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CLINICAL BOTTOM LINE 
 
Anemie is een zeer frequent klinisch probleem, waarvan zeer uiteenlopende 
oorzaken aan de basis kunnen liggen. Investigatie is dan ook heel vaak 
aangewezen. Aangezien dit op nagenoeg alle medische diensten voorkomt is een 
uniforme aanpak momenteel niet het geval. Aan de hand van de theorie en 
literatuur over anemie en over de laboratoriumtesten in de investigatie van 
anemie werd een voorstel op basis van een flowchart opgesteld. Bedoeling is tot 
een consensus te komen en een elektronische module over anemie op te 
bouwen. Dergelijke module heeft als doel: 

- standaardisatie te brengen in de investigatie van anemie 
- de meest efficiënte aanpak weer te geven in de investigatie van anemie 
- bijkomende informatie aan te bieden omtrent indicatie en interpretatie van 

de laboratoriumtesten opdat deze optimaal benut zouden worden. 
Alvorens tot een consensus hierover te komen wordt eerst nagegaan of de huidig 
beschikbare laboratoriumtesten in de UZ Gasthuisberg de meest geschikte zijn 
om een anemisch probleem te investigeren.  
 
CLINICAL/DIAGNOSTIC SCENARIO 
 
Anemie is een reductie in het totaal aantal RBC of een verminderd hemoglobine 
in de circulatie of een gedaalde circulerende RBC massa (hematocriet). Eén van 
de drie parameters is voldoende, maar er wordt de voorkeur gegeven aan 
hemoglobine, enerzijds omdat de accuraatheid en reproductie beter is, 
anderzijds omdat deze parameter meest indicatief is voor de pathofysiologische 
gevolgen van anemie (namelijk onvoldoende zuurstoftoevoer naar de weefsels). 
Dit maakt dat anemie eigenlijk per definitie een laboratoriumdiagnose is. 
Normaalwaarden zijn afhankelijk van leeftijd, geslacht en verblijfshoogte. [62] 
 
Anemie is één van de meest voorkomende medische aandoeningen. Volgens de 
WHO zou zo’n 10% van de Europese bevolking anemisch zijn. Bij de Afrikaanse 
en Zuid-Oost-Aziatische bevolking zou dit respectievelijk 46% en 57% zijn. 
Ijzergebrek is veruit de meest voorkomende oorzaak van anemie wereldwijd. 
 
We zien dat er in het UZ Gasthuisberg zeer veel variatie is in de aanpak van de  
investigatie van anemie. Een aantal uitgewerkte voorbeelden zijn uitgeschreven 
in bijlage 2. Anemie is vaak een eerder toevallige vondst die dus op alle 
disciplines kan voorkomen. Het is dan ook heel vaak de assistent in opleiding die 
in de eerste plaats met de investigatie van de anemie belast is. Het is niet 
vanzelfsprekend dat alle assistenten (en co-assistenten) even grondig alle 
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mogelijke oorzaken van anemie, de belangrijkste labotesten én de interpretatie 
van die labotesten beheersen. Nu is enkel de Diagnostische en Therapeutische 
Gids beschikbaar als educatief hulpmiddel.  
 
Aan de hand van  uitgebreide queries werd gepoogd een idee te hebben van het 
huidige gebruik van labotesten in de investigatie van anemie. Hieruit werden 880 
volwassen patiënten bekomen met significante anemie (Hb<11g/dL vcor een 
vrouw en Hb<13g/dL voor een man) en waarbij minstens 1 test werd uitgevoerd 
ter investigatie van anemie [Bijlage 1]. 
Daaruit is het volgende gebleken: 

- De afdelingen met de meeste investigaties naar anemie in dalende 
volgorde zijn: hematologie, nefrologie, algemene inwendige, gastro-
enterologie, geriatrie, cardiologie, hepatologie, digestieve oncologie en 
pneumologie.  

- Bij deze 880 patiënten bevonden zich 43 microcytaire anemieën, 637 
normocytaire anemieën en 200 macrocytaire anemieën. 

- Bij deze 880 patiënten werden volgende investigatietesten bepaald: 
ferritine: 795, serumijzer: 764, serum transferrine: 726, folaat in RBC: 
283, folaat in serum: 387, vitamine B12: 500, haptoglobine: 378, 
HPLC Hb: 5, cytologisch onderzoek perifeer bloed: 129, cytologisch 
onderzoek beenmerg: 83.  

