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HVN contactdag Turnhout 28 april 2012
Presentatie van Dr. Rudy Harlet van het Algemeen Ziekenhuis Turnhout, tijdens de HVN contactdag in
Turnhout.

Foto van Dr. Rudy Harlet tijdens de presentatie.

Hemochromatose is een stiefmoederlijk behandelde ziekte
In 2012 zijn er 36 publicaties over hemochromatose geweest, tegenover bijvoorbeeld meer dan 700
over hepatitis C. Op het EASL congres op18-22 april 2012 waren er 2 posters over hemochromatose,
die ook nog slecht te begrijpen waren, tegenover duizenden over de rest.
Is ijzer gezond?
Een mens heeft ijzer nodig voor de vorming van rode bloedcellen. Van teveel ijzer wordt je niet sterk
zoals gesuggereerd wordt door Popey the Sailerman. Wel kan teveel allerlei problemen geven zoals
verderop besproken wordt bijvoorbeeld ascites (vochtopstapeling) (rechter plaatje) wat gelukkig niet
meer voor komt.
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Inhoud lezing over hemochromatose

De lezing van Dr. Harlet bestond uit de volgende onderwerpen:
1. Voorkomen en ontstaan
2. Klachten
3. Hemochromatose en de lever
4. Diagnose
5. Overerving
6. Behandeling
7. Dieet
8. Bloedtransfusie
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Voorkomen en ontstaan

De geschiedenis van hemochromatose wordt het eerst beschreven in 1865. In 1935 wordt ontdekt
dat het een erfelijke ziekte is. In 1996 wordt het gen ontdekt dat verantwoordelijk is voor de erfelijke
afwijking.
De ziekte komt vooral voor bij Noord-Europeanen. Een op 10 personen is drager van de ziekte.
Gemiddeld een op de 200 personen hebben de ziekte. Het is de meest voorkomende erfelijke ziekte!
In tabel 1 is een overzicht te zien van de verschillende vormen van hemochromatose.
Type of HH

Gene

Protein

Gene mapping

Type of
inheritance

Classic
hemochromatosis
(HFE1) – later onset

HFE
7 exons

HFE
(non-classical
MHC class-I
protein)

6p21.3

Autosomal
recessive

Juvenile
hemochromatosis:
HFE2A

HJV
4 exons

Hemojuvelin
(hemojuvelin precursor)

1q21

Autosomal
recessive

HFE2B

HAMP
(LEAP1)
3 exons

Hepcidin
antimicrobial peptide

19q13

Autosomal
recessive

Hemochromatosis,
type 3 (HFE3) – later
onset

TfR2
18 exons

Transferrin
receptor 2

7q22

Autosomal
recessive

Hemochromatosis,
type 4 (HFE4)
(ferroportin disease)

FPN1
8 exons

Ferroportin1
(iron-regulated
transporter-1)

2q32

Autosomal
dominant

tabel 1- overzicht verschillende vormen van hemochromatose

De bovenste HFE gerelateerde vorm uit tabel 1 is de meest voorkomende vorm van
hemochromatose. De andere vormen zijn zeer zeldzaam en worden hier niet verder besproken.

Epidemiologie

Hieronder volgt een overzicht van de percentages van hemochromatose per gebied.
Heterozygote Hereditaire Hemochromatose
• Blanke Noord Europeanen 9.6%
Homozygote Hereditaire Hemochromatose
• Blanke Noord Europeanen 0.4%
• Mexicanen-Amerikanen
0.027%
• Niet spaanse zwarten
0.014%
• Azianen
0%
Waarom komt hemochromatose zo frequent voor?
Hemochromatose komt zoveel voor door natuurlijke selectie:
• omdat er een voordeel is bij bloedverlies.
• omdat vrouwen met hemochromatose langer leefden en meer kinderen kregen.
Er wordt gezegd dat patiënten met hemochromatose, meer kans hadden om de pestepidemieën te
overleven.
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Migratie van de Kelten

In figuur 1 is een kaart te zien met daarop de gebieden, waar de Kelten naar toe zijn getrokken, die
daarmee waarschijnlijk ook de ziekte hemochromatose hebben verspreid.

figuur 1 – verspreidingsgebied hemochromatose door de Kelten

Waarvoor dient ijzer?

IJzer is nodig voor de aanmaak van rode bloedcellen, voor de aanmaak van spieren, als afweer
mechanisme en voor hersenfuncties.

