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Samenvatting

Anemie komt frequent voor in de geriatrische populatie, voornamelijk bij geïnstitutionaliseerde
engehospitaliseerde ouderen. Bij eengehospitaliseerde geriatrische populatie zijn ijzer deficiënte
anemie en anemie door chronische ziekte de meest voorkomende oorzaken. Voor de differenti-
eeldiagnose is serumferritine-bepaling de meest gebruikte test, ondanks de lage sensitiviteit en
matige specificiteit. Een beter begrip van de ijzerhomeostase leidt tot nieuwe diagnostische tes-
ten als serumhepcidine, serumtransferrinereceptor en hemoglobinegehalte in reticulocyten.

Het belang van een goede diagnostiek en behandeling is in deze populatie groot, gezien de
correlatie van anemie met morbiditeit en mortaliteit. Anemie bij ouderen wordt meestal gede-
finieerd als een hemoglobinewaarde (Hb) < 12 g/dl voor vrouwen en < 13 g/dl voor mannen,
alhoewel er geen eensgezindheid bestaat over een standaard hemoglobinewaarde waaronder
onderzoek naar onderliggende pathologie zeker moet gestart worden. Dit dient steeds in functie
van de algemene toestand van de patiënt geëvalueerd te worden.
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Iron deficiency in the elderly

Abstract

Anemia is a common diagnosis in the geriatric popu-
lation, especially in institutionalized and hospitalized
elderly. Most common etiologies for anemia in elderly
people admitted to a geriatric ward are iron-deficiency
anemia and anemia associated with chronic disease.

Determination of serum ferritin is themost used assay
in the differential diagnosis, despite low sensitivity and
moderate specificity. New insights into iron homeosta-
sis lead to new diagnostic assays such as serum hepcidin,
serum transferrin receptor and reticulocyte hemoglobin
equivalent.

Importance of proper diagnosis and treatment for this
population is large since there is a correlation between
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anemia and morbidity – mortality. Anemia is usually de-
fined as hemoglobin less than 12 g/dl for women and
less than 13 g/dl for men. There is no consensus for
which hemoglobinvalue an investigation into underly-
ing pathology is obligatory. This needs to be evaluated
depending on functional condition of the patient.

Keywords Iron-deficieny · Anemia · Ferritin · Hepcidin ·
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Introductie

Anemie is een frequent voorkomende pathologie in de
geriatrische populatie met een significante correlatie
tussen de ernst van anemie en verminderde functio-
naliteit, kwetsbaarheid, vallen (en fracturen), hospita-
lisatie, cognitieve achteruitgang, depressie en mortali-
teit [1–7]. De oorzaak van anemie binnen de geria-
trische populatie is vaak multifactorieel met ijzerdefi-
ciënte anemie (IDA) en anemie bij chronische ziekte
(ACZ) als meest prevalente oorzaken, bij een geria-
trische gehospitaliseerde populatie respectievelijk 15%
en 35% [8, 9]. De diagnose van IDA, en de differenti-
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eeldiagnose met ACZ, is niet eenvoudig te stellen door
de vage symptomatologie, multipathologie bij ouderen
en de moeilijk interpreteerbare biochemische ijzerpa-
rameters. Het laatste decennium werd veel onderzoek
verricht naar de fysiopathologie van de ijzerhomeo-
stase, hetgeen leidde tot nieuwe diagnostische testen.

Bovendien staan de referentiewaarden voor de de-
finitie van anemie in het algemeen en IDA in het bij-
zonder bij ouderen ter discussie. Dit artikel heeft tot
doel een overzicht te bieden over de definitie van ane-
mie bij ouderen, de optimale diagnostische strategie
en behandelingsmogelijkheden van IDA. IDA is een
belangrijke aandoening bij ouderen, niet alleen om-
wille van zijn prevalentie maar ook door het klinisch
belang van de potentieel onderliggende aandoeningen
(i. e. gastrointestinale ulcera en tumoren, arteriove-
neuze malformaties, . . . ). Hiervoor hebben we ons ver-
diept in de literatuur en geven we aanbevelingen op
basis van de relevante artikelen uit onze literatuurstu-
die en onze expertise omtrent het onderwerp.

