anemie postpartum. In deze 
RCT werd een eenmalige IV-dosis (1200 mg Monofer®) bij 97 vrouwen vergeleken met het toedienen van oraal 
ijzer (óf 40-50 mg per dag continuerend zoals tijdens de zwangerschap óf 100 mg één tot twee keer per dag) bij 
99 vrouwen na een postpartum bloeding (gedefinieerd als bloedverlies >700cc) met een matige tot milde 
anemie (Hb > 4,0mmol/L-gemeten meer dan twaalf uur post partum). De vrouwen werden over een periode 
van twaalf weken zes keer onderzocht. Deze studie keek voornamelijk naar fysieke vermoeidheid (gemeten 
met de Multidimensional Fatigue inventory – MFI). Daarnaast werden bloedwaarden (waaronder Hb en 
ferritine) telkens mee gemonitord alsook depressieve klachten gemeten met de Edinburgh Postnatal 
Depression Scale (EPDS). De eenmalige IV-dosis werd geassocieerd met minder fysieke vermoeidheid binnen 
twaalf weken na de bloeding (>700cc) vergeleken met de standaard behandeling met oraal ijzer. IV therapie 
was ook geassocieerd met een statistisch significant snellere vermindering van depressieve klachten en 
hematopoëtische respons (Hb en ferritine). De effectieve waarden zijn echter niet weergegeven, waardoor de 
klinische relevantie van het verschil niet te beoordelen is. Er werden in beide groepen geen ernstige 
bijwerkingen gezien. Er werden meer gastro-intestinale klachten gezien bij de orale groep terwijl in de IV-groep 
sprake was van pijn aan de prikplaats. Wanneer snelle correctie van het Hb noodzakelijk is, is IV-ijzer volgens 
deze RCT een goed alternatief voor orale therapie. 
 
Conclusies 

LAGE 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat tijdens de zwangerschap minder noodzaak is tot een 
bloedtransfusie zes weken na intraveneuze ijzertoediening in vergelijking met orale 
ijzertherapie (Qassim et al., 2019). 

ZEER LAGE 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat het Hb postpartum sneller stijgt na intraveneuze 
ijzertoediening in vergelijking orale ijzertherapie (Radhika et al., 2019). 

ZEER LAGE 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat het Hb postpartum 0,6 mmol/L hoger is, zes weken na 
intraveneuze ijzertoediening in vergelijking met orale ijzertherapie (Sultan et al., 
2019). 

ZEER LAGE 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat vrouwen vaak rode vlekken op de huid krijgen na 
intraveneuze ijzertoediening (Sultan et al., 2019). 

ZEER LAGE 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat er postpartum minder gastro-intestinale bijwerkingen 
(constipatie en dyspepsie) zijn zes weken na intraveneuze ijzertoediening in 
vergelijking met orale ijzertherapie (Sultan et al., 2019). 

ZEER LAGE 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat er geen associatie is met de zwangerschapsduur, de kans 
op een sectio, hypertensieve aandoeningen bij vrouwen die intraveneus 
ijzertoediening kregen tijdens de zwangerschap in vergelijking met orale 
ijzertherapie (Qassim et al., 2019). 

ZEER LAGE 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat het Hb- en ferritine-gehalte hoger liggen op het moment 
van de bevalling bij vrouwen met anemie die intraveneus ijzertoediening kregen 
tijdens de zwangerschap in vergelijking met orale ijzertherapie (Qassim et al., 
2019). 

ZEER LAGE 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat er geen verschil is te zien in het Hb en ferritine-gehalte van 
de pasgeborene op het moment van de bevalling wanneer vrouwen met anemie 
intraveneus ijzertoediening kregen tijdens de zwangerschap in vergelijking met 
orale ijzertherapie (Qassim et al., 2019). 

ZEER LAGE 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat er minder fysieke vermoeidheid wordt vastgesteld bij 
vrouwen postpartum die intraveneuze ijzertoediening kregen na een 
postpartumbloeding (>700cc) in vergelijking met orale ijzertherapie (Holm et al., 
2017). 

ZEER LAGE 
GRADE 

Er zijn aanwijzingen dat postpartum een snellere afname waarneembaar is van 
depressieve klachten bij vrouwen die intraveneus ijzertoediening kregen na een 
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postpartumbloeding (>700cc) in vergelijking met orale ijzertherapie (Holm et al., 
2017). 

  

Overwegingen  

Kenmerken van het wetenschappelijk bewijs 

De geïncludeerde systematische reviews werden alle drie als zeer laag gegradeerd onder andere vanwege het 
gebrek aan blindering, de verschillende toegepaste IV-doseringen, de kleine groepen personen bij wie 
bijwerkingen optraden en de erg brede betrouwbaarheidsintervallen. De RCT van Holm (2017), die onderzoek 
deed naar de fysieke vermoeidheid en het effect van intraveneus ijzer hierop na twaalf weken postpartum, 
werd iets hoger gegradeerd. 
 

Balans tussen voor- en nadelen  

In het eerste trimester van de zwangerschap is intraveneus ijzer gecontra-indiceerd. Vanaf het tweede 
trimester kan intraveneus ijzer therapeutisch worden toegepast. De werkgroep is van mening dat intraveneuze 
therapie geen standaard advies mag worden, passende indicaties zijn bijvoorbeeld noodzaak tot suppletie op 
zeer korte termijn of onvoldoende tolerantie en/of effect van orale ijzerpreparaten. 

Cliëntvoorkeuren 

Het is voor de cliënt belangrijk om steeds in overleg te gaan en de mogelijkheden te bespreken met de 
verloskundige. Voor zowel de zwangere vrouw als de verloskundige is het van belang om aandacht te hebben 
voor eventuele klachten door anemie (zoals vermoeidheid, duizeligheid, kortademigheid) en deze te verhelpen. 
De eerste stap hierbij is het adviseren van medicamenteuze therapie met orale ferrofumaraat. Een vervolgstap 
kan intraveneuze therapie zijn, om anemie tijdig te corrigeren.  
 
De postpartum periode kan op verschillende vlakken als zwaar worden ervaren. Een ‘snelle’ correctie van 
anemie post partum kan voor de cliënt de voorkeur hebben boven een langzamere oplossing in de vorm van 
orale suppletie.  
 

