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Geschiedenis van de belangrijkste ontdekkingen 

 

1865: de diabête bronzé (Trousseau) 

 

1889: haemochromatose (von Recklinghausen) 

 

1935 hemochromatose is erfelijk (Sheldon) 

 

1950: aderlating helpt (Davis) 

 

1972: ferritinebepaling (Addison) 

 

1975: HLA-linked: erfelijkheid autosomaal recessief (Simon) 

 

1985: Prognose normaal bij vroegtijdige behandeling (Niederau) 

 

1996: HFE-gen mutatie C282Y (Feder) 

 

2000: Hepcidin ontdekt (Krause) 

 

2015: Erythroferrone 
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IJZER: transport , opslag en regulatie 
 
 

belangrijke eiwitten / peptiden: 
 
 

Transferrine (Tf)  Transport van ijzer in bloedbaan en cellen 

 

Ferritine (Ferr)  Opslag ijzer in cellen 

 

Hepcidin (Hp)  Remt ijzerabsorptie in Darm 

    en blokkeert ijzerafgifte uit de voorraad 

 

Erythroferron (ErFe)  Onderdrukt  Hepcidine productie in lever 

     (ontstaat bij stimulatie bloedaanmaak door EPO) 

 

 



ferritine en hemosiderine 



ijzer in het lichaam: verdeling en opslag 

Andrews NC. N Engl J Med 1999;341:1986–1995 

Reproduced with permission. © 1999 Massachusetts Medical Society. All rights reserved 

Voedsel-ijzer 

Gebruik Gebruik 

Duodenum 
(gemiddeld, 1–2 mg 

per dag) 

Spier 
(myoglobine) 

(300 mg) 

Lever 
(1,000 mg) 

Been  
merg 
(300 mg) Circulerende 

erythrocyten 
(hemoglobine) 

(1,800 mg) 

Bloedafbraak (RES) 
macrophagen 

(600 mg) 

Sloughed mucosal cells 
Desquamation/Menstruation 

Other blood loss 
(average, 1–2 mg per day)  

Opslag/reserve 
ijzer 

Plasma 
transferrine 

(3 mg) 

verlies 



Pietrangelo, A. N Engl J Med 2004;350:2383-2397 

Normale 
ijzerstofwisseling 

bij de mens 

plasma 

serum 

transferrine 

 

rode 

bloed 

cellen 

Hemoglobine 

=Hb 

 

 

3mg 

Tf ijzer 

 

250 mg 

ijzer per 

500ml 

bloed 

 



Harrisons’ Principles of Internal Medicine   Copyright © 2012 McGraw-Hill Medical. All rights reserved. 



EPO = Erythropoiëtine 
ERFE= Erythroferrone 

Fe/Tf = serumijzer /serumtransferrine 



De rol van hepcidine 
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verhoogde 

ijzeropname 

in de darm 

ferritine > 300 ug/l 

IJzer / TIJBC = 

Tf-saturatie > 50 % 

Levensbedreigend: 

levercirrose, tumor 

diabetes,  

hartafwijkingen 

 

Kwaliteit van leven: 

moeheid, pigmentatie, 

gewrichten 

Verhoogde opname 

Verhoogde Tf-saturatie 

Stapeling in de lever 

Toename lichaamsijzer 

Weefselschade/ Levercirroserrose 



• Sluipend proces 

 

• Stapeling van ijzer duurt jaren 

 

• Klinische manifestaties  meestal op latere leeftijd:  

• 4e decade (mannen) 

• 5e decade (vrouwen) 

 

Ziektebeeld en symptomen in de praktijk 



 patientenkarakteristieken 

NB: sterk afhankelijk van de samenstelling van de bestudeerde 

groep patiënten 

 

Symptomen     % 

• Moeheid      82  

• onbegrepen buikklachten   56 

• Gewrichtsklachten    44 

• Impotentie     36 

• Menstruatiestop    15 

• kortademigheid bij inspanning  12 





Lever 

40x, HE kleuring                                                  200x, IJzerkleuring 



Hemochromatose diagnostiek 

• serum Fe / TIJBC  = transferrineverzadiging > 50 % 

 

• serum ferritine (maat voor ijzervoorraad) > 600 microg/l 

 

• HFE mutatie        C282Y +/+ 

 