Definitie

Anemie wordt meestal gedefinieerd als een hemoglo-
binewaarde < 12 en < 13 g/dl voor respectievelijk (niet
zwangere pre- en postmenopauzale) vrouwen en man-
nen (WHO criteria) [10]. Deze referentiewaarden zijn
gebaseerd op verschillende studies bij klinisch gezonde
personen jonger dan 64 jaar. Men dient zich de vraag te
stellen of dezeWHO-criteria voor anemie automatisch
extrapoleerbaar zijn naar een geriatrische populatie en
of verschillende afkappunten voor vrouwen en man-
nen, op geriatrische leeftijd, nog aangewezen zijn [1,
11, 12]. Enerzijds is er evidentie voor een leeftijdsge-
bonden hemoglobinedaling. Een longitudinale studie
over 18 jaar bij 70-plussers toonde een progressieve he-
moglobinedalingmet toenemende leeftijd,meest uitge-
sproken tussen 81 en 88 jaar en voornamelijk bij man-
nen, waardoor het afkappunt voor vrouwen en man-
nen op 88 jaar respectievelijk 11,4 en 11,6 g/dl bedroeg.
De onderzoekers stelden dan ook een lager afkappunt
voor om anemie te diagnosticeren bij 80-plussers, met
name 11,5 g/dl voor beide geslachten [13]. Anderzijds
is er evidentie voor een verhoogde mortaliteit bij ou-
deren met een hemoglobinewaarde die 0,1 tot 1 g/dl
boven het afkappunt gelegen is volgens deWHO-crite-
ria [14]. EenNederlandse cohortstudie uit 1999 toonde
een verdubbeling van het mortaliteitsrisico bij anemi-
sche (volgens de WHO-criteria) 85-plussers, tijdens
5 jaar follow-up [5]. Een subanalyse van de Leiden 85+
studie toonde aan dat 85-plussers met anemie (volgens
de WHO-criteria), bij aanvang van de studie, een ho-
germortaliteitsrisico vertoonden vergelekenmet de 85-
plussers zonder anemie (HR 1,71, 95% CI (1,40–2,10)
[15]. De onderzoekers zagen hierin een bevestiging
van de WHO-criteria voor de definitie van anemie bij
ouderen. Een transversaal onderzoek toonde een signi-

ficante beperking van (zelf-gerapporteerde) mobiliteit
bij vrouwenmet hemoglobinewaarde van 12 g/dl tegen-
over vrouwen met hemoglobinewaarde van 13,5 g/dl.
Deze onderzoekers suggereerden dan ook een hoger
afkappunt te gebruiken voor de diagnose van anemie
bij oudere vrouwen [16].

Verder onderzoek is nodig om het klinisch nut voor
leeftijdsspecifieke referentiewaarden aan te tonen.
Voorlopig hebben we hiervoor onvoldoende argumen-
ten en we stellen voor de diagnose van anemie bij
ouderen te stellen op basis van de WHO-criteria. In
de literatuur zien we evenwel studies waar een lager
afkappunt gebruikt wordt en het is raadzaam hierop te
letten.

Epidemiologie

Momenteel zijn er wereldwijd ± 500 miljoen 65-plus-
sers. Men verwacht dat dit tegen 2030 zal verdubbeld
zijn tot één miljard. Bovendien zal het aantal oudste
ouderen verviervoudigen (dubbele vergrijzing) [17]. In
België leven er nu net geen twee miljoen 65-plussers
(17,2% van de bevolking). De studiecommissie voor
de vergrijzing voorspelt tegen 2030 een toename tot
3,4 miljoen 65-plussers (24,8% van de bevolking) [18].