Organisatie van zorg en kosten 

De kosten van orale ijzertherapie zijn te vinden in uitgangsvraag 4. Bij intraveneuze ijzertoediening zijn er 

kosten die deels zijn opgenomen in de ziektekostenverzekering (eigen risico), maar die voor de 

gezondheidszorg in zijn geheel wel meer kosten met zich meebrengt, zo zijn er een (dag) opname, 

verpleegkundige zorg en het medicijn zelf. Of het sneller op peil brengen van het Hb met intraveneuze 

ijzertoediening minder anemie en dus minder nadelige gevolgen voor moeder- en kind oplevert is onduidelijk. 

Hieromtrent zijn tot op heden nog geen Nederlandse kosten-utiliteitstudies gedaan. 

 
Aanbevelingen 
  

Aanbeveling Adviseer bij een bewezen ijzergebreksanemie  in eerste instantie een oraal 
ijzersuppletieschema (zie UV4) 

Aanbeveling Bevraag de cliënt iedere controle naar mogelijke klachten gerelateerd aan een 
(ijzergebreks-)anemie, de behandeling daarvan en de therapietrouw. 

Aanbeveling Individualiseer het beleid en overweeg intraveneuze ijzerbehandeling met het oog 
op de algehele situatie van de cliënt. Denk hierbij onder andere aan: 

• Bewezen intolerantie en/of contra-indicatie voor oraal ijzer (zie UV4); 

• Resterende tijd tot a terme datum; 

• Aard, ernst en duur van de klachten in relatie tot de ernst van de anemie. 
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Aanbeveling 
 

Verwijs naar de tweede of derde lijn om eventueel over te schakelen op 
intraveneuze ijzertoediening indien: 
Het Hb-niveau van een zwangere vrouw na orale ijzersuppletie bij een controle na 
vier tot zes weken  
- 5,6 mmol/L of lager is       
óf 
- geen/onvoldoende stijging vertoont 
 
én  
 de tijd die nog rest in de zwangerschap  kort is (>34wkn amenorroeduur).  Er is in 
dit geval een klinische noodzaak voor snelle en efficiënte correctie van het Hb. 

Aanbeveling 
 

Counsel vrouwen die in aanmerking komen voor intraveneuze ijzertherapie over 
de voor-en nadelen (kosten, dag-opname, snelheid effect, bijwerkingen). 

Aanbeveling Overleg met de tweede of derde lijn over de indicatie voor intraveneuze 
ijzertherapie bij ernstige postpartum anemie (Hb <5 mmol/L) al dan niet in 
combinatie met ernstige klachten. 
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Uitgangsvraag 5: Welke risicofactoren zijn er voor de aanwezigheid van 
hemoglobinopathie (-dragerschap) bij zwangere vrouwen?  
 
Voor deze uitgangsvraag werd door de werkgroep, in overleg met de Verloskundige Adviesraad Standaarden 
(VAS), besloten dat een systematische literatuurstudie niet nodig was. Uitgangspunt voor het beantwoorden 
van deze vraag was de recent herziene NHG-richtlijn Anemie (2021), het Hemoglobinopathieën laboratorium 
van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de richtlijn van de Federatie Medisch Specialisten over 
Preconceptie Dragerschapsonderzoek (PDO) voor hoog risicogroepen (2020). 
 
Inleiding 
Hemoglobinopathie (HbP) is een verzamelnaam voor een groep autosomaal recessief erfelijke aandoeningen 
waarbij de aanmaak (thalassemie) of de structuur (sikkelcelziekte) van het hemoglobinemolecuul verstoord is. 
Deze aandoeningen zorgen voor aanzienlijke morbiditeit bij patiënten vanaf ongeveer zes maanden oud, 
waarbij zij ook kunnen overlijden aan de gevolgen hiervan. Met uitzondering van de enkele patiënten die met 
een beenmergtransplantatie kunnen worden behandeld, is er voor de ernstige HbP-patiënten slechts 
langdurige, belastende, ondersteunende therapie mogelijk, zonder uitzicht op definitieve genezing. 
 
HbP berust op afwijkingen in de hemoglobinesynthese. De primaire oorzaak van anemie bij deze groep, is in dit 
geval een stoornis in de aanmaak, die secundair hemolyse (afbraak) tot gevolg kan hebben. Meestal vertonen 
patiënten met HbP een microcytair bloedbeeld met een verlaagd MCV,  een normaal MCV sluit HbP-
dragerschap echter niet volledig uit. Bij anemie op basis van HbP is het standaard geven van ijzer niet zinvol, 
tenzij vastgesteld is dat er ook sprake is van ijzergebrek (ferritine <30). Door het risico van ijzerstapeling is 
ijzersuppletie bij de groep zonder ijzergebrek zelfs schadelijk. 
Dragers van HbP compenseren de anemie door meer erytrocyten aan te maken waarmee zij meer foliumzuur 
verbruiken. Het is daarom aan te bevelen dat HbP-dragers gedurende de gehele zwangerschap 0,5 mg 
foliumzuur per dag gebruiken KNOV (2013). 

Dragerschap van een HbP verhoogt mogelijk de kans op anemie en op urineweginfecties (zie UV 6), maar is op 
zichzelf geen indicatie voor verwijzing naar de tweede of derde  lijn. Een bewezen homozygote vorm van een 
HbP kan echter zorgen voor ernstige complicaties in de zwangerschap, deze patiënten staan vaak al onder 
intensieve medische controle en worden over het algemeen niet in de eerste lijn gezien. 
 
Epidemiologie 
Hemoglobinopathie (HbP) is een verzamelnaam voor onder andere sikkelcelziekte, α-thalassemie en β-
thalassemie. Deze aandoeningen komen door natuurlijke selectie veel voor in gebieden waar in het verleden 
malaria-epidemieën hebben geheerst. De oorzaak is dat dragers van pathogene gen varianten beter beschermd 
waren tegen sterfte door een malaria-infectie dan niet-dragers en dus een evolutionair voordeel hebben. Zo 
ontstond een positieve selectie (FMS, 2020). 
 
Van de gehele wereldbevolking is 5-7% drager van een hemoglobinopathie. Naar schatting is 1% van de 
Nederlandse bevolking drager van een hemoglobinopathie, voor mensen van oorspronkelijk niet-Westerse 
afkomst is dit 10% (HbP, 2022). Wanneer iemand HbP-drager is, wordt gesproken van een heterozygote vorm 
en zijn er doorgaans weinig tot geen klachten of symptomen. In het geval van een daadwerkelijke HbP wordt 
gesproken van een homozygote vorm met de daar bijhorende symptomen. 
 