IJzerbalans

In tabel 2 is een overzicht te zien van de hoeveelheid ijzer en de opname en het verlies van ijzer.
Totale lichaamsijzer
Dagelijkse opname
Dagelijks ijzerverlies
Anders
Maandelijkse menstruatie
Zwangerschap totaal

mannen
3–3g
1 - 2 mg
1 – 2 mg
Anders

vrouwen
2 – 3g
1 – 2 mg
1 – 2 mg
20 – 40 mg
600 – 900 mg

tabel 2 – overzicht hoeveelheid ijzer

Distributie en opslag van lichaamsijzer

In figuur 2 is te zien waar het ijzer in het lichaam opgeslagen is en waarheen en hoe het
getransporteerd wordt. Per dag nemen we gemiddeld 1 tot 2 mg ijzer op uit het voedsel (midden
boven). Via het plasma transferrin wordt ijzer getransporteerd naar de spieren (300 mg) en
beenmerg (300mg). IJzer wordt opgeslagen in de lever (1000 mg) en in marcofagen (600 mg) hierin
wordt het ijzer uit oude bloedcellen teruggewonnen. In het bloed circuleert als hemoglobine
ongeveer 1800 mg. Per dag verliezen we gemiddeld 1 - 2 mg ijzer.
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Andrews NC. N Engl J Med. 1999;341:1986-1995
figuur 2 – opslag en transport van ijzer in het lichaam

IJzerbalans

Bij ijzertekort wordt er meer ijzer opgenomen uit de dunne darm. Als er voldoende ijzer is wordt er
minder opgenomen door een stopsignaal (hepcidine). Bij hemochromatose gaat er wat fout met dit
stopsignaal, waardoor er steeds meer ijzer wordt opgenomen.

Hepcidine

Hepcidine is een eiwit dat de opname van ijzer regelt. Bij een tekort aan hepcidine wordt de
ijzeropname verhoogd. Bij een teveel aan hepcidine wordt te weinig ijzer opgenomen en ontstaat
ernstige bloedarmoede. In figuur 3 zijn de drie situaties weergegeven.

figuur 3 – drie situaties van teveel (links), normaal (midden)en te weinig hepcidine (rechts)
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In figuur 3 is links de situatie te zien waarin te veel hepcidine is en daardoor weinig ijzer wordt
opgenomen. In figuur 3 middenin is de normale situatie te zien met precies genoeg hepcidine en
rechts in figuur 3 is de situatie te zien waarin te weinig hepcidine aanwezig is, waardoor teveel ijzer
wordt opgenomen.

Pathofysiologie
In figuur 4 is de patofysiologie van hepcidine te zien.

figuur 4 – patofysiologie van hepcidine

Wat gaat er fout?

Bij een tekort aan hepcidine wordt teveel ijzer uit de darm opgenomen en dat teveel gaat zich
opstapelen in:
• de lever
• het hart
• de pancreas
• de gewrichten
• de geslachtsorganen
• de schildklier
Teveel ijzer leidt tot ontstekingen en ontstekingen geven schade aan de organen.

Hemochromatose

Bij hemochromatose wordt per dag 3 tot 4 mg ijzer opgenomen. Per jaar stapelt zich op deze manier
ongeveer 1 gram ijzer op in het lichaam. Klachten ontstaan pas als er 20-40 gram ijzer opgestapeld is.
Slechts 10-50% van de homozygoten stapelen ijzer op! Bij minder dan 10% van de patiënten zal
ernstige orgaanschade optreden!
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Klachten

Klachten beginnen meestal bij mannen tussen 30 en 50 jaar. Bij vrouwen beginnen de klachten
meestal na 50 jaar nadat ze in de menopauze zijn gekomen.

Klachten

De volgende klachten komen met het aangegeven percentage voor:
• vermoeidheid
40-85%
• gewrichtspijn
40-60%
• zwakte
40-85%
• vermagering
30-60%
• buikpijn
30-60%
• amenorrhee
20-60% (uitblijven van de menstruatie)
• seksuele stoornissen
• hartkloppingen

