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Hartfalen en ijzer

Ijzer – een opfrissing

• Ijzer wordt actief uit de voeding opgenomen door onze 
darmen

• De totale ijzerhoeveelheid in een volwassene is 
ongeveer 4g
• 2/3 zit in hemoglobine
• 1/3 in milt, lever, beenmerg – opgeslagen door binding aan 

ferritine
• 0,1% van het ijzer bevindt zich in serum, gebonden aan 

transferrine

• Bij ijzergebreksanemie dalen Hb en MCV meestal pas 
als de ijzervoorraad uitgeput is
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Ijzer parameters

• Ferritine: 
• kan door elke cel gemaakt worden
• vroegste indicator ijzergebrek
• 1 molecuul ferritine bindt 4000-5000 ijzeratomen
• opslag in macrofagen van reticuloendotheliaal systeem en lever
• als ijzerhoeveelheid daalt, daalt ferritine; als ijzer stijgt, stijgt 

ferritine
• acutefase-eiwit (inflammatie)

• Serumijzer:
• Geen goede parameter, te veel variatie door de dag (30%) en 

dag tot dag (100%)
• Algemeen verlaagd bij ijzergebrek, infectie, trauma, chronische 

ziekte

Ijzerparameters

• Transferrine:
• transporteert ijzer in het bloed
• verlaagd bij inflammatie (negatief acutefase-eiwit)
• concentratie is minder variabel dan die van ijzer, stijgt bij 

ijzergebrek
• Transferrinesaturatie:

• maat voor de hoeveelheid ijzer gebonden aan transferrine
• serumijzerconcentratie gedeeld door transferrineconcentratie

• rekening houdend met feit dat 1 molecuul transferrine kan 2 
ijzeratomen binden

• Hepcidine?
• Reguleert ijzeropname, wordt aangemaakt in lever
• Verder onderzoek ivm waarde hiervan lopend
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Hartfalen en anemie: complex, multifactorieel

Anand, Circulation 2018;138:80–98 

De wetenschap in een notendop

• Interesse eind jaren ’90, vooral gericht op anemie
• studies met EPO en ijzersubstitutie
• minder klachten, functionele verbetering
• ”anemie-pad” verlaten wegens meer tromboses en CVA in 

groep met EPO en ijzer bij RED-HF1.  
• Kleinere studies met toediening van enkel IV-ijzer

• hoger gedoseerd dan in vroegere studies
• verbetering van functionele klasse, stijging Hb en QOL
• onafhankelijk van Hb

• Bevestiging van resultaten in gerandomiseerde studies
• FAIR-HF2

• CONFIRM-HF3

1 Swedberg, NEJM 2013;368:1210–9
2 Anker, NEJM 2009;361:2436-48
3 Ponikowski, Eur H J 2014;36:657-68  
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De wetenschap in een notendop

• Betere inspanningstest na IV-ijzer1

• stijging van zuurstofopname
• Geen prospectieve studies mbt overlijdens, 

hospitalisatie, enz.
• meta-analyse suggereert hierop wel een gunstig effect2

• Alle data tot nu toe hebben betrekking op HFrEF
• Nog geen data HFpEF

• Prospectieve studies volgen

1 Van Veldhuisen, Circulation 2017; 136:1374–83 
2 Anker, Eur J Heart Fail 2018;20:125–33. 

Bij wie is ijzersubstitutie aangewezen?

• ESC Guidelines1:
• Intraveneus ijzer moet overwogen worden (klasse IIa, LOE A) 

bij symptomatische HFrEF-patiënten en ijzerdeficiëntie
• serum ferritine <100µg/l, of
• serum ferritine 100-299µg/l en transferrine saturatie <20%

1 Ponikowski, Eur H J 2016; 37:2129-2200 
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Hoe substitutueren?

• Intraveneus
• meer wetenschappelijke evidentie dan per oraal
• herstelt ijzervoorraad zeer snel, per oraal kan maanden duren
• per oraal wordt slecht verdragen (nuchter, ligt “zwaar op de 

maag”) en slecht opgenomen.
• mogelijke bijwerking: hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, 

buikpijn, obstipatie, diarree, uitslag, reacties op de aanprikplaats 
• 2 soorten intraveneus best bestudeerd:

• ijzer gebonden aan carboxymaltose (Injectafer®)
• kan hoger gedoseerd gegeven worden (tot 1000mg ijzer per keer)

• ijzer gebonden aan sucrose (Venofer®)
• 200mg ijzer per keer

Fe

Praktisch in het UZA

• Screening van hartfalenpatiënten op de raadpleging
• Toediening van Injectafer® via dagziekenhuis
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Too good to be true…. 

• Terugbetaling in België:
• hemo- of peritoneaaldialyse
• vasculaire malformatie
• IBD
• Anemie door bewezen en gedocumenteerde 

malabsorptie
• Intolerantie aan PO ijzer en persisterende anemie
• zwangeren

• Prijs: 

constantijn.franssen@uza.be
03 821 48 39

Dank voor uw aandacht!