De meest voorkomende vormen van HbP zijn dragerschap van thalassemie (ook wel thalassemie minor 
genoemd) en dragerschap van sikkelcelziekte (ook wel sikkelceltrait of HbAS genoemd). De ziektes thalassemie 
(thalassemie major) en sikkelcelziekte komen in Nederland veel minder voor. Volgens de NHG-richtlijn worden 
in Nederland jaarlijks 35-40 kinderen met sikkelcelziekte en vijf kinderen met thalassemia major geboren. 
Hiernaast worden ongeveer zestig nieuwe diagnoses van HbP gesteld voorbij de neonatale periode. In 1,8% van 
de geboortes is de moeder draagster van een HbP (NHG, 2014). Ook wanneer beide ouders asymptomatische 
HbP dragers zijn, kan bij een kind de ziekte manifesteren. Dit is het geval wanneer het kind  beide ‘zieke genen’ 
van de ouders ontvangt (figuur 1). Zo worden wereldwijd jaarlijks meer dan 350.000 kinderen geboren met 
ernstige vormen van HbP. Een foetus die belast is met een homozygote vorm van alpha-thalassemie (ook wel 
Hb Bart’s genoemd) overlijdt vaak in utero ten gevolge van hydrops foetalis. 
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Figuur 1. Bron: Hemoglobinopathieën Laboratorium – Leids Universitair Medisch Centrum 
(https://hbpinfo.com/nl/hbps-worden-autosomaal-recessief-overgeerfd-2/) 

 
Pathofysiologie  
Bij sikkelcelziekte is er een structuurdefect, waarbij de aangemaakte globineketens afwijkend zijn. Deze 
aandoening gaat gepaard met specifieke veranderingen in het hemoglobinemolecuul waardoor de rode 
bloedcellen in het lichaam sikkelvormig worden. Deze sikkelvorm ontstaat met name onder 'stressvolle' 
omstandigheden, zoals uitdroging, te weinig zuurstof en infectie. Kinderen met sikkelcelziekte die via de 
hielprikscreening worden opgespoord, hebben bij geboorte nog geen klachten, maar deze kunnen vier tot zes 
maanden na de geboorte ontstaan. De sikkelvormige cellen lopen vast in de kleine bloedvaten in het lichaam, 
het bloed stroomt onvoldoende verder, waardoor sommige organen te weinig zuurstof krijgen. Sommige 
patiënten gaan vrijwel symptoom loos door het leven, maar andere patiënten krijgen een keer of vaker 
ernstige crises met zuurstoftekort in botten, longen, milt, hersenen of wervelkolom. Bij sikkelcelziekte zijn het 
aantal erytrocyten en het Mean Corpusculair Volume (MCV) alleen afwijkend als er ijzergebrek is of een 
onderliggende andere HbP. Meer dan de helft van de globineketens is afwijkend, wat gepaard gaat met grote 
morbiditeit en een beperkte levensverwachting (NHG, 2014; NVKC, 2022). 

Bij dragerschap van sikkelcelziekte (sickle-cell trait) komt in het algemeen geen anemie voor en ervaren 
mensen weinig klachten. Hemolyse treedt uitsluitend op bij zeer zware lichamelijke inspanning, ernstige 
uitdroging of ernstige hypoxie. 
 
Bij thalassemie is er sprake van een expressiedefect, waarbij wel normale globineketens worden aangemaakt, 
maar in kleinere aantallen. Afhankelijk van het onvoldoende aanmaken van de α- of β-globineketens, spreekt 
men van een α- of β-thalassemie. 
Dragerschap van een thalassemie (thalassaemia minor) geeft in het algemeen geen klachten, maar soms wel 
lichte anemie met een verlaagd MCV (microcytaire anemie). Dit is vooral het geval wanneer de verminderde 
aanmaak van globineketens en de soms bestaande lichte hemolyse onvoldoende gecompenseerd worden door 
de verhoogde aanmaak van erytrocyten. Hierbij kan foliumzuurdeficiëntie ontstaan. 
Thalassaemia major gaat gepaard met forse morbiditeit door ernstige hemolytische anemie. Zonder adequate 
behandeling is de levensverwachting beperkt. 

  



   
 

Pagina 62 van 71 

 

Screening 

Per 1 januari 2017 is de hielprikscreening uitgebreid en horen tot de doelziekten van de screening bij neonaten 

naast sikkelcelziekte ook hemoglobine-H-ziekte (HbH) en β-thalassemie major (bTM). In de Monitor van de 

Neonatale Hielprikscreening uit 2020 staat dat in 2020 0,022% (N=37) van de gescreende kinderen werd 

verwezen voor verdenking op een HbP. Hiervan is sikkelcelziekte ieder jaar de meest voorkomende HbP bij de 

hielprikscreening (TNO, 2020). 

 

Bij de 24 kinderen die in 2020 verwezen werden op verdenking van sikkelcelziekte, werd 22 keer de diagnose 

bevestigd. Voor HbH was de verdenking in drie van de zes verwijzingen juist in 2020 en voor bTM in drie van de 

zeven verwijzingen. Er waren in 2020 geen fout-negatieve uitslagen (dus onterecht niet verwezen) omtrent de 

screening op HbP middels de hielprik. Voor de HbP screening middels de hielprik, ligt de sensitiviteit in 2020 op 

100% en de specificiteit op 99,99%, dit komt overeen met de periode 2016-2020. 

 

Preventie van HbP is gebaseerd op informatievoorziening, counseling en dragerschapsdiagnostiek. Dit kan 

preconceptioneel, vroeg in de zwangerschap maar ook postnataal voor een eventuele volgende kinderwens. 

 

Risicogroepen en indicaties voor dragerschapsonderzoek 

De hoogste incidentie van HbP komt voor onder populaties afkomstig uit tropische en subtropische gebieden. 

In die gebieden vormde het dragerschap een zekere bescherming tegen malaria. De samenstelling van de 

Nederlandse bevolking is aan het veranderen. Het aandeel niet-Westerse personen met een 

migratieachtergrond uit de eerste, tweede en derde generatie vertegenwoordigde in 2021 24,7% van de 

Nederlandse bevolking. Met name bij de grote populaties van recente immigranten die hun partner binnen de 

eigen etnische groep kiezen, blijft de kans op ernstige HbP in het nageslacht even hoog als in de landen van 

oorsprong. 

