
4  IJzerwijzer 2 • september 2018

Na de Algemene Ledenvergadering die op 
zaterdag 21 april j.l. plaatsvond in het Van 
der Valkhotel in Haarlem, gaf dr. P.W. van 
der Linden, internist bij het Spaarnegasthuis 
in Haarlem, een presentatie. Onderwerp 
was: Overzicht hemochromatose; epidemio-
logie, diagnosestelling, beleid en prognose. 
 
“Eigenlijk vraag ik me af wat ik hier doe,” zo begon dr. 
Van der Linden zijn verhaal. “Ik kom hier wat vertellen 
over ijzermetabolisme terwijl u als patiënt er waarschijnlijk 
meer van afweet dan ik. Mijn vrouw vroeg me: wat is 
hemochromatose eigenlijk, iets met het bloed? Toen zei ik: het 
heeft iets met het bloed te maken en met de darmen en de 
lever en het beenmerg. En dan wordt het lastig uit te leggen 
maar eigenlijk is het vooral ijzerstapeling. Iemand heeft dan 
teveel ijzer in het lijf waar je ziek van zou kunnen worden.” 

Gesloten circuit
Er zijn twee soorten hemochromatose: de primaire 
hemochromatose ofwel de erfelijke vorm, en de secundaire 
hemochromatose. De primaire hemochromatose (hereditaire 
hemochromatose) ontstaat door een genafwijking, de 
secundaire hemochromatose kan ontstaan als iemand 
bijvoorbeeld veel bloedtransfusies heeft gekregen. 

De genafwijking die aanleiding geeft tot primaire 
hemochromatose is de zogenaamde dubbele HFE gen mutatie 
C282Y/C282Y. Die komt voor bij 0,5 -1,5 % van de Noord-
Europese bevolking. Dat is best veel en een heel groot deel 
van de mensen met deze gen afwijking is zich daar niet van 
bewust. Deze dubbele gen mutatie wordt overgedragen van 
ouders op hun kinderen. Als iemand zowel van vader als van 
moeder een gen met zo’n ‘foutje’ erft  wordt hij of zij drager 
van de dubbele gen mutatie C282Y/C282Y; zo’n drager 
noemt men homozygoot. Naast deze C282Y/C282Y mutatie 
komt in 1-3 % van de bevolking een gemengde mutatie voor; 
deze C282Y/H63D mutatie leidt echter zelden tot klinische 
verschijnselen. 

Per dag neemt iemand (zonder hemochromatose) 1 á 2 mg 
ijzer op uit het voedsel. Dat is genoeg om het dagelijkse 
ijzerverlies dat we lijden te compenseren. Per dag verliezen 
we namelijk eenzelfde hoeveelheid via het darmslijmvlies en 
de huid. Vrouwen verliezen in hun vruchtbare jaren wel tot 30 
mg per maand via de menstruatie. Mannen verliezen normaal 
gesproken geen extra ijzer. Dit is ook de reden dat vrouwen 
meestal veel later problemen krijgen met ijzerstapeling dan 
mannen. 

In ons lichaam circuleert circa 3 gram ijzer. Een deel zit in het 

beenmerg (zo´n 300 mg), een ander deel, zo’n 1600 mg, zit 
in de rode bloedcellen. En zo zijn er nog wat cellen die ijzer 
gebruiken. De ijzerkringloop is een vrijwel gesloten circuit, 
waarbij per dag maar 1-2 mg verloren gaat op een totaal van 
ongeveer 3 g. (zie illustratie) 

Hepcidine
Bij een foutje in het HFE-gen, zoals bij 
hemochromatosepatiënten het geval is, wordt een verkeerd 
soort hepcidine aangemaakt. Hepcidine is een eiwit dat in de 
lever wordt aangemaakt en dat de opname van ijzer in de 
dunne darm reguleert. Om het simpel te zeggen: hepcidine 
zorgt ervoor dat via de zogeheten ferroportine poortjes in de 
darmwand de juiste hoeveelheid ijzer vanuit de darm naar 
de bloedbaan wordt getransporteerd. Bij hemochromatose 
geeft hepcidine dit signaal niet of (veel) te laat af waardoor de 
ferroportine poortjes wagenwijd blijven openstaan. Hierdoor 
komt in de bloedbaan teveel ijzer, dat vervolgens wordt 
gestapeld in allerlei organen. (zie illustratie) 