Klinische afwijkingen

In het algemeen zijn er GEEN klinische afwijkingen. Pas in een laat stadium als er vaak al
onherstelbare schade is aangericht zijn klinische afwijkingen te constateren.
De volgende klinische afwijkingen komen voor en de volgende organen:
De LEVER
Bij opstapeling in de lever komen gestoorde levertesten voor, vergrote lever en levercirrose.
Het HART
Bij opstapeling in het hart komen hardritmestoornissen voor en hartdecompensatie.
De KLIEREN
Bij opstapeling in de klieren komt diabetes, schildklier afwijkingen, potentiestoornissen, afwezigheid
van menstruatie en botontkalking voor.
INFECTIES
Infecties door ijzer in de gewrichten geven ontstekingen, artrose en gewrichtsmisvorming en
pseudojicht.
De HUID
Opstapeling in de geeft een bruine verkleuring van de huid.
De klinische afwijkingen zijn afhankelijk van: het geslacht, de leeftijd, het alcohol gebruik, het aantal
zwangerschappen. Echter niet elke homozygoot zal ijzer opstapelen.
De klachten zijn afhankelijk van plaats van ijzerstapeling. Dit kan zijn in de:
• de lever
• de gewrichten
• het hart
• de pancreas
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Hemochromatose en de lever

De lever is meestal het eerste orgaan dat aangetast wordt. Deze aantasting en ontstekingen van de
lever geven meestal geen klachten. Klachten en gestoorde levertesten ontstaan pas in een laat
stadium. Als hemochromatose onbehandeld blijft ontstaat levercirrose.
Bij behandeling in een vroeg stadium door aderlaten, zal de ontsteking verdwijnen.
Als er eenmaal levercirrose is ontstaan dan is dit onomkeerbaar, wel kan 3/5 tot 4/5 van de lever
worden weggenomen waarna deze vanzelf weer aangroeit.
In figuur 5 is de doorsnede te zien van links een normale lever en rechts een lever met cirrose.
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Lever met cirrose

Normale lever

bobbelig onregelmatig
oppervlak

knobbeltjes
figuur 5 – links normale lever rechts lever met cirrose

In figuur 6 is links het histologische (weefselbestuderings) beeld van een normale lever en rechts van
een lever met cirrose te zien.
Lever met cirrose
Normale lever

Knobbeltjes omgeven door vezelig weefsel
figuur 6 - links histologische beeld normale lever, rechts lever met cirrose

Verwikkelingen

Door ijzerstapeling in de lever kunnen spataders in de slokdarm ontstaan met bloedingen. Ook kan
ascites, dit is vochtopstapeling in de buikholte, ontstaan. Er kunnen ook mentale stoornissen
ontstaan door verminderde afbraak van voedingsstoffen dit heet encefalopathie.
De normale lever geeft bijna geen weerstand aan de bloedstroom.
In figuur 7 is het beeld van een normale lever te zien, waarbij de bloedstroom naar de lever is
aangegeven.
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figuur 7 – normale lever met de bloedstroom naar de lever toe

In figuur 8 is een lever met cirrose te zien, waarbij door de toegenomen weerstand voor de
bloedstroom, een hogere druk in de toevoer naar de lever ontstaat, waardoor stuwing en daardoor
spataderen in de maag ontstaan.

figuur 8 – lever met cirrose en daardoor spataderen
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In figuur 9 is te zien hoe, na verloop van tijd, de diameter van de aderen toeneemt. Links de normale
situatie, in het midden toegenomen diameter van de ader met 7 – 8% per jaar en rechts grote
toename van de diameter ook met 7 – 8% per jaar.
kleine vergrote ader

geen vergrote ader

grote vergrote ader

Merli et al. J Hepatol 2003;38:266
figuur 9 - toename diameter aderen in de tijd

In figuur 10 zijn aders te zien die een prognose te zien geven voor een eerste aderlijke bloeding.
aderlijke bloeding

Ader met rode tekens

NIEC. N Engl J Med 1988; 319:983
figuur 10 – ader met aderlijke bloeding links en rechts ader met rode tekens

Voorspellers van een bloeding zijn de afmetingen van de ader en rode tekens.