 

Kinderen van ouders die beiden drager zijn kunnen homozygote of dubbel heterozygote combinaties van 

verschillende HbP overerven en reeds kort na de geboorte zeer ernstig pathologie ontwikkelen. De pathologie 

bij β-thalassemie major manifesteert zich bij de homozygote of bij de samengestelde dubbel heterozygote 

status zes maanden na de geboorte en is vrijwel altijd zeer ernstig. Bij α-thallasemie is de ‘major’ vorm reeds in 

de prenatale fase zeer ernstig (Hb Bart’s hydrops foetalis). 

Al jaren wordt nagedacht over het al dan niet eenmalig screenen van alle zwangere vrouwen op HbP. Omdat 
screening moet voldoen aan verschillende eisen en hoge kosten met zich meebrengt, heeft de werkgroep 
besloten dat dit vraagstuk buiten de scope van deze richtlijn valt en dat de besluitvorming over dit onderwerp 
op een hoger niveau moet plaatsvinden. De werkgroep is zich ervan bewust dat in specifieke regio’s reeds 
lokale afspraken zijn die mogelijk gefundeerd zullen afwijken van onderstaande lijst. 
 
Meerdere bronnen benoemen mensen uit onderstaande groepen tot een risicogroep voor HbP. In de volgende 
groepen lijkt screening van zwangere vrouwen op indicatie gerechtvaardigd: 

• Afkomst (of voorouders) uit gebieden met een hoge dragerschapsfrequentie, dat wil zeggen: 
Suriname, Middellandse Zeegebied (o.a. Turkije, Marokko), Afrika (o.a. Soedan, Eritrea), Azië (o.a. 
China, Hong Kong, India, Zuidoost-Azië), Midden-Oosten (o.a. Syrië, Irak, Iran, Afghanistan) en het 
Caribisch gebied (inclusief de Antillen). 

• Familieleden met HbP , ook in het geval van eerdere kinderen bij wie via de hielprik (dragerschap) van 
een HbP is vastgesteld. 

Bij geconstateerd dragerschap bij de zwangere vrouw is dragerschapsonderzoek bij de vader geïndiceerd 
(bijlage 1). Deze analyse dient in een ervaren laboratorium te geschieden en te worden aangevraagd door de 
huisarts. De verloskundige is juridisch gezien geen behandelaar van de partner en mag daarom geen 
dragerschapsonderzoek voor hem aanvragen. Bij uitsluiting van dragerschap bij de vader is kans op een 
homozygote en ernstige vorm van een HbP bij de kinderen uitgesloten. 
 
Bij de vaststelling van een risicopaar (dragerpaar) is verwijzing naar een centrum voor Prenatale Diagnostiek 
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geïndiceerd. Daar kan desgewenst, na counseling door een klinisch geneticus, vanaf de elfde 
zwangerschapsweek prenatale diagnostiek worden aangeboden in de vorm van een vlokkentest of in een later 
stadium een vruchtwaterpunctie. 

Aanbevelingen 

Aanbeveling Preconceptioneel: Informeer zwangere vrouwen uit risicogroepen op preconceptie 
dragerschapsonderzoek (PDO) en verwijs voor counseling en uitvoering naar een 
regionaal centrum voor prenatale diagnostiek. 

Aanbeveling Prenataal: Counsel zwangere vrouwen uit risicogroepen op de mogelijkheid tot 
bloedonderzoek naar (dragerschap van) hemoglobinopathieën, indien hun HbP 
status nog onbekend is. 
 
Tot risicogroepen met een indicatie voor dragerschapsonderzoek behoren: 

• Vrouwen met een MCV <80fl. 

• Vrouwen van wie de partner een bewezen hemoglobinopathie heeft of 
drager is van een hemoglobinopathie. 

• Vrouwen (met voorouders) afkomstig uit gebieden met een hoge 
dragerschapsfrequentie, dat wil zeggen: Suriname, Middellandse Zeegebied 
(o.a. Turkije, Marokko), Afrika (o.a. Soedan, Eritrea), Azië (o.a. China, Hong 
Kong, India, Zuidoost-Azië), Midden-Oosten (o.a. Syrië, Irak, Iran, 
Afghanistan) en het Caribisch gebied (inclusief de Antillen). 

• Zwangere vrouwen van wie één van de eerstegraads familieleden een 
bewezen hemoglobinopathie heeft of drager is. 

• Zwangere vrouwen van wie bij een van de eerdere kinderen middels de 
hielprikscreening (dragerschap) van een hemoglobinopathie is vastgesteld. 

Aanbeveling Prenataal: Informeer de huisarts van de vrouw bij een positieve uitslag voor 
dragerschap van een HbP. Dragerschap onderzoek voor de partner is dan 
geïndiceerd en moet ingezet worden via de huisarts. 
In geval van een positieve uitslag van de partner: verwijs naar een centrum voor PND 
voor counseling en desgewenste diagnostiek. 

Aanbeveling Prenataal: Adviseer zwangere vrouwen met een bewezen HbP-dragerschap geen 
orale ijzermedicatie tenzij er een bewezen ijzergebrek is (ferritine <30). 

Aanbeveling  Prenataal: Adviseer zwangere vrouwen met  bewezen HbP-dragerschap 0,5 mg 
foliumzuur per dag gedurende de gehele zwangerschap. 

Aanbeveling Postnataal: Informeer ouders van kinderen bij wie (dragerschap van) 
hemoglobinopathie wordt aangetoond middels de neonatale hielprikscreening over 
preconceptie dragerschapsonderzoek (PDO). 

 

 

  

https://www.rivm.nl/documenten/voorlichtingsgesprek-dragerschap-van-sikkelcelziekte
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Uitgangsvraag 6: Wat is de klinische relevantie van dragerschap van 
hemoglobinopathie (HbP) in de zwangerschap met betrekking tot anemie? 
(Zijn er ongunstige maternale en/of foetale uitkomsten?) 
 