In deNationalHealthNutrition Examination survey
(NHANES) III, een Amerikaans bevolkingsonderzoek
bij meer dan 5200 thuiswonende ouderen,werd anemie
(volgensWHO-criteria) gediagnosticeerd bij 10,2 % en
11,0% van respectievelijk vrouwen en mannen ouder
dan 65 jaar. Dit percentage liep op tot 20% bij 80-
plussers [3, 19]. In woonzorgcentra was er een ane-
mieprevalentie van 20–40% en bij gehospitaliseerde
geriatrische patiënten liep dit op tot 39% en 61% res-
pectievelijk bij vrouwen en mannen [20, 21].

De prevalentie van IDA in de geriatrische populatie
is eveneens verschillend binnen de diverse subgroepen;
25% bij ouderen ambulant verwezen voor anemie-in-
vestigatie [22], 40% bij geïnstutionaliseerde ouderen
[20], en 15–65% bij gehospitaliseerde ouderen [8, 9].

Fysiopathologie van het ijzermetabolisme

Het menselijk lichaam bevat drie tot vier gram ij-
zer waarvan 70% is ingebouwd in het hemoglobine
van rode bloedcellen. De hoeveelheid plasma-ijzer
bedraagt twee tot vier milligram, gebonden aan trans-
ferrine. Het ijzer wordt voornamelijk opgeslagen in
macrofagen en hepatocyten. Er bestaat geen regulatie
voor ijzerexcretie. Dit gebeurt via verlies van epitheel-
cellen van huid, mucosale cellen van gastro-intestinale
en genito-urinaire tractus en bedraagt dagelijks één
tot twee milligram. Dit impliceert de noodzaak van
dagelijks éénzelfde hoeveelheid intestinale ijzerabsorp-
tie in het proximale duodenum. In de voeding komt
ijzer voor in heem (Fe2+) en non-heem ijzer (Fe3+).
Het heemijzer komt vooral voor in dierlijke producten
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(hemoglobine en myoglobine) en er zijn aanwijzingen
dat voor de absorptie een heemtransporter (HCP-
1) nodig is die gelegen is op de apicale zijde van de
enterocyt. Deze heemtransporter is gekoppeld aan een
hemoxygenase in het cytoplasma, noodzakelijk om
ijzer van het heem te extraheren. Het non-heemijzer
is aanwezig als anorganisch ijzer, vooral in plantaardig
voedsel. Dit Fe3+ wordt gereduceerd tot Fe2+ door on-
der andere het duodenaal cytochroom B eiwit (DcytB)
en via een divalente mucosale metaalionentransporter
(DMT-1 of dimetallic transporter – 1) wordt dit Fe2+

geabsorbeerd doorheen de apicale membraan. Eens in
het cytoplasma kan Fe2+ zich binden aan ferritine of
kan het getransporteerd worden naar de serosale zijde
van de enterocyt. Aan serosale zijde kan, via het ferro-
portine, het Fe2+ doorheen de basolaterale membraan
de enterocyt verlaten waarna het geoxideerd wordt tot
Fe3+ onder invloed van de ferroxidasen hephaestine
en ceruloplasmine. Het Fe3+ bindt vervolgens aan
het transferrine en dit ijzer-transferrinecomplex kan
opgenomen worden in de cel door binding aan een
transferrine-receptor (TfR) [23, 24].

Het ferroportine is een ijzer exporterend eiwit en
het komt voor op basolaterale membraan van entero-
cyten, hepatocyten en macrofagen. Ferroportine is het
receptoreiwit voor hepcidine. Hepcidine is een eiwit,
bestaande uit 25 aminozuren, dat geproduceerd wordt
door hepatocyten. Hepcidine inhibeert zowel het ij-
zertransport naar het plasma vanuit enterocyten als de
vrijzetting van ijzer uit macrofagen en hepatocyten. De
binding van hepcidine aan ferroportine leidt tot een in-
ternalisatie van het ferroportine-hepcidine-complex en
vervolgens lysosomale degradatie van beidemoleculen
waardoor ijzer niet langer geëxporteerd wordt via fer-
roportine [24–26].