Geen eenduidig klachtenpatroon bij 
hemochromatose
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Het is niet zo dat iemand met de erfelijke C282Y/C282Y 
afwijking ook altijd ijzer gaat stapelen. Dit gebeurt slechts 
in 10-30 % van de gevallen, hetgeen een ‘lage klinische 
penetrantie’ wordt genoemd: wél de genetische afwijking, 
maar niet de ziekteverschijnselen. Dat is tevens de reden 
dat een bevolkingsonderzoek niet kosteneffectief is. Wel is 
het belangrijk dat hemochromatosepatiënten hun familie 
inlichten. Verder is de alertheid van de huisarts belangrijk. 
 

“Ik houd dit praatje ook wel eens voor huisartsen,” vertelt dr. 
Van der Linden. “En dan krijg ik opmerkingen als: ik heb geen 
hemochromatosepatiënten in mijn praktijk. Waarop ik zeg: 
ik denk het wel, alleen je weet het niet.” Daarom is het ook 
belangrijk dat als er in de familie hemochromatose voorkomt 
dit aan de eigen huisarts wordt verteld. 

Verschijnselen
Er is een hele lijst met verschijnselen die bij 
hemochromatosepatiënten kunnen voorkomen. Alleen heeft 
niet iedereen van al die verschijnselen last. Dat maakt het 
stellen van een diagnose door de huisarts niet eenvoudig. 
Omdat bij iedereen het overtollige ijzer op een andere plaats 
kan neerslaan, zijn de klachten divers. Er is geen eenduidig 
klachtenpatroon.  

Veel hemochromatosepatiënten klagen over moeheid en 
gewrichtsklachten. Vaak wordt pas bij de reumatoloog de 
diagnose ‘ijzerstapeling’ gesteld. Een oplettende reumatoloog 
zal het opvallen dat de gewrichtsklachten op een net iets 
andere plek zitten dan bij ‘gewone’ artrose. (zie illustratie)

Verder zijn huidpigmentatie, suikerziekte, schildklierafwijkingen, 
impotentie en lever- en hartafwijkingen veel gehoorde 
klachten van hemochromatosepatiënten. “Met name lever- 
en hartafwijkingen zijn serieuze problemen. Bij een te hoge 
ijzerstapeling in de lever kan uiteindelijk cirrose ontstaan,” 
aldus dr. van der Linden. “Bij een stapeling in de hartspier 
kunnen klachten als hartritmestoornissen ontstaan en kan de 
pompfunctie achteruit gaan. Dit zijn levensbedreigende zaken 
die we echt willen voorkomen.”

Diagnose
Helaas is het zo dat hemochromatose meestal pas wordt 
vastgesteld als er al langere tijd -vage-bovengenoemde 
klachten zijn. Als dat bij een patiënt het geval is, kan de 
arts bloedonderzoek laten doen gericht op ijzerstapeling. 
Blijkt daaruit dat zowel de ferritineconcentratie als de 
transferrineverzadiging verhoogd zijn en er geen aanwijzingen 
zijn voor andere aandoeningen, dan is er reden voor een 
DNA-onderzoek naar het HFE-gen. Blijkt daaruit dat iemand 
hemochromatose heeft, dan moet er gedacht worden aan 
familiescreening. Maar wie moet er gescreend worden en 
wanneer? Want dat kan gevolgen hebben voor het afsluiten 
van verzekeringen en hypotheken.

“Alleen een te hoog ferritinegehalte is geen indicatie voor 
hemochromatose,” aldus dr. Van der Linden. “Er zijn talloze 
andere oorzaken van een (te) hoog ferritinegehalte in het 
bloed. Ik denk dan bijvoorbeeld aan leverziekten, auto-
immuunziekten, chronische ontstekingen en overgewicht. Pas 
als er ook een hoge transferrineverzadiging aangetoond wordt 
moet je als arts een DNA-onderzoek overwegen.”