Vrouwen met HbP-dragerschap zijn over het algemeen asymptomatisch. Het HbP-dragerschap wordt vaak pas 
geconstateerd bij nadere diagnostiek wanneer ijzertherapie geen effect heeft op anemie. Van zwangere 
vrouwen met HbP is bekend dat er ernstige maternale en neonatale complicaties kunnen zijn, echter over HbP-
dragerschap werd nog weinig uitgezocht. Met een systematische literatuurstudie, werd gezocht naar relevante 
maternale en/of foetale uitkomsten in relatie tot HbP-dragerschap. Het aantal studies dat het effect van HbP-
dragerschap op zwangerschapsuitkomsten onderzoekt is erg beperkt. Deze uitgangsvraag is beantwoord met 
vier resterende wetenschappelijke artikelen die hieronder verder in detail worden beschreven. 
 
Samenvatting van de literatuur 
 
In een systematische review zocht Jans (2010) naar de mogelijke gevolgen van HbP voor de gezondheid van de 
zwangere vrouw en haar zwangerschapsuitkomsten. De search ging terug tot 2008 en limiteerde zich tot 
cohort- en case-control studies. De resultaten werden niet gepoold in een meta-analyse vanwege de te grote 
heterogeniteit tussen de studies (NN=9). 
 
In Iran deed Amooee (2011) een retrospectieve case-control studie naar zwangerschapsuitkomsten bij vrouwen 
(N=510) met HbP (met name β-thalassemie) ten opzichte van zwangere vrouwen zonder HbP (N=512). Iemand 
met β-thalassemie, de heterozygote vorm van thalassemie, wordt in het algemeen gediagnosticeerd met een 
milde anemie. Er waren geen statistische verschillen tussen de twee groepen in basiskenmerken, er was echter 
significant vaker anemie (Hb <6,2mmol/L) in de HbP-dragerschap groep ten opzichte van de niet-HbP groep 
(45,2%  versus 2,1%). 
 
De retrospectieve cohort studie van Kemthong (2016), met een Thaise populatie, vergelijkt foetale en 
maternale uitkomsten bij vrouwen met een HbP (met name hemoglobine E, HbE; N= 1061) ten opzichte van 
vrouwen zonder HbP (N=2129). De groepen waren vergelijkbaar (eenling zwangerschappen, geen medische 
risico’s tijdens de zwangerschap). Vrouwen met anemie met welke oorzaak dan ook werden niet geïncludeerd, 
maar bij het vergelijken van de groepen werd ook de factor ijzergebreksanemie meegenomen. 
 
De retrospectieve cohort studie van Charoenboon (2016) bekeek dezelfde Thaise databank als Kemthong 
(2016) en vergeleek dezelfde foetale en maternale uitkomsten bij vrouwen (N= 597) met HbP (met name β-
thalassemie) ten opzichte van vrouwen zonder HbP (N=1194). De  groepen waren vergelijkbaar (eenling 
zwangerschappen, geen medische risico’s tijdens de zwangerschap). De geïncludeerde vrouwen hadden géén 
anemie. 
 
Passend bij de GRADE-methodiek, wordt een relatief risico (RR of OR) van 1,25 of 0,75 gezien als klinisch 
relevant. 
 
Polyhydramnion 
 
In de retrospectieve studie van Amooee(2011) werd polyhydramnion vastgesteld in 1,4% (N=7) van de groep 
met HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 1,9% (N=10) in de groep zonder HbP. Er werd geen significant 
verhoogde kans vastgesteld (RR 0,70; 95% BI [-2,14 - 0,99]). 
 
Oligohydramnion 
 
In de retrospectieve studie van Amooee (2011) werd oligohydramnion vastgesteld in 10,8% (N=55)  in de groep 
met HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 5,4% (N=28) in de groep  zonder HbP. Er werd een significant 
verhoogde kans vastgesteld (RR 1,97; 95% BI [1,98 - 8,65]). 
 
Prematuur breken van de vliezen 
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In de retrospectieve studie van Amooee (2011) werd het prematuur breken van de vliezen vastgesteld in 3,9% 
(N=20) in de groep met HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 4,6% (N=23) in de groep zonder HbP. Er werd 
geen significant verhoogde kans vastgesteld (RR 0,87; 95% BI [-3,03 - 1,89]). 
 
Intra Uteriene Vruchtdood (IUVD) 
 
In de systematische review van Jans (2010) beschreven drie studies geen significant verschil in het aantal 
IUVD’s in de groep met HbP vergeleken met de groep zonder HbP.  
 
In de retrospectieve studie van Amooee (2011) kwam een IUVD voor in 1,4% (N=7) in de groep met HbP (β-
thalassemie) ten opzichte van 1% (N=5) in de groep zonder HbP. Er werd geen significant verhoogde kans 
vastgesteld (RR 1,40; 95% BI [-0,93 - 1,72]). 
 
In de retrospectieve studie van Kemthong (2016) kwam een IUVD voor in 0,8% (N=8) in de groep met HbP 
(HbE) ten opzichte van 1,3% (N=27) in de groep zonder HbP. Er werd geen significant verhoogde 
kansvastgesteld (RR 0,86; 95% BI [0,72 - 1,40]). 
 
In de retrospectieve studie van Charoenboon (2016) werd kwam een IUVD voor in 1,7% (N=10) in de groep met 
HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 1,8% (N=21) in de groep zonder HbP. Er werd geen significant verhoogde 
kansvastgesteld (RR 0,97; 95% BI [0,46 - 2,04]). 
 
Partus prematurus 
 
Jans (2010) beschrijft een ‘beschermend’ effect van HbP (sikkelcelanemie) ten aanzien van een partus 
prematurus. Dit resultaat kwam uit twee van de negen studies. Er was geen gepoolde analyse. 
 
In de retrospectieve studie van Amooee (2011) werd een partus prematurus vastgesteld in 6% (N=30) in de 
groep met HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 4,1% (N=21) in de groep zonder HbP. Er werd geen significant 
verhoogde kansvastgesteld (RR 1,43; 95% BI [-0,89 - 4,45]). 
 
In de retrospectieve studie van Kemthong (2016) werd een partus prematurus vastgesteld in 13,8% (N=146) in 
de groep met HbP (HbE) ten opzichte van 13,8% (N=293) in de groep zonder HbP. Er werd geen significant 
verhoogde kansvastgesteld (RR 1,00; 95% BI [0,93 - 1,07]). 
 
In de retrospectieve studie van Charoenboo (2016) werd een partus prematurus vastgesteld in 15% (N=85) in 
de groep met HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 13,9% (N=165) in de groep zonder HbP. Er werd geen 
significant verhoogde kans vastgesteld (RR 1,08; 95% BI [0,85 -1,37]). 
 