Hepcidine speelt een centrale rol in de ijzerhomeo-
stase. Bij ijzerdeficiëntie is er een lage hepcidinepro-
ductie wat leidt tot een verhoogde intestinale ijzerab-
sorptie en vrijzetting van ijzer uit de macrofagen via
het ijzerexporterend eiwit ferroportine. Bij inflamma-
tie wordt de hepcidine-aanmaakgestimuleerd door een
verhoogde interleukineproduktie in de lever en hier-
door wordt de intestinale ijzerabsorptie en ijzervrijzet-
ting uit de macrofagen geïnhibeerd. Deze regulatie is
veelbelovend voor de differentieeldiagnose van IDA en
ACZ [27, 28].

Diagnose van ijzergebreksanemie

In de klinische praktijk wordt de diagnose van ijzer-
deficiëntie meestal gesteld op basis van niet-invasieve
onderzoeken, met name biochemische parameters;
rode bloedcelindices (mean corpuscular hemoglo-
bin [MCH], mean corpuscular volume [MCV], mean
corpuscular hemoglobin concentration [MCHC]), se-
rumijzer, serumtransferrine, transferrine-saturatie en
serumferritine. Aan de hand van deze parameters

is de differentieeldiagnose met ACZ niet eenduidig.
Het onderscheiden van anemie op basis van mor-
fologische criteria (micro-, macro- en normocytaire
anemie) heeft zijn beperkingen, zeker in de oudere
populatie, omdat één etiologie vaak in verschillende
morfologische subgroepen kan voorkomen [29].

Het belang van de bepaling van serumijzer is gelimi-
teerd door diurne variatie en invloed van de maaltijd
[30, 31]. Bovendien is serumijzer zowel bij IDA als
ACZ verlaagd. Het serumferritine is momenteel de
meest gebruikte niet-invasieve parameter om de dia-
gnose van IDA te stellen ondanks zijn rol als acuut-
fase-reactans en concentratietoename van het ferritine
met de leeftijd.

Een beter begrip van de fysiopathologie van de ij-
zerhomeostase (hepcidine, serumtransferrine receptor
(sTfR), hemoglobinegehalte in reticulocyten (Chr))
heeft de voorbije jaren nog niet geleid tot een betere
diagnostiek van IDA bij ouderen [24, 25, 29, 32, 33].

Een recente studie met 167 personen vergeleek de
serum hepcidineconcentratie bij 49 oncologische pa-
tiënten met IDA, 40 oncologische patiënten met ACZ
en 78 controlepersonen. De onderzoekers vonden een
significant verschil in hepcidineconcentratie tussen
de drie groepen. Met een berekend afkappunt van
83,31 ng/ml voor hepcidine vonden deze onderzoe-
kers een sensitiviteit en specificiteit van respectievelijk
92,5 % en 90%, voor de differentieeldiagnose van IDA
vs ACZ. Dit was beter dan de diagnostische sensitiviteit
en specificiteit van serumijzer en transferrinesaturatie.
De diagnostische gevoeligheid van hepcidine werd
niet vergeleken met ferritine [34]. In de Leiden 85+
studie vond men een significant verlaagde hepcidi-
neconcentratie bij ouderen met IDA in vergelijking
met niet-anemische ouderen. De hepcidineconcen-
tratie was bovendien significant verhoogd bij ouderen
met ACZ in vergelijking met niet-anemische ouderen
[35]. In een kleinere studie bij gehospitaliseerde ou-
deren (28 patiënten met ACZ, 11 patiënten met IDA
en 26 controlepersonen) waren deze verschillen echter
niet significant (p-waarde 0,58) [36]. Hoewelmeerdere
studies veelbelovend zijn blijft het gebruik van hepci-
dine als diagnostisch assay voorlopig beperkt. In een
recente studie uitgevoerd bij oudere patiënten bood de
bepaling van serumhepcidine geen meerwaarde voor
de differentiële diagnose tussen IDA met inflammatie
en ACZ in vergelijking met de serumferritine bepaling
[37].