Levert een genonderzoek niet een duidelijke afwijking op, 
dan zijn er nog twee dingen mogelijk. Een leverbiopt, waarbij 
een stukje van de lever wordt weggehaald en onderzocht of 
een MRI-scan om ijzer in de lever vast te stellen. “Een biopsie 
doen we eigenlijk alleen nog maar als we met de rug tegen de 
muur staan,” aldus dr. Van der Linden. 

Overerving
Dr. Van der Linden gaat nog even in op de overerving. Aan 
de hand van dia’s legt hij uit dat als zowel vader als moeder 
enkelvoudige drager zijn van de HFE mutatie, de kinderen 
25% kans hebben om van beide ouders het aangedane gen 
te erven en dus homozygoot zullen zijn. Is een van de ouders 
homozygoot (in het bezit van twee afwijkende HFE genen) 
en de ander enkelvoudige drager, dan is er 50 % kans dat 
een kind homozygoot is.  Kinderen waarvan de ene ouder 
homozygoot is en de andere ouder geen gen mutatie heeft, 
zullen altijd enkelvoudige drager van de HFE mutatie zijn. 

Therapie
Is hemochromatose vastgesteld, dan kan de behandeling 

"Bevolkingsonderzoek niet 
kosteneffectief door lage 

klinische penetrantie"
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van start gaan: aderlaten. In de ontijzeringsfase wordt -op 
geleide van het Hb en de ferritine- wekelijks ca. 500 ml bloed 
afgenomen tot de ferritine tussen de 50 en 100 ug/l zit. In 
de onderhoudsfase zijn meestal enkele aderlatingen per jaar 
nodig om het ferritinegehalte binnen de normaalwaarden 
te houden, maar het aantal noodzakelijke aderlatingen kan 
per persoon sterk verschillen. Doel van het ontijzeren is het 
voorkomen van complicaties. Wordt de ferritine omlaag 
gebracht, dan kan schade aan de lever geheel of ten dele 
herstellen. De meeste andere klachten zullen verminderen of 
zullen in de regel niet verder verergeren.

Een andere vorm van therapie is erytrocytaferese. Het bloed 

aan de patiënt. Niet ieder ziekenhuis biedt echter deze 
mogelijkheid. Het is een goed alternatief als de frequentie 
van aderlaten voor de patiënt te hoog is, het aderlaten 
onacceptabele bijwerkingen geeft, of bij bijvoorbeeld 

hartfalen. Er moeten bij deze behandeling wél twee naalden 
worden ingebracht en de behandeling duurt langer.
Dan is er nog de chelatietherapie, die alleen gebruikt wordt 
bij patiënten met secundaire hemochromatose. Deze therapie 
bestaat uit pillen die het ijzer aan zich binden. De patiënt 
plast dit teveel dan uit. Maar omdat deze pillen nogal wat 
bijwerkingen hebben worden ze voor de behandeling van 
primaire hemochromatose bij voorkeur niet gebruikt.

Leefstijl
Adviezen van dr. Van der Linden betreffende de leefstijl: 
beperk het eten van rood vlees en andere ijzerrijke voeding. 
Drink geen sinaasappelsap bij de maaltijd. Gelijktijdige 
inname van vitamine C verhoogt namelijk de ijzeropname. 
Beter is om een glas thee te drinken bij de maaltijd omdat 
thee ijzer bindt en voorkomt dat dit wordt opgenomen. 
Beperk het gebruik van alcohol en let er op bij het slikken van 
multivitaminen dat hier geen ijzer aan toegevoegd is. Gebruik 
van maagzuurremmers vermindert de ijzeropname en kan het 
aantal aderlatingen zelfs halveren. Maar alleen om die reden 
maagzuurremmers slikken wordt afgeraden.

Femmy Soeters

"Alleen een te hoog 
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voor hemochromatose"

 

 

 

 