Zwangerschapsdiabetes 
 
In de retrospectieve studie van Amooee (2011) werd zwangerschapsdiabetes vastgesteld in 3,5% (N=16)  in de 
groep met HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 3,9% (N=20) in de groep zonder HbP. Er werd geen significant 
verhoogde kans vastgesteld (RR 0,80; 95% BI [-3,03 - 1,49]). 
 
In de retrospectieve studie van Kemthong  (2016) werd zwangerschapsdiabetes vastgesteld in 7,6% (N=81)  in 
de groep met HbP (HbE) ten opzichte van 6,8% (N=144) in de groep zonder HbP. Er werd geen significant 
verhoogde kans vastgesteld (RR 1,05; 95% BI [0,95 - 1,16]). 
 
In de retrospectieve studie van Charoenboon  (2016) werd zwangerschapsdiabetes vastgesteld in 7,9% (N=46)  
in de groep met HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 7,4% (N=88) in de groep zonder HbP. Er werd geen 
significant verhoogde kans vastgesteld (RR 1,06; 95% BI [0,71 - 1,50]). 
 
Pre-eclampsie 
 
In de systematische review van Jans (2010) beschreven drie studies het effect van HbP-dragerschap ten aanzien 
van een zwangerschapshypertensie waarbij geen significant effect werd beschreven. Vier studies keken naar 
pre-eclampsie en vonden ook geen significant verschil. 
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In de retrospectieve studie van Amooee  (2011) werd pre-eclampsie vastgesteld in 4,8% (N=24) in de groep met 
HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 6,8% (N=35) in de groep zonder HbP. Er werd geen significant verhoogde 
kans vastgesteld (RR 0,69; 95% BI [-4,98 - 0,73]). 
 
In de retrospectieve studie van Kemthong  (2016) werd pre-eclampsie vastgesteld in 4,6% (N=49) in de groep 
met HbP (HbE) ten opzichte van 5,4% (N=115) in de groep zonder HbP. Er werd geen significant verhoogde kans 
vastgesteld (RR 0,95; 95% BI [0,86 - 1,05]). 
 
In de retrospectieve studie van Charoenboon (2016) werd pre-eclampsie vastgesteld in 6,3% (N=37) in de groep 
met HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 6,9% (N=82) in de groep  zonder HbP. Er werd geen significant 
verhoogde kans vastgesteld (RR 0,92; 5% BI [0,63 - 1,33]). 
 
Sectio caesarea 
 
In de retrospectieve studie van Amooee (2011) werd een sectio caesarea uitgevoerd in 38,3% (N=198)  in de 
groep met HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 26,5% (N=136) in de groep zonder HbP. Er werd een significant 
verhoogde kans vastgesteld (RR 1,46; 95% BI [6,55 - 17,96]). 
 
In de retrospectieve studie van Kemthong (2016) werd een sectio caesarea uitgevoerd in 16,6% (N=176) in de 
groep met HbP (HbE) ten opzichte van 15,4% (N=327) in de groep zonder HbP. Er werd geen significant 
verhoogde kans vastgesteld (RR 1,03; 95% BI [0,96 - 1,11]). 
 
In de retrospectieve studie van Charoenboon (2016) werd een sectio caesarea uitgevoerd in 15,8% (N=92) in de 
groep met HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 13,9% (N=165) in de groep zonder HbP. Er werd geen 
significant verhoogde kans vastgesteld (RR 1,13; 95% BI [0,90 - 1,43]). 
 
Asymptomatische bacteriurie 
 
In de systematische review van Jans (2010) beschreven drie studies de invloed van HbP-dragerschap op een 
urineweginfectie en/of een pyelonefritis. In geen van deze studies werd een significante relatie met een 
urineweginfectie vastgesteld. Wel werd in twee van de drie studies een significant verhoogde kans op 
bacteriurie en in één van de drie studies significant verhoogde kans op pyelonefritis vastgesteld. 
 
In de retrospectieve studie van Kemthong (2016) werd asymptomatische bacteriurie vastgesteld in 3,5% (N=37) 
in de groep met HbP (HbE) ten opzichte van 2,3% (N=48) in de groep zonder HbP. Er werd geen significant 
verhoogde kans vastgesteld (RR 1,19; 95% BI [0,98 - 1,43]). 
 
In de retrospectieve studie van Charoenboon  (2016) werd een asymptomatische bacteriurie vastgesteld in 
2,5% (N=15) in de groep met HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 2,7% (N=32) in de groep zonder HbP. Er 
werd geen significant verhoogde kans vastgesteld (RR 0,94; 95% BI [0,51 -1,72]). 
 
Peripartum infecties (chorio-amnionitis, endometritis en wondinfecties) 
 
In de retrospectieve studie van Charoenboon (2016) werden peripartum infecties vastgesteld in 3,5% (N=21)  in 
de groep met HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 3,3% (N=39) in de groep zonder HbP. Er werd geen 
significant verhoogde kans vastgesteld (RR 1,07; 95% BI [0,64 - 1,81]). 
 
Anemie  
 
In de systematische review van Jans (2010) beschreven drie studies het effect van HbP-dragerschap ten aanzien 
van anemie. Geen enkele studie hield hiermee rekening met fysiologische hemodilutie. Het effect was 
wisselend en veelal niet significant. IJzergebreksanemie kwam meer voor in de controle groep, echter niet 
significant. Een combinatie van anemie en foliumzuurgebrek kwam significant vaker voor in de HbP groep.  
 
Vaginaal bloedverlies tijdens de zwangerschap 
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In de retrospectieve studie van Kemthong (2016) was er vaginaal bloedverlies in 1,6% (N=17) in de groep met 
HbP (HbE) ten opzichte van 1,4% (N=29) in de groep zonder HbP. Er werd geen significant verhoogde kans 
vastgesteld (RR 1,06; 95% BI [0,85 - 1,32]). 
 
In de retrospectieve studie van Charoenboon (2016) was er vaginaal bloedverlies in 1,5% (N=9) in de groep met 
HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 1,8% (N=22) in de groep zonder HbP. Er werd geen significant verhoogde 
kans vastgesteld (RR 0,82; 95% BI [0,38 - 1,77]). 
 