Ascites

Onder ascites wordt vochtophoping in de vrije buikholte verstaan, dus tussen de ingewanden.
Bij levercirrose is de albumineproductie in de lever vaak verlaagd. Albumine is een eiwit dat vocht
kan vasthouden in de bloedbaan. Door een laag albuminegehalte treedt gemakkelijker vocht uit de
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bloedbaan. De combinatie van stuwing en van lage albumine zorgen voor het ontstaan van ascites.
Ascites komt tegenwoordig niet meer voor.
In figuur 11 zijn twee foto’s van personen met ascites te zien.

figuur 11 – foto’s van personen met ascites

Encephalopatie (mentale verandering)

Bij ernstige levercirrose en stuwing zijn ook mentale veranderingen mogelijk. Het zijn vaak heel
subtiele veranderingen, die alleen door de familie worden opgemerkt. Het gaat vaak gepaard met
een tremor (beven, trillen).
In figuur 12 zijn de verschillende stadia van Hepatische Encephalopathie te zien.
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figuur 12 – stadia van Hepatische Encephalopathie

In figuur 12 zijn de volgende stadia te zien: Confusion (verwarring) , Drowsiness (neiging tot slapen),
Somnolence (sterkere neiging tot slapen) en Coma. De patiënt kan in het laatste stadium in enkele
uren in coma raken.

Gewrichten

Bij 25-50% van de hemochromatose patiënten ontstaan gewrichtsproblemen. Gewrichtspijn ontstaat
vooral in de vingers, waarbij geen visuele afwijkingen te zien zijn en geen afwijkingen op een
röntgenfoto te zien is. Pas in een laat stadium ontstaan onherstelbare gewrichtsafwijkingen, zoals te
zien zijn in figuur 13 en figuur 14.

figuur 13 – gewrichtsafwijkingen aan de vingers
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figuur 14 – gewrichtsafwijkingen aan de vingers

Diabetes

Diabetes komt voor bij 25-75% van de hemochromatose patiënten. De laatste studie over hemochromatose en pancreas is van 1976! Diabetes ontstaat door ijzeropstapeling in de pancreas
(alvleesklier), waardoor de aanmaak van insuline wordt gestoord. In figuur 15 en figuur 16 zijn
hiervan tekeningen te zien.

figuur 15 - overzicht van de lever galwegen en alvleesklier

14

figuur 16 – hoe insuline wordt gemaakt

Evolutie

In figuur 17 is te zien hoe de klachten van ijzerstapeling zich in de tijd ontwikkelen.

figuur 17 - ontwikkeling van de klachten in de tijd

15

Kan de ziekte genezen?

De volgende klachten kunnen genezen:
• Vermoeidheid
• Ritmestoornissen
• Gestoorde levertesten
• Vergrote lever
• Huidverkleuringen
• Infecties.
De volgende klachten zullen niet meer genezen:
• Cirrose
• Diabetes
• Schilklierafwijkingen
• 50% van de gewrichtsklachten
• Endocriene afwijkingen (hormonale afwijkingen)
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Diagnose

Het is van groot belang dat de diagnose door middel van screening vroegtijdig wordt gesteld, voordat
er klinische afwijkingen zijn.
De screening kan plaats vinden door middel van :
• Bloedonderzoek
• Genetisch onderzoek sinds 1996 (DNA onderzoek)
• Leverbiopsie
• MRI-scan

Bloedonderzoek

Bloedonderzoek is zeer goedkoop en is ideaal voor screening. Bij bloedonderzoek wordt de
hoeveelheid ijzer bepaald, door het meten van de transferrine saturatie of ijzersaturatie en de
hoeveelheid ferritine.
De meting van ferritine wordt sterk beïnvloed door de aanwezigheid van ontstekingen en is daardoor
minder betrouwbaar. Bij de transferrine saturatie (verzadiging) wordt gemeten hoeveel ijzer er op
het transport eiwit zit. Als de ijzersaturatie hoger is dan 45%, moet er genetisch onderzoek volgen.

Genetisch onderzoek

De afwijking van hemochromatose zit in een fout op chromozoom 6.
Ieder mens heeft 2 van deze chromozomen. Het foute chromozoom heet C282Y.
Als beide C282Y chromozomen de afwijking hebben, dan heet dat homozygoot en heeft men de
ziekte hemochromatose. Als het ene C282Y chromozoom de afwijking heeft en de andere normaal is
dan heet dat heterozygoot en heeft men geen hemochromatose, maar is men drager van de ziekte.
Als beide C282Y chromozomen geen afwijking hebben dan heeft men geen hemochromatose en is
men geen drager van de ziekte
Er zijn nog andere mutaties van hemochromatose op het H63D chromozoom.
Van personen met een fout C282Y en een fout H63D chromozoom wordt ongeveer 1% ziek.
Personen met een fout H63D chromozoom en waarbij het andere chromozoom normaal is, worden
niet ziek. Dit komt bij 20% van de bevolking voor!
Van personen waarbij beide H63D chromozomen fout zijn, heeft minder dan 1% een verhoogd ijzer
en een milde vorm van hemochromatose. Dit komt bij 1 tot 2% van de bevolking voor.
Er bestaat ook een mutatie op het S65C chromozoom.
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Personen met de combinatie van een fout C282Y en een fout S65D chromozoom heeft een zeer
kleine groep hemochromatose.
Personen met beide S65D chromozomen met de afwijking zijn niet ziek.