- Er is veel variatie te vinden in het investigeren van een anemisch 
probleem. In geval van microcytaire anemie worden steeds 
ijzerparameters bepaald. Soms echter ook, folaat, vitamine B12, 
hoewel deze vormen van anemie zich niet met microcytose 
presenteren, behalve eventueel bij thalassemie. Gedurende de maand 
januari werd 1 patiënt gevonden met een gedaald folaat in RBC met 
een microcytaire anemie op een totaal van 10 patiënten. Deze patiënt 
was gekend met thalassemie. Geen enkele van de 19 patiënten met 
een gedaald vitamine B12 hadden een microcytose. Het is niet zo dat 
folaat en vitamine B12 enkel worden aangevraagd indien 
ijzerparameters normaal bleken en er dus nog geen verklaring voor de 
anemie werd gevonden. In geval van macrocytaire anemie worden 
meestal folaat en vitamine B12 bepaald. Meestal worden zowel folaat 
in serum als folaat in RBC bepaald, maar soms ook slechts één van 
beide. Heel vaak echter worden ook ijzerparameters bepaald in geval 
van macrocytaire anemie. Nochtans presenteert ferriprieve anemie 
zich uitzonderlijk met macrocytose. Gedurende de maand januari 
werden 3 patiënten gevonden met een gedaald ferritine in combinatie 
met macrocytose, op een totaal van 72 patiënten. De hoogste MCV 
was 98fL.  

- Slechts bij 420 van de 880 patiënten werd een reticulocytose bepaald, 
bij de overige 460 patiënten niet. Dit zowel bij normocytaire als bij 
macrocytaire anemie. 

 
Op basis van deze bevindingen kwam het idee om vanuit het laboratorium dit 
proces bij te sturen. Er zijn reeds enkele voorbeelden om het gebruik van 
laboratoriumtesten te optimaliseren en zelfs te standaardiseren voorhanden. 
Een eerste voorbeeld is het inhuis uitgewerkte prenataal zorgpad waarbij voor 
elke niet-gecompliceerde zwangerschap dezelfde laboratoriumanalyses worden 
bepaald op ongeveer hetzelfde tijdstip in de zwangerschap. 
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In Nederland wordt door de SAN-laboratoria gebruik gemaakt van 
syndroomgerichte aanvraagformulieren voor huisartsen. Hierop zijn de testen 
niet geordend volgens vakgebied (hematologie, scheikunde), maar wel volgens 
klinisch syndroom, vb arthritis, anemie, diarree,… Op de website van de SAN is 
ook een ‘aanvragersinformatie – MEMO boek’ beschikbaar waar voor elk van hun 
analyses testinformatie beschikbaar is. Indicaties, referentiewaarden,  
interpretatie van verhoogde waarden, interpretatie van verlaagde waarden en 
bijkomende opmerkingen zijn per test weergegeven. [59] 
Ook de ARUP laboratories in de Verenigde Staten geven op hun website per 
ziektecategorie de relevante laboratoriumtesten met hun indicaties weer. [58] 
In de literatuur zijn voorstellen terug te vinden om het gebruik van 
laboratoriumtesten te optimaliseren.  
Voorstellen in die richting zijn: 

• Minder gebruik van standing orders 
• Verwijderen van tests die twijfelachtige informatie geven 
• Acceptatie van clinical practice guidelines 
• Gebruik van reflex testing algoritmes 
• Expert systeem  
• Een consult vanwege de laboratorium professional aan de clinicus 
• Gemakkelijkere toegang tot medische informatie op het internet 

verlenen [48, 38] 
Kratz en Laposata geven drie redenen waarom advies over laboratorium test 
selectie en interpretatie noodzakelijk is: om de kwaliteit van zorg te verbeteren, 
om medische fouten te reduceren en om de kosten in de hand te houden. In het 
Massachusetts General Hospital wordt gebruik gemaakt van testalgoritmes. Er 
wordt gesteld dat in zo’n 70% van de casussen het gebruik van een vast 
algoritme effectief is. Daarnaast wordt dagelijks een interpretatieronde gedaan 
voor moeilijke laboratoriumresultaten. Meer concreet gaat het over problemen in 
verband met coagulatie, toxicologie, hemoglobine/anemie, bloedtransfusie, 
eiwitelektroforese, moleculaire diagnose bij infectieuze ziekten en auto-
immuunziekten.  [38] 
 
QUESTION(S) 
 
1) Vraag 1: Gebeurt de investigatie van anemie optimaal met de huidige 

beschikbare laboratoriumtesten? 
2) Vraag 2: Hoe kunnen we het gebruik van laboratoriumtesten in de 

investigatie van anemie optimaliseren? 
 