De transferrinereceptor (TfR) is vooral aanwezig op
cellen met hoge ijzernood (maligne cellen, immature
RBC)waardoor bepaling van sTfR kan gebruiktworden
als parameter om ijzertekort te detecteren [38]. De sTfR
wordt niet beïnvloed door inflammatie, is toegenomen
bij ijzerdeficiëntie en meting van de serum sTfR con-
centratie kan geschikt zijn om op niet-invasieve wijze
het onderscheid te maken tussen IDA en ACZ [39].
Een overzicht uit 2009 over het gebruik van sTfR-con-
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centratie in de differentieeldiagnose van IDAweerhield
een goede sensitiviteit maar beperkte specificiteit, ze-
ker in aanwezigheid van multipathologie [23]. In een
studie met 72 gehospitaliseerde geriatrische patiënten
was ferritine (sensitiviteit 95%, specificiteit 94%) su-
perieur tegenover sTfR (sensitiviteit 68%, specificiteit
61%) voor de differentieeldiagnose tussen IDA enACZ
omdat de sTfR-concentratie ook bij patiëntenmet ACZ
verhoogd bleek [40]. Het gebruik van sTfR-bepaling in
de differentieeldiagnose van anemie wordt tevens be-
perkt door onvoldoende standaardisatie en de beperkte
beschikbaarheid van deze test, zeker in tegenstelling tot
de ferritinebepaling.

Om een vroegtijdige diagnose van IDA mogelijk te
maken kan het gemiddeld hemoglobine in de reticulo-
cyt (CHr) en het reticulocytaire hemoglobine equiva-
lent (Ret-He) gemeten worden. Beide testen zijn niet
geheel identiek en kunnen, zoals rode bloedcelindices,
eenvoudig gegenereerd worden op geautomatiseerde
celtellers. Ze geven informatie over de hemoglobine-
concentratie in reticulocyten en dus over de functio-
nele ijzerbeschikbaarheid (gezien korte levensduur van
reticulocyten (1–2 dagen)). In een studie bij 137 ge-
hospitaliseerde patiënten (> 70 jaar) bleek bepaling van
Ret-He niet superieur tegenover rode bloedcel indices
(MCH, MHCH) in de differentieeldiagnose van IDA
en ACZ [41–44].

Een beenmergaspiraatmet ijzerkleuring, nog steeds
beschouwd als de gouden standaard voor de diagnose
van IDA, is in één studie inaccuraat gebleken in 30%
[45].

Tot op heden blijft serumferritine nog steeds de
meest aangewezen parameter voor de diagnose van
IDA en de differentieeldiagnose met ACZ. Het blijft
echter onduidelijk welk afkappunt het best gebruikt
wordt om de diagnose van IDA bij ouderen te stellen.
Guyatt et al. voerden een prospectieve studie uit bij
259 patiënten (gemiddelde leeftijd 79,7 jaar) die allen
een beenmergaspiratie ondergingen. Zij verkregen een
afkappunt voor ferritine van 45 μg/L als meest accuraat
voor diagnose van IDA bij ouderen [46]. Dit werd door
anderen bevestigd [47]. Het blijft onduidelijk of sTfR-
bepaling een diagnostische meerwaarde biedt. Hepci-
dine is fysiopathologisch zeker interessant maar het is
nog te vroeg om zijn belang in te schatten voor de dia-
gnostiek van IDA en de differentieeldiagnosemet ACZ
bij oudere patiënten.