• Leverijzer: (maat voor ijzervoorraad) *  >30 umol/gdw 

 

• Mobiliseerbare ijzervoorraad   >2.5 gram Fe 
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 resultaten van de 

behandeling  

(overleving) 

 

periode diagnose 

1947-1969 

1970-1981 

1982-1991 



Overleving met / zonder 

levercirrose 



Belangrijkste eerste 

conclusie 

patiënten met hemochromatose en cirrose leven minder lang 

 

 

echter, indien tijdig gediagnostiseerd en behandeld: 
(d.w.z. aderlatingen gestart vóór de ontwikkeling van levercirrose of diabetes) 

 

  normale levensverwachting !  



Starten bij een een ferritine > 300 - 600 g/l 

 

Phlebotomie (aderlatingen), zn erythrocyt-aferese 
500 ml per week (200-250 mg iron) 
einddoel: ferritine  rond 150 g/l  

gevolgd door “onderhoudsaderlatingen (elke 2-4 maand) 

 

Een ijzerarm diëet is niet zo nodig 
Vermijd:  - alcohol 

 -  ijzer- and vitamineC - supplementen 

therapiebeleid in de praktijk  



University Medical Center Groningen 

-  Internal Medicine - 

 

• Abnormale pigmentatie verdwijnt meteen 

• Moeheid,  onwelbevinden neemt af / verdwijnt 

• Leverproefstoornissen normaliseren 

• Cirrose    stabiel   
(normale leverproefwaarden sluiten cirrose niet uit) 

• Gewrichtsklachten  onvoorspelbaar 

• Cardiomyopathie  soms verbetering 

• Diabetes mellitus  soms verbetering 
 

Klinisch effect van de aderlatingen 
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Overerving is  

“autosomaal recessief” 

 

Wie gaat dan ijzer 

stapelen? 

 

drager/draagster niet 

 C282Y /  ---- 
- Heterozygoot,  

wel de  

 C282Y / C282Y 

- Homozygoot) 

 



• niet persé nodig voor de individuele diagnose, 

maar helpt wel om te bevestigen 

 

• essentiëel bij familie-onderzoek 

 

• De test is negatief in 10% van de  patiënten 

met HH 

 

• Homozygotie voor HH wil niet altijd zeggen dat 

ziekte optreedt 

 

DNA onderzoek (HFE-mutatie C282Y)  



Klinische kenmerken in de praktijk (Fenotype): 

• Stapeling van ijzer duurt jaren 

 

• Klinische manifestaties pas op latere leeftijd  
• 4e decade (mannen) 

• 5e decade (vrouwen) 

 

• Klinische penetrantie is lager dan aanvankelijk verwacht 
 

– Individuele factoren 

• groei en diëet  

• menstratiepatroon 

• zwangerschap(pen) 

• ander bloedverlies 

• familiaire predispositie (HEFAS-studie) 
 

– Omgevingsfactoren 

• alcohol 

• body mass index (metabool syndroom) : NASH 

• hepatitis (HBV/HCV) 
 

– ‘Modifier genes ‘ (neveneffect door andere genen) 

• Transferrin receptor-2 (TfR-2) 

• Hemojuvelin (HJV) 

• Hepcidin antimicrobial peptide (HAMP) 



serumijzer Serumferritine  Schade aan organen 

Genotype en fenotype 
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Voorwaarde voor MRI lever-ijzermeting:  
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Beantwoording vragen 



effect behandeling op symptomen 

Klinische veranderingen (n=183) 

    %Beter %Slechter 

moeheid  55  8 

gewrichtsklachten 30  16 

pigmentatie  68  0 

impotentie  19  13 

leverproeven  73  3 

diabetes  41  6 



IJzerchelatoren: 
 

Desferrioxamine  DFO (1977) 

 

Deferiprone  DFP (1999) 

 

Deferasirox   DFX (2005) 

 

 

1. Alleen als aderlating niet mogelijk is  (bv transfusiesiderose en thalassemie) 

2. Bijwerkingen ! 

 frequente controle nodig:  

 nier- leverfunctiestoornissen, maagdarmproblemen, huidreacties, lenstroebelingen 

 



ADVIEZEN / INFO …. 

 

 

https://hemochromatose.nl/ 
 