Postpartumbloeding 
 
In de retrospectieve studie van Kemthong  (2016) deed er zich een postpartumbloeding (hoeveelheid 
bloedverlies niet verder gedefinieerd in de studie) voor in 3,2% (N=41) in de groep met HbP (HbE) ten opzichte 
van 2,8% (N=60) in de groep zonder HbP. Er werd geen significant verhoogde kans vastgesteld (RR 1,13; 95% BI 
[0,96 - 1,33]). 
 
In de retrospectieve studie van Charoenboon (2016) was er een postpartumbloeding (hoeveelheid bloedverlies 
niet verder gedefinieerd in de studie) in 3,5% (N=21) in de groep met HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 
2,9% (N=35) in de groep zonder HbP. Er werd geen significant verhoogde kans vastgesteld (RR 1,20; 95% BI 
[0,71 - 2,04]). 
 
Abruptio placentae 
 
In de retrospectieve studie van Amooee (2011) werd een abruptio placentae vastgesteld in 2,3% (N=12) in de 
groep met HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 2,7% (N=14) in de groep zonder HbP. Er werd geen significant 
verhoogde kans vastgesteld (RR 0,86; 95% BI [-2,31 - 1,55]). 
 
Meconium houdend vruchtwater 
 
In de retrospectieve studie van Amooee (2011) werd meconium houdend vruchtwater vastgesteld in 5,8% 
(N=30) in de groep met HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 6,0% (N=31) in de groep zonder HbP. Er werd 
geen significant verhoogde kans vastgesteld (RR 0,97; 95% BI [-3,08 - 2,73]). 
 
Bloedtransfusie 
 
In de retrospectieve studie van Amooee (2011) was een bloedtransfusie na de partus noodzakelijk in 4,4% 
(N=22) in de groep met HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 1,4% (N=7) in de groep zonder HbP. Er werd geen 
significant verhoogde kans vastgesteld (RR 3,15; 95% BI [0,92 - 4,98]). 
 
Foetale groeivertraging 
 
In de systematische review van Jans (2010) beschreven vier studies het effect van HbP-dragerschap ten aanzien 
van foetale groeivertraging. In geen van de studies werd een significant verband vastgesteld. 
 
In de retrospectieve studie van Amooee (2011) werd foetale groeivertraging vastgesteld in 3,1% (N=16) in de 
groep met HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 1,5% (N=8) in de groep zonder HbP. Er werd geen significant 
verhoogde kans vastgesteld (RR 2,01; 95% BI [-0,28 - 3,43]). 
 
In de retrospectieve studie van Kemthong (2016) werd foetale groeivertraging vastgesteld in 6,1% (N=65)  in de 
groep met HbP (HbE) ten opzichte van 6,3% (N=134) in de groep zonder HbP. Er werd geen significant 
verhoogde kans vastgesteld (RR 0,99; 95% BI [0,90 - 1,10]). 
 
In de retrospectieve studie van Charoenboon (2016) werd foetale groeivertraging vastgesteld in 9,4% (N=55)  in 
de groep met HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 7,2% (N=85) in de groep zonder HbP. Er werd geen 
significant verhoogde kans vastgesteld (RR 1,31; 95% BI [0,95 - 1,82]). 
 
Laag geboortegewicht van de pasgeborene 
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Jans (2010) beschrijft geen significant effect van HbP-dragerschap ten aanzien van een laag geboortegewicht 
van de pasgeborene. Dit resultaat kwam uit vier van de negen studies. Er werd geen gepoolde analyse verricht.   
 
In de retrospectieve studie van Kemthong (2016) werd een laag geboortegewicht vastgesteld in 12,7% (N=134)  
in de groep met HbP (HbE) ten opzichte van 12,9% (N=275) in de groep zonder HbP. Er werd geen significant 
verhoogde kans vastgesteld (RR 0,99; 95% BI [0,92 - 1,07]). 
 
In de retrospectieve studie van Charoenboon (2016) werd een laag geboortegewicht vastgesteld in 18% 
(N=105) in de groep met HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 14,3% (N=170) in de groep zonder HbP. Er werd 
een significant verhoogde kans vastgesteld (RR 1,25; 95% BI [1,004 - 1,565]). 
 
Foetale macrosomie 
 
In de retrospectieve studie van Kemthong  (2016) werd foetale macrosomie vastgesteld in 12,3% (N=122) in de 
groep met HbP (HbE) ten opzichte van 12,7% (N=270) in de groep zonder HbP. Er werd geen significant 
verhoogde kans vastgesteld (RR 0,97; 95% BI [0,90 - 1,04]). 
 
In de retrospectieve studie van Charoenboon (2016) werd foetale macrosomie vastgesteld in 11,5% (N=67)  in 
de groep met HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 12,4% (N=147) in de groep zonder HbP. Er werd geen 
significant verhoogde kans vastgesteld (RR 0,93; 95% BI [0,71 - 1,21]). 
 
Apgar score lager dan zeven na één minuut  
 
In de retrospectieve studie van Amooee (2011) werd een lage (<7) Apgar score na één minuut vastgesteld in 
3,7% (N=19) in de groep met HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 4,2% (N=22) in de groep zonder HbP. Er 
werd geen significant verhoogde kans vastgesteld (RR 0,87; 95% BI [-2,98 - 1,84]). 
 
In de retrospectieve studie van Kemthong (2016) werd een lage (<7) Apgar score vastgesteld na één minuut in 
6,4% (N=68)  in de groep met HbP (HbE) ten opzichte van 8% (N=171) in de groep zonder HbP. Er werd geen 
significant verhoogde kans vastgesteld (RR 0,93; 95% BI [0,85 - 1,01]). 
 
In de retrospectieve studie van Charoenboon (2016) werd een lage (<7) Apgarscore vastgesteld na één minuut 
in 6,5% (N=38)  in de groep met HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 6,8% (N=80) in de groep zonder HbP. Er 
werd geen significant verhoogde kans vastgesteld (RR 0,97; 95% BI [0,66 - 1,40]). 
 
Apgar score lager dan zeven na één minuut  
 
In de retrospectieve studie van Amooee (2011) werd een lage (<7) Apgar score na vijf minuten vastgesteld in 
1,4% (N=7) in de groep met HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 0,7% (N=4) in de groep zonder HbP. Er werd 
geen significant verhoogde kans vastgesteld (RR 1,76; 95% BI [-0,67 tot 1,86]). 
 