Etiologie en vervolgdiagnostiek

IJzerdeficiëntie leidt via verschillende wegen tot een
verminderde erytropoeise [48]. Bij absolute ijzerde-
ficiëntie gaat het om een tekort aan ijzerreserves, ge-
kenmerkt door een verlaagd ferritine. De belangrijkste
oorzaken zijn een verminderde ijzerresorptie en bloed-
verlies, vooral gastrointestinaal [49]. In de oudere po-
pulatie is gastrointestinaal bloedverlies de belangrijk-

ste oorzaak voor IDA [50]. Gezien de associatie tus-
sen gastrointestinale aandoeningen (tumoren, arterio-
veneuze malformaties, erosieve aandoeningen) en ij-
zerdeficiëntie (zonder énmet anemie), is nazicht van de
gastro-intestinale tractus aangewezen [51, 52]. Gezien
goede tolerantie, sociale aanvaardbaarheid en beperkte
voorbereiding start men meestal met een gastroduo-
denoscopie, in tweede instantie gevolgd door een colo-
scopie. Er is onduidelijkheid over welke benigne letsels
verantwoordelijk kunnen zijn voor het ontstaan van
IDA. Joosten et al. stelden oesofagitis vanaf graad B,
erosieve gastritis/duodenitis (met multiple mucosale
defecten omgeven door erytheem), maag en duode-
num ulcera > 1 cm, anastomotische ulcera na Billroth
operatie (indien > 1 cm), 1 of meerdere adenoma-
teuze poliepen en vasculaire ectasie (minstens 3 letsels
> 5 mm) vast als mogelijke verklaring voor signifi-
cant bloedverlies [52]. Een studie bij 100 anemische
(hemoglobine < 11 g/dl) gehospitaliseerde patiënten
toonde bij 16% van de patiënten met een benigne let-
sel bij gastroduodenoscopie een coincidentiëel colon-
letsel (maligniteit of adenomateuze poliep > 10 mm)
[53]. Een prospectieve studie bij 100 patiënten verwe-
zen wegens IDA (gemiddeld 60 jaar; 20–84 jaar) weer-
hield in 36 % een oorzaak na gastroduodenoscopie en
in 25% na coloscopie. Het is dan ook aangewezen om
bij anemische ouderen steeds een gastroduodeno- en
coloscopie uit te voeren, dit laatste onderzoek indien
gastroduodenoscopie enkel een benigne afwijking aan-
toont. Dezelfde onderzoekers weerhielden in 38 pati-
ënten geen afwijkingen (na gastroduodenoscopie en
coloscopie). Deze 38 patiënten startten met orale ijzer-
substitutietherapie en 83% van deze groep vertoonde
na gemiddelde opvolging van 20 maanden geen ijzer-
deficiëntiemeer [54]. Deze bevindingen pleitten eerder
tegen aanvullend nazicht van jejunum-ileum.

De modaliteiten voor identificatie van een obscure
bloeding in de dunne darm zijn dundarmradiografie,
push-enteroscopie en meer recent videocapsule-endo-
scopie.

Deze twee eerste onderzoeken hebben slechts een
beperkte sensitiviteit en een push-enteroscopie wordt
moeilijk verdragen door (geriatrische) patiënten. In
een studie met 100 patiënten (gemiddelde leeftijd
63 jaar) met obscure gastro-intestinale bloeding (min-
stens negatieve gastroduodeno- en coloscopie) en
onderzocht met een videocapsule-endoscopie waren
de meest frequente diagnosen angiodysplasie (29%)
en Morbus Crohn (6%), met bijgevolg potentiële the-
rapeutische implicaties. In 15% was de videocapsule-
endoscopie inconclusief (geïsoleerd angiodysplastisch
letsel, unieke erosie, veneuze ectasie) [55]. Een ge-
randomiseerde studie (videocapsule-endoscopie ver-
geleken met dundarmradiografie) vond, ondanks een
groter diagnostisch bereik voor videocapsule-endosco-
pie, geen verschil tussen beide patiëntengroepen voor
wat betreft aanvullende interventies, hospitalisaties
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wegens bloeding noch het aantal bloedtransfusies na
1 jaar [56].