SEARCH TERMS 
 
1) MeSH Database (PubMed): MeSH term: “ Anemia ”, “Laboratory Techniques 

and Procedures”, “Diagnosis”, “Diagnosis, Differential”, “Algorithm”, “Quality 
Assurance, Health Care”, “Receptors, Transferrin”, “Methylmalonic Acid”  

2) PubMed Clinical Queries (from 1966; 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi): Systematic Reviews; Clinical 
Queries using Research Methodology Filters (diagnosis + specific, diagnosis + 
sensitive, prognosis + specific) 

3) Pubmed (Medline; from 1966), SUMSearch (http://sumsearch.uthscsa.edu/), 
National Guideline Clearinghouse (http://www.ngc.org/), Institute for Clinical 
Systems Improvement (http://www.icsi.org), The National Institute for 
Clinical Excellence (http://www.nice.org.uk/), Cochrane (http://www.update-
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software.com/cochrane, Health Technology Assessment Database 
(http://www.york.ac.uk/inst/crd/htahp.htm) 

4) Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI; http://www.nccls.org/), 
International Federation of Clinical Chemistry (IFCC; 
http://www.ifcc.org/ifcc.asp), Clinical Laboratory Improvement Amendments 
(CLIA; http://www.cms.hhs.gov/clia/), British Committee for Standards in  
Haematology (BCH; http://www.bcshguidelines.com/), World Health 
Organisation (http://www.who.int/en/) 

 
RELEVANT EVIDENCE/REFERENCES  
 
Guidelines and Recommendations (most recent topics on top)) 

1) Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak; Rationeel aanvragen van 
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probleemgeoriënteerd aanvraagformulier, Nederlands Huisartsen 
Genootschap, december 2005 

 
2) Wetenschappelijke verantwoording van het landelijk model van een 

probleemgeoriënteerd aanvraagformulier voor laboratoriumdiagnostiek 
door huisartsen, Nederlands Tijdschrift voor Klinische Chemie special, 
december 2000 

 
3) Guidelines for anemia of chronic kidney disease, National Kidney 

Foundation, 2000 
 
Systematic Reviews and Meta-analyses 
 
Reviews 

4) Diagnosis and management of iron-related anemias in critical illness, 
Pieracci FM, Barie PS, Crit Care Med, 2006, 34 (7); 18981905 

 
5) Diagnosis of megaloblastic anaemias, Wickramasinghe SN, Blood Reviews, 
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7) Diagnosis and treatment of vitamin B12 deficiency. An update, Hvas AM, 

Nexo E, Haematologica, 2006, 91; 1506-1512 
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10) Morphology in the diagnosis of red cell disorders, Bain BJ, Hematology, 

2005, 10 (suppl 1); 178-181 
 

11) Anemia in older adults, Woodman R, Ferrucci L, Guralnik J, Curr Opin 
Hematol, 2005. 12; 123-128 
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screening for alpha-thalassemia-1 and beta-thalassemia traits, 
Sirichotiyakul S, Maneerat J, Sa-nguansermsri T, Dhananjayanonda P, 
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30) Accuracy of Various Iron Parameters in the Prediction of Iron Deficiency in 
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Stuart-Smith SE, Bain BJ, J Clin Pathol, 2004, 57; 1038-1040 

 
34) Reticulocyte haemoglobin content in the diagnosis of iron deficiency 
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38) Enhanced clinical consulting – moving toward the core competencies of 
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64) Diagnostische en Therapeutische Gids, UZ Leuven, 2002 
 

 
APPRAISAL 
 
Traditioneel worden anemieën onderveeld in microcytair, normocytair of 
macrocytair naargelang de waarde voor MCV. Deze onderverdeling is algemeen 
aanvaard en wensen we hier ook verder aan te houden.  
 

MICROCYTAIRE ANEMIE 
Vaak kan thalassemie al zeer sterk vermoed worden op basis van de RBC 
indices. Een zeer uitgesproken microcytose (<65fL) met een verhoogd of 
hoognormaal aantal RBC (>6x10*12/L) zonder duidelijke anisocytose ondanks 
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een lichte anemie (Hb 9-13g/dL) is quasi altijd te wijten aan onderliggende 
thalassemie. Ook in zeldzame gevallen van ijzergebrek in combinatie met een 
myeloproliferatieve aandoening (essentiële trombocytose, morbus Vacquez) 
kan het erytrocytenaantal gestegen zijn ondanks laagnormaal of licht gedaald 
hemoglobinegehalte.  Thalassemie is frequenter bij mensen van Aziatische, 
Mediterrane of Afrikaanse origine, maar vooral β-thalassemie komt ook in 
mindere mate voor bij de Westeuropese bevolking. Enkel indien de gevonden 
RBC indices zeer suggestief zijn is onmiddellijke HPLC Hb, om onderliggende 
thalassemie op te sporen, gerechtvaardigd. In alle andere gevallen is het 
aangewezen eerst ijzerdeficiëntie uit te sluiten. Uiteraard is een combinatie van 
de beide ook steeds mogelijk, maar in aanwezigheid van ijzerdeficiëntie is er 
steeds een gedaalde concentratie HbA2, waardoor de HPLC Hb moeilijk te 
interpreteren is. In dit geval is het aangewezen eerst het ijzertekort te 
behandelen en pas wanneer de microcytaire anemie blijft bestaan ondanks 
ijzercorrectie is verdere investigatie naar thalassemie aangewezen. 