Leverbiopsie

Vroeger was leverbiopsie de engine manier om de diagnose ijzerstapeling te stellen, men noemt het
wel de gouden standaard, omdat de uitslag zeer betrouwbaar is.
Leverbiopsie wordt niet zo vaak meer uitgevoerd, ook omdat er een risico van inwendige bloeding is.
Wanneer wordt er nog wel een leverbiopsie uitgevoerd:
• Bij een zeer hoog ferritine.
• Als de levertesten gestoord zijn.
• Als men verdacht wordt van hemochromatose, maar er geen afwijking in het DNA is.
In figuur 18 is een plaatje van een leverbiopsie te zien.

figuur 18 – plaatje van een leverbiopsie

In figuur 19 is links een normale lever te zien en rechts een lever vol met ijzer.
Normale lever

Lever vol met ijzer

figuur 19 – links normale lever, rechts lever vol met ijzer

17

In figuur 20 is een CT-scan van een lever vol met ijzer te zien. De lever moet normaal dezelfde kleur
hebben als de milt!

figuur 20 – CT-scan van een lever vol met ijzer

MRI

De MRI-scan kan in de toekomst worden gebruikt voor het berekenen van ijzeropstapeling in de
lever. In figuur 21 is een MRI-scan van een lever te zien met ijzer, wat aan de heldere gele kleur te
zien is!

Clark PR, et al. Magn Reson Med. 2003;49:572-575.
Image courtesy of T. St. Pierre

figuur 21 – MRI-scan van een lever vol met ijzer
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Behandeling van hemochromatose

7

Dieet

Bij de behandeling van hemochromatose kan of de ijzerinname worden verminderd of de
ijzerafscheiding (ijzerexcretie) worden verhoogd.
De ijzerinname kan enigszins worden verminderd door het volgen van een ijzerarm dieet.
De ijzerexcretie kan worden verhoogd door:
• Aderlatingen
• Erythrocytaferese
• Chelatie
• Hepcidine therapie
In figuur 22 zijn wat plaatjes van voeding te zien die minder aan te bevelen zijn bij ijzerstapeling.

figuur 22 – minder goede voeding voor hemochromatosepatiënten
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DIEET?

Wat zeggen officiële instanties over het volgen van een dieet voor hemochromatose patiënten:
• AASLD 2011:
geen dieet (American Association for the Study of Liver Diseases)
• EASL 2010:
geen dieet (European Association for the Study of the Liver)
• CDC :
geen dieet (Centers for Disease Control and Prevention)
• Up-to-date 2009: geen dieet
In fig is de voorzijde van een onderzoek van de Universiteit van Wageningen te zien, naar
voedingsadvies voor hemochromatose patiënten.

figuur 23 – voedingsadvies voor hemochromatose patiënten

Hierna volgt een klein gedeelte letterlijk overgenomen uit dit Voedingsadvies Wageningen UR:
Door te kiezen voor voedingsmiddelen die relatief weinig ijzer bevatten, kan de totale ijzerinname
aanzienlijk verminderen. Hoewel theoretisch benaderd rekening houdend met de biobeschikbaarheid
van de verschillende ijzervormen kan dit met relatief kleine aanpassingen minimaal een verschil van
ruim twee aderlatingen per jaar geven. De volwaardigheid van voeding in de zin van leveren van
voldoende andere vitamines en mineralen kan (en moet) hierbij gewaarborgd blijven.
Daarbij: Ook al heeft voeding een bijna verwaarloosbaar effect op het totaal aantal aderlatingen per
jaar, voor de patiënt kan er alle reden toe zijn om een voedingsadvies op te volgen. Ten eerste zal
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daar ook een eigen ‘effort’ aanwezig zijn; de behoefte zelf meer/iets bij te dragen aan het voorkomen
van (klachten en/of ernstige complicaties)ijzerstapeling. Ten tweede wordt de impact van het
aderlaten in verhouding tot het volger van een dieet voor de patiënt door de arts mogelijk onderschat
[12]. Aderlaten is voor veel patiënten een heel onprettige aangelegenheid:
Dr Harlet twijfelt sterk aan deze conclusie ook al omdat dit zuiver theoretisch benaderd is en niet
steunt op praktische resultaten.

