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Wat wilt u nog weten over 
hemochromatose? Dat was het onderwerp 
van de Lotgenotencontactdag op 24 
november jl. in Assen. Spreker was dokter 
Kreeftenberg, internist aan het UMCG.
 En hoewel de opkomst niet groot was, 
was er een goede interactie tussen 
spreker en aanwezigen en werden tal van 
vragen besproken en beantwoord. 

Dokter H. Kreeftenberg, sinds 1972 internist aan het 
academisch ziekenhuis Groningen (nu het UMCG) 
vertelde tijdens zijn inleiding dat een van zijn hobby’s 

hemochromatose is. “Tijdens mijn studie in Rotterdam kwam 
ik met de ijzerstofwisseling in aanraking en dit onderwerp 
bleef me boeien. Ik ben inmiddels gepensioneerd, maar geef 
nog steeds les aan assistenten en coassistenten. Ik houd van 
die interactie met jonge mensen en door les te geven leer je 
je vak veel beter kennen.”

Dr. Kreeftenberg ging eerst in op de geschiedenis van de 
hemochromatose. Zo werd o.a. In 1972 de ferritinebepaling 
ontdekt en dat was de sleutel tot herkenning van 
hemochromatose. In 1996 werd de mutatie op het HFE-
gen ontdekt en nog vrij recent, pas in 2000, het hepcidine. 
Op de illustratie (nr. 1) op deze pagina worden alle 
ontdekkingen op dit gebied nog even op een rijtje gezet. 

IJzerstofwisseling
De ijzerstofwisseling in het lichaam is vrij ingewikkeld. Er zijn 
verschillende stoffen/eiwitten die daarvoor in het lichaam 
moeten samenwerken. Transferrine vervoert het ijzer in de 
bloedbaan en de cellen, ferritine zorgt voor de opslag van 

het ijzer in de cellen, hepcidine remt de ijzerabsorptie in de 
darm en blokkeert ijzerafgifte uit de voorraad en dan is er 
nog erythroferron, dat de hepcidine productie in de lever 
remt. Bij mensen met hemochromatose wordt er te weinig 
hepcidine aangemaakt door de lever.

Aan de hand van dia’s laat dokter Kreeftenberg zien dat 
de ijzerstofwisseling een vrijwel gesloten systeem is. De 
hoeveelheid ijzer in het lichaam is -normaal- 1 á 2 gram, 
ongeveer het gewicht van een spijker. Het ijzer bevindt 
zich hoofdzakelijk in de lever, het beenmerg, de spieren 
en de macrofagen. Per dag wordt 1 á 2 mg opgenomen 
uit de darm en verliezen we ook weer 1 á 2 mg via 
het darmslijmvlies, via de huid en door bloedverlies. 
Hemochromatose patiënten nemen niet 1 á 2 mg ijzer op, 
maar 3, 4 of 5 mg per dag.

Diagnostiek
Op illustratie 2 is duidelijk te zien wat de consequenties 
kunnen zijn van een te hoog ferritinegehalte. Van 
een verhoogde opname vanaf de geboorte tot aan 
weefselschade en levercirrose vanaf een ferritinegehalte van 
1000 ug/l.

Hemochromatose is een sluipend proces. Het stapelen 
van ijzer duurt jaren en meestal pas op gevorderde 
leeftijd (mannen ca. 40 jaar, vrouwen ca. 50 jaar) komen 
er klachten. Die klachten zijn divers. Moeheid (82 %), 
onbegrepen buikklachten (56 %), gewrichtsklachten (44 
%), impotentie (36 %), menstruatiestop (15 %), kortademig 
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bij inspanning (12 %). Dit zijn echter klachten die bij 
tal van aandoeningen voorkomen, zodat de diagnose 
hemochromatose vaak laat gesteld wordt.

Blijkt uit bloedonderzoek dat het ferritinegehalte hoger is 
dan 600 ug/l en de transferrineverzadiging hoger dan 50 % 
(zie illustratie 3) dan is het volgens dokter Kreeftenberg zaak 
om verder te kijken en DNA-onderzoek te doen. Leverijzer 
kan gemeten worden in een leverbiopt, maar dat wordt 
tegenwoordig niet vaak meer gedaan, omdat MRI ook 
soortgelijke informatie oplevert.

Op een MRI-scan (illustratie 3) is duidelijk te zien dat 
ijzeropslag niet over de gehele lever gelijk verdeeld is, maar 
zich op verschillende plekken heeft geconcentreerd. Dat is 
meteen de reden waarom een MRI veel betrouwbaarder is 
dan een leverbiopt. Bij een biopt neem je een klein hapje uit 
de lever maar dat kan dan precies een hapje zijn uit een stuk 
met weinig of juist heel veel ijzer. 

Behandeling en prognose
Was het in de periode tot 1969 nog zo dat een 
hemochromatose patiënt een duidelijk kortere 
levensverwachting had, vanaf die tijd is dat door de 
medische ontwikkelingen duidelijk met sprongen verbeterd. 
Momenteel heeft een hemochromatose patiënt -mits de 
behandelingen (aderlatingen) gestart zijn vóór er levercirrose 
of diabetes is ontstaan- een normale levensverwachting.

De behandeling door middel van aderlaten wordt gestart 
als het ferritinegehalte hoger is dan 300-600 ug/l. Per 
wekelijkse aderlating wordt ca. 500 ml bloed afgenomen 
totdat het ferritinegehalte op ca. 150 ug/l zit. Daarna 
volgen onderhoudsaderlatingen, gemiddeld eens per 2 tot 
4 maanden, afhankelijk van de patiënt. Volgens dokter 

Kreeftenberg is een ijzerarm dieet niet nodig, maar is het 
goed om alcohol en vitamine C- en ijzersupplementen te 
mijden. 

Klinisch effect
Het effect van het aderlaten ziet u op illustratie 4. De 
abnormale pigmentatie verdwijnt, de moeheid neemt 
af en verdwijnt soms, de leverstoornissen normaliseren, 
de eventuele levercirrose blijft stabiel, het effect op 
gewrichtsklachten is onvoorspelbaar en bij cardiomyopathie 
en diabetes treedt soms verbetering op.

Familieonderzoek
DNA-onderzoek naar de HFE-mutatie C282Y is volgens 
dokter Kreeftenberg niet persé nodig voor de individuele 
diagnose, maar wél essentieel bij familieonderzoek. Bij 
10 % van de patiënten met hereditaire hemochromatose 
is de test negatief, dan moet gezocht worden naar een 
andere oorzaak. Homozygotie (twee afwijkende genen) 
voor hereditaire hemochromatose wil niet zeggen dat 
ijzerstapeling ook per definitie optreedt. Het is niet bekend 
waarom dit zo is.

Blijkt uit familieonderzoek dat een van beide ouders 
homozygoot is en de andere ouder heeft geen afwijkend 
gen, dan zijn de kinderen per definitie drager. Zijn beide 
ouders drager, dan heeft een kind 25% kans om van beide 
ouders het foute gen te erven en hemochromatose te 
ontwikkelen.

Nog steeds wordt er wereldwijd onderzoek gedaan naar 
ijzerstapeling. In mei is er een congres over ijzerstapeling in 
Heidelberg en in 2020 in Australië.
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