Richtlijnen van de Britse “Society of Gastroente-
rology” (BSG) adviseren, in geval van onverklaarde
IDA na negatieve gastroduodeno- en coloscopie, enkel
aanvullend onderzoek van jejenum-ileumbij specifieke
klachten of indien anemie niet kan gecorrigeerd wor-
den met ijzersubstitutie. Indien een gastro-intestinale
bloedingsfocus werd uitgesloten en men geen recu-
peratie van ijzer- en hemoglobineparameters bemerkt
onder adequate substitutietherapie, dient ijzermalab-
sorptie uitgesloten te worden. Er bestaat geen gestan-
daardiseerde test voor de diagnose van ijzermalabsorp-
tie waardoor het gebruik ervan beperkt blijft [57, 58].
Joosten et al. vergeleken een nuchtere veneuze ijzerdo-
sering met veneuze ijzerdosering 60, 120 en 180 mi-
nuten na perorale inname van 100 mg ijzersulfaat-
7H2O (20 mg elementair ijzer). De maximumwaarde
(Cmax) is het verschil tussen de nuchtere ijzerconcen-
tratie en de hoogste waarde die bekomen wordt 60,
120 of 180 minuten na de ijzerinname. Een Cmax van
80 μg/100 ml kon optimaal discrimineren tussen ijzer-
deficiëntie en voldoende ijzerreserve [58, 59]. Alvorens
deze test uit te voeren is het belangrijk om mogelijke
interferentie uit te sluiten zoals recente ijzerbehande-
ling (peroraal en parenteraal), transfusie of inname van
proton-pomp-inhibitor. In het geval de diagnose van
ijzermalabsorptie gesteld wordt, dienen coeliakie en
auto-immune of helicobacter-pylori gastritis uitgeslo-
ten te worden [60].

Samenvattend kunnen we besluiten dat eens de dia-
gnose van IDAgesteldwordt, endoscopisch nazicht van
bovenste en onderste gastro-intestinale tractus aange-
wezen is, gezien frequent voorkomen van coinciden-
tiële letsels. In het geval van negatieve gastroduo-
denoscopie en coloscopie kan best het resultaat van
een proeftherapie met adequate ijzersubsitutie afge-
wachtworden. Indien hiermee geen duidelijke verbete-
ring van de ijzerparameters wordt verkregen of indien
klachten persisteren is aanvullend onderzoek van de
dunne darm en uitsluiten van ijzermalabsorptie aange-
wezen.

Wel dient men steeds voor- en nadelen van (inva-
sief) onderzoek en therapeutische implicaties te be-
spreken met patiënt en/of familie. Invasieve onderzoe-
ken, zoals een coloscopie, zijn niet zonder risico bij
deze kwetsbare populatie met een toenemende inci-
dentie van complicaties bij 80-plussers [61]. Men dient
bovendien steeds het nut van aanvullend onderzoek
kritisch te bezien bij 80-plussers met een beperkte le-
vensverwachting.

Behandeling

De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit ijzertoedie-
ning, hetzij oraal, hetzij parenteraal.

Er zijn onvoldoende gegevens die ons toelaten te
besluiten dat ijzerdeficiëntie zonder anemie moet be-
handeld worden bij ouderen. In de literatuur zijn er
studies te vinden die het effect onderzocht hebben van
ijzersupplementatie bij kinderen en jongere volwasse-
nen maar dit valt buiten het bestek van deze bijdrage.
Eenmeta-analyse over de behandelingmet intraveneus
ijzer vergeleken met placebo bij patiënten met chro-
nisch hartfalen en ijzerdeficiëntie met en zonder ane-
mie toonde een verbeterde levenskwaliteit en vermin-
derde hospitalisatie in beide groepen maar er was geen
verschil inmortaliteit [62]. Recent werd eenCochrane-
review gepubliceerd over de orale en parenterale ijzer-
behandeling bij anemische volwassenen zonder chro-
nische nierinsufficiëntie. De onderzoekers besloten dat
orale ijzertherapie de transfusienood vermindert, maar
er kon geen verband aangetoond worden met vermin-
derde mortaliteit. Kwaliteit van de onderzochte trials
was echter laag tot zeer laag. Alle gebruikte orale ijzer-
supplementen bleken evenwaardig te zijn [63].