Voeding
De volgende adviezen voor voeding van hemochromatose patiënten worden algemeen aangeraden
• Gezonde voeding
• Beperk rood vlees en orgaanvlees
• Beperk alcohol
• Thee verminderd de ijzeropname
• Fruitsappen bevorderen de ijzeropname dus buiten de maaltijden gebruiken
• Geen rauwe schaaldieren
• Geen vitamines C tijdens de maaltijden
• Maximaal 500mg vitamine C per dag
• Let bij vitaminepreparaten en voedingssupplementen op ijzer en vitamine C
Waarom geen schaaldieren?
Schaaldieren zijn vaak besmet en sommige bacteriën geven de voorkeur aan een ijzerrijk milieu.
Hoe frequent dit voorkomt is niet bekend waarschijnlijk komt dit zeer zeldzaam voor!

Nut van een dieet

In figuur 24 is de hoeveelheid ijzer per portie te zien in voeding.

figuur 24 – overzicht hoeveelheid ijzer per portie in voeding

In figuur 25 is een kookboek voor hemochromatose patiënten te zien. Het is twijfelachtig wat hiervan
het nut is!
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figuur 25 - kookboek voor hemochromatose patiënten

Aderlating

In figuur 26 is te zien wat er gebeurt bij het aderlaten.

figuur 26 – overzicht wat er gebeurt bij aderlating

Door het aderlaten worden rode bloed cellen verwijderd (links van figuur 26), hierdoor wordt het
beenmerg gestimuleerd om meer rode bloedcellen aan te maken (midden van figuur 26). Om de
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rode bloedcellen te kunnen maken moet ijzer uit de ijzervoorraad in het lichaam worden onttrokken
( rechts van figuur 26). Per keer aderlaten wordt 500 ml bloed afgenomen. Hiermee verwijderen we
250 mg ijzer per aderlating. Met wekelijkse aderlatingen onttrekken we 5 gram in 1 jaar.
Aanvankelijk moet wekelijks tot 2 wekelijks worden adergelaten, totdat de ferritine lager is dan 50 en
de ijzersaturatie lager is dan 50%. Als de ferritine beneden de 50 is dan zijn alleen onderhoudsaderlatingen nodig van zo’n 4 keer per jaar.
In figuur 27 zijn een paar vrolijke prenten te zien rond aderlaten.

figuur 27 – vrolijke prenten rond aderlatingen
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In figuur 28 is een middeleeuwse tekening van een aderlating te zien.

figuur 28 – middeleeuwse tekening van een aderlating

In figuur 29 is de moderne manier van aderlating te zien.

figuur 29 – moderne manier van aderlating

Het is aan te raden voldoende te drinken voor, tijdens en na een aderlating. Ook wordt aangeraden
niet te intensief te sporten na een aderlating.
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Erythrocytaferese

Bij erythrocytaferese worden de rode bloedcellen uit het bloed gefilterd en wordt het plasma terug
gegeven. Hierdoor kan zonder problemen 500mg ijzer per sessie worden verwijderd. De methode is
zeer duur maar geeft een snellere ontijzering. Er zijn nog maar zeer weinig studies gedaan rond
erythrocytaferese. De grootste studie omvatte maar 38 patiënten. Sinds 1986 zijn er slechts 16
artikelen over erythrocytaferese gepubliceerd.

Hepcidine therapie

Er zijn reeds proeven bij muizen gedaan met het toedienen van hepcidine met gunstige resultaten.
Hepcidine is een eiwit en kan niet als pil worden ingenomen maar zal al infuus moeten worden
teogediend. Ook is men aan het onderzoeken of het mogelijk is het hepcidine gen in de lever in te
brengen.