In de retrospectieve studie van Kemthong (2016) werd een lage (<7) Apgar score vastgesteld na vijf minuten in 
1,6% (N=17) in de groep met HbP (HbE) ten opzichte van 2,5% (N=54) in de groep zonder HbP. Er werd geen 
significant verhoogde kans vastgesteld (RR 0,87; 95% BI [0,77 - 1,01]). 
 
In de retrospectieve studie van Charoenboon (2016) werd een lage (<7) Apgar score vastgesteld na vijf minuten 
in 2,4% (N=14) in de groep met HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 2,5% (N=30) in de groep zonder HbP. Er 
werd geen significant verhoogde kans vastgesteld (RR 0,95; 95% BI [0,51 - 1,78]). 
 
Opname op ICU (niet beschreven of dit maternaal of neonataal is) 
 
In de retrospectieve studie van Amooee (2011) was een opname op een intensive care unit (ICU)noodzakelijk in 
6,6% (N=34)  in de groep met HbP (β-thalassemie) ten opzichte van 5,0% (N=26) in de groep zonder HbP. Er 
werd geen significant verhoogde kans vastgesteld (RR 1,31; 95% BI [-1,29 - 4,47]). 
 
Conclusies 
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LAGE GRADE Er zijn aanwijzingen dat HbP-dragerschap niet vaker is geassocieerd met opname 
op een ICU (Jans, 2010). 

LAGE GRADE Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat anemie en foliumzuurgebrek vaker 
voorkomen bij vrouwen die drager zijn van een HbP (Jans, 2010). 

LAGE GRADE Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat HbP-dragerschap vaker is geassocieerd met  
een bacteriële urineweginfectie van de zwangere vrouw (Jans, 2010). 

ZEER LAGE GRADE Er zijn aanwijzingen dat HbP-dragerschap niet vaker is geassocieerd met 
peripartum infecties (Charoenboon, 2016). 

ZEER LAGE GRADE Er zijn aanwijzingen dat HbP-dragerschap niet vaker is geassocieerd met 
polyhydramnion (Amooee, 2011). 

ZEER LAGE GRADE Er zijn aanwijzingen dat HbP-dragerschap niet vaker is geassocieerd met prematuur 
breken van de vliezen (Amooee, 2011). 

ZEER LAGE GRADE Er zijn aanwijzingen dat HbP-dragerschap niet vaker is geassocieerd met intra 
uteriene sterfte (IUVD) (Amooee, 2011; Charoenboon, 2016; Kemthong, 2016). 

ZEER LAGE GRADE Er zijn aanwijzingen dat HbP-dragerschap niet vaker is geassocieerd met foetale 
groeivertraging (Amooee, 2011; Jans, 2010). 

ZEER LAGE GRADE Er zijn aanwijzingen dat HbP-dragerschap niet vaker is geassocieerd met foetale 
macrosomie (Charoenboon, 2016; Kemthong, 2016). 

ZEER LAGE GRADE Er zijn aanwijzingen dat HbP-dragerschap niet vaker is geassocieerd met een lage 
Apgar score (<7) bij één en vijf minuten (Amooee, 2011; Charoenboon, 2016; 
Kemthong, 2016). 

ZEER LAGE GRADE Er zijn aanwijzingen dat HbP-dragerschap niet vaker is geassocieerd met 
zwangerschapsdiabetes (Amooee, 2011; Charoenboon, 2016; Kemthong, 2016). 

ZEER LAGE GRADE Er zijn aanwijzingen dat HbP-dragerschap niet vaker is geassocieerd met pre-
eclampsie (Amooee, 2011; Charoenboon, 2016; Jans, 2010; Kemthong, 2016). 

ZEER LAGE GRADE Er zijn aanwijzingen dat HbP-dragerschap niet vaker is geassocieerd met bloeding 
tijdens de zwangerschap (Charoenboon, 2016; Kemthong, 2016). 

ZEER LAGE GRADE Er zijn aanwijzingen dat HbP-dragerschap niet vaker is geassocieerd met 
postpartum bloeding (Charoenboon, 2016; Kemthong, 2016). 

ZEER LAGE GRADE Er zijn aanwijzingen dat HbP-dragerschap niet vaker is geassocieerd met abruptio 
placentae (Amooee, 2011). 

ZEER LAGE GRADE Er zijn aanwijzingen dat HbP-dragerschap niet vaker is geassocieerd met meconium 
houdend vruchtwater (Amooee, 2011). 

ZEER LAGE GRADE Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat HbP-dragerschap vaker is geassocieerd met  
oligohydramnion (Amooee, 2011). 

 

Overwegingen 

Kenmerken van het wetenschappelijk bewijs 

De uitgebreide systematische search gaf zeer weinig resultaten, waardoor conclusies zijn gebaseerd op vier 
studies. Er werd slechts één (Nederlandse) systematische review gevonden, waarin geen meta-analyse kon 
worden uitgevoerd vanwege de te kleine geïncludeerde studies en niet te vergelijken groepen. Daarnaast 
werden drie recentere retrospectieve studies meegenomen die zich focussen op de Aziatische populatie, waar 
HbP veel vaker voorkomt en hierom gemakkelijker in grotere groepen te bestuderen is. De maternale en/of 
foetale gevolgen kwamen in sommige studies erg weinig voor, waardoor deze (rare events) ook telkens lager 
werden gegradeerd. Deze studies hebben beperkingen omdat geen subgroep analyses werden gedaan gericht 
op de ernst van de anemie. Dit kan de resultaten vertekenen. 
 
Omdat de huidige literatuur geen klinisch relevante verschillen geeft in maternale en/of foetale uitkomsten bij 
HbP-dragerschap van de zwangere vrouw, zijn geen verdere overwegingen/aanbevelingen te geven 
betreffende deze uitgangsvraag. HbP-dragerschap is op zichzelf geen indicatie voor verwijzing van zorg naar de 
tweede of derde lijn. Het is belangrijk voor de behandeling van anemie om te weten of een zwangere vrouw 
drager is van een HbP, voor deze groep is behandeling met orale ijzermedicatie namelijk potentieel gevaarlijk 
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wanneer geen sprake is van ijzergebrek en in deze situatie is foliumzuursuppletie wel geïndiceerd. Het is ook 
relevant om te weten of de zwangere vrouw al dan niet HbP-drager is in het kader van eventueel 
dragerschapsonderzoek van de partner. Zie voor deze overwegingen en aanbevelingen verder uitgangsvraag 5. 
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