In België zijn divalente (ijzergluconaat (losferron®),
ijzersulfaat (fero-grad 500®, fero-gradumet®, tardyfe-
ron®)) en trivalente (ijzer-polysaccharide (ferricure®))
preparaten op de markt. Losferron® en tardyferon®
bevatten 80 mg, fero-grad® en fero-gradumet® 105 mg
en ferricure® 150 mg elementair ijzer. Op basis van het
fysiologisch proces van ijzerabsorptie zou de voorkeur
uitgaan naar divalente preparaten gezien trivalent ijzer
in de proximale dundarm eerst gereduceerd wordt tot
divalent ijzer maar hierover zijn geen klinische studies
beschikbaar.

Gebaseerd op de Ganzoni-formule (cumulatief ij-
zertekort [mg] = lichaamsgewicht [kg] × (nagestreefd
hemoglobine – werkelijke hemoglobine) [g/dl] × 2,4 +
500 mg (ijzerreserve)) kan men de totale ijzerbehoefte
berekenen. Voor een persoon van 80 kgmet een hemo-
globinewaarde van 8 g/dl betekent dit een tekort van
± 1800 mg ijzer [64]. Indien men uitgaat van dagelijks
10 mg ijzerabsorptie dient men in totaal 6 maanden te
behandelen [65]. In tekstboeken vindtmen als richtlijn
voor de behandeling van IDA meestal een dagelijkse
dosis van 200 mg elementair ijzer in één of meerdere
toedieningen, liefst nuchter ingenomen [66]. De ij-
zerabsorptie kan verbeterd worden door inname van
vitamine C en met een vleesrijke maaltijd (bron van
heemijzer) en wordt geremd door gelijktijdige inname
van vezels en calcium [67, 68]. Een gerandomiseerde
studie uit 2005 toonde aan dat een lagere dosis, 15 mg
elementair ijzer, vergeleken met 50 en 150 mg elemen-
tair ijzer bij 80-plussers volstaat ter correctie van ijzer-
reserves én hemoglobine, met minder nevenwerkin-
gen. De voornaamste nevenwerkingen van orale ijzer-
therapie zijn abdominaal discomfort, nausea, diarree,
constipatie, zwarte stoelgang. Deze nevenwerkingen
bleken eveneens dosisafhankelijk te zijn [69]. Intra-
veneus ijzer heeft zijn plaats in de behandeling van
IDA in enkele specifieke gevallen. De huidige terug-
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betalingscriteria voor intraveneus ijzer in België limi-
teren het gebruik ervan tot dialysepatiënten, ernstig
anemische patiënten met intolerantie voor orale sup-
plementen (2 × hemoglobine < 8 g/dl met interval van
minstens 1 maand), patiëntenmet arterioveneuzemal-
formaties in de gastrointestinale tractus, patiënten met
inflammatoire darmaandoeningen of patiëntenmet be-
wezen ijzermalabsorptie. De preparaten op de Belgi-
sche markt zijn ijzerdextraan (fercayl®), ijzercarboxy-
maltose (injectafer®) en ijzersacharose (venofer®). Het
gebruik van IM injecties voor ijzersupplementatie is
te vermijden, gezien dit kan leiden tot pijn, lokale
(soms) irreversiebele bruinverkleuring (cutane side-
rose) en anafylactische shock, in aanwezigheid van vei-
lige (met uitzondering van de dextraanoplossingen) in-
traveneuze formules [70].

Conclusie

Anemie is een frekwent voorkomend probleem bij de
oudere patiënt. Er zijn geen diagnostische standaard-
criteria maar de WHO criteria (hemoglobine < 12 g/dl
bij de vrouw en < 13 g/dl bij de man) worden meestal
gebruikt. Hoewel er evidentie bestaat om leeftijdsspe-
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