5

Overerving

In figuur 30 is een tekening van het DNA te zien.

figuur 30 – tekening van het DNA

In figuur 31 zijn de chromozomen van een man te zien.
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figuur 31 – chromozomen van een man

In figuur 32 zijn de chromozomen van een vrouw te zien

figuur 32 – chromozomen van een vrouw

Ieder mens heeft 46 chromosomen, 2x23chromosomen of 23 paar.
Een homozygoot is een persoon met hetzelfde gen op een paar chromosomen en heeft dus de
ziekte.
Een heterozygoot is een persoon met 2 verschillende genen en is niet ziek, maar is drager van de
ziekte.
In figuur 33 is een schema te zien van de voortplanting van erfelijke hemochromatose.
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figuur 33 – schema van de voorplanting van erfelijke hemochromatose

In figuur 33 is links boven te zien dat een heterozygote vader ( vader is drager) en een gezonde
moeder statistisch 2 heterozygote en twee gezonde kinderen zullen krijgen. (Dit geldt natuurlijk ook
voor een gezonde vader en een heterozygote moeder). Rechts boven in figuur 33 zijn vader en
moeder heterozygoot (zijn drager). Zij zullen statistisch 2 heterozygote (dragers), een homozygoot
(ziek) en een gezond kind krijgen.
Links onder in figuur 33 is vader heterozygote (drager) en moeder homozygoot (ziek). Zij zullen dan
statistisch 2 heterozygote (dragers) en twee homozygoot (zieke) kinderen krijgen. (Vader en moeder
mogen ook weer omgewisseld worden). Rechts onder in figuur 33 is vader homozygoot (ziek) en
moeder gezond. Zij zullen dan statistisch allemaal kinderen krijgen die heterozygoot (dragers) zijn.
(Vader en moeder mogen ook weer omgewisseld worden.)
In figuur 34 is dit nog eens een keer te zien voor de erfelijke situatie, waarbij één ouder ziek is en één
ouder gezond.
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figuur 34 – overzicht erfelijkheid bij één zieke en één gezonde ouder

In figuur 35 is de erfelijke situatie te zien, waarbij beide ouders drager zijn.

figuur 35 - overzicht erfelijkheid bij beide ouders drager
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In figuur 35 is de erfelijke situatie te zien, waarbij één ouder ziek is en één ouder drager is.

figuur 36 - overzicht erfelijkheid bij één zieke en één ouder drager

Screening
Bij hemochromatose is het net als bij een ijsberg, zoals in figuur 37, alleen het topje is te zien.

figuur 37 - ijsberg
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Er is dus veel voor te zeggen om vroegtijdig de bevolking te screenen op hemochromatose, want:
•
Het is een veel voorkomende ziekte
•
Er is een goedkope screenings test beschikbaar
•
Er is een effectieve behandeling beschikbaar (aderlaten of erythrocytaferese)
•
De behandeling verbetert de overlevingskans en de kans op complicaties

Wie screenen?

Het is van groot belang om de eerstelijns verwanten van hemochromatose patiënten te screenen
omdat de kans op de ziekte daar erg groot is.
Het is de vraag of het verstandig is de hele bevolking te screenen omdat lang niet alle personen met
het afwijkende gen ook ziek zullen worden. Er is hier nog meer onderzoek voor nodig.
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Bloedtransfusie

Alleen mensen die om altruïstische (onbaatzuchtige) redenen bloed geven mogen donor zijn (zij
mogen er geen belang bij hebben om bloed te geven). Daarom mogen hemochromatose patiënten
geen bloed geven!
In Belgie krijgen mensen een dag verlof als ze bloed geven dus is het de vraag of het belangloos is!
Er is geen enkele wetenschappelijke reden om hemochromatose patiënten te verhinderen
bloeddonor te worden. 39% van de hemochromatose patiënten waren reeds donor voordat de
diagnose hemochromatose werd gesteld.
Er is jaarlijks een tekort aan bloed. In Nederland wordt jaarlijks 24000 donaties van aderlatingen
weggegooid . In Canada, Zweden, Noorwegen, Australië en de USA is het wel toegestaan.

Eindelijk

Hier een paar publicaties over de aanpak om hemochromatose patiënten toe te staan bloeddonor te
zijn.

Bloedtekort helpen stelpen met Popeye’s ijzerbloed?
Gezond bloed van aderlatingen mag niet voor donatie worden gebruikt. Duizenden liters donorbloed
in de vuilbak. Auteur: Hilde Van den Eynde
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Conclusie:

Zonder behandeling stijgt de overlijdenskans.
Met behandeling is er een normale overlevingskans
Er hoeft geen speciaal dieet te worden gevolgd.
De familie moet worden nagekeken
Misschien kunnen hemochromatose patiënten weldra ook bloeddonor zijn.