 
De meest courante oorzaak van microcytaire anemie is ongetwijfeld 
ijzerdeficiëntie. Hier is er meestal een evenredige daling van het aantal RBC 
ten opzichte van het hemoglobine. De microcytose is minder uitgesproken dan 
bij thalassemie, maar neemt toe naarmate de ernst van anemie toeneemt. 
Over de diagnose van ferriprieve anemie is er echter geen algemeen 
aanvaarde consensus te vinden in de literatuur.  

ijzerkleuring op beenmergonderzoekTraditioneel wordt  als gouden standaard 
beschouwd, hoewel ook dit betwist wordt in een studie van Barron et al. [44] 
Gezien het invasieve karakter van een beenmergonderzoek is dit geen 
dagelijkse praktijk. Bovendien bestaat er weinig evidentie over hoe een 
ijzerkleuring dient beoordeeld te worden. In ons laboratorium wordt bij elk 
beenmergaspiraat slechts één uitstrijkje gekleurd, onafhankelijk van het aantal 
mergbrokjes. Hughes, Stuart-Smith en Bain hebben nagegaan hoeveel 
mergbrokjes minimaal dienen beoordeeld te worden alvorens een betrouwbaar 
oordeel over de ijzerreserves te kunnen geven. Ze kwamen uit dat minimaal 
zeven mergbrokjes die niet voor ijzer aankleuren dienen gevisualiseerd te zijn. 
Om een betrouwbare gradatie te kunnen geven over de ijzerreserves dienen 
minimaal negen mergbrokjes beoordeeld te worden. Dit betekent dat in 
sommige gevallen twee of nog meer uitstrijkjes gekleurd moeten worden. [33] 
Dezelfde auteurs zijn ook nagegaan of een beoordeling op botboorbiopsie voor 
ijzerreserve zinvol is. Ze besloten dat in de gevallen waarbij onvoldoende 
mergbrokjes op beenmergaspiraat konden beoordeeld worden, bijvoorbeeld 
omwille van dry-tap, de botboorbiopsie bijkomende informatie kan verlenen. 
De haematoxyline en eosine kleuring kan in sommige gevallen aanwezigheid 
van ijzer aantonen. Indien deze kleuring niet positief kleurt kan nog een 
specifieke ijzerkleuring worden uitgevoerd op botboorbiopsie om afwezigheid 
van ijzer aan te tonen. Een belangrijke zwakte is echter de decalcificatie 
waardoor het ijzer wordt weggewassen, bijgevolg is afwezigheid van 
ijzerreserve op botboorbiopsie niet met zekerheid te bevestigen. [26] 
Algemeen wordt ferritine als beste biochemische parameter beschouwd omwille 
van de zeer hoge specificiteit. [4,8,30,39,43] Een belangrijk gebrek aan deze 
parameter is de lage sensitiviteit, zeker in aanwezigheid van inflammatie, 
aangezien ferritine ook een akute fase eiwit is. Volgens sommige auteurs is 
ijzertekort zeer onwaarschijnlijk in geval van een normaal ferritine, zelfs in 
aanwezigheid van inflammatie. [9,16] Volgens Guyatt et al kan ijzergebrek 
uitgesloten worden indien ferritine > 100ng/ml. De ondergrens voor een 
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‘normaal’ ferritinegehalte wordt dan ook door meerdere auteurs in discussie 
gesteld. [14,16,30,39] De voorstellen zijn de ondergrens op te trekken naar 
45µg/L, 60µg/L, 75µg/L of een grijze zone gebied te hanteren. Verhogen van 
de ondergrens leidt tot hogere sensitiviteit van de test voor ijzergebrek, echter 
ten koste van de specificiteit. In de UZ Gasthuisberg wordt 30µg/L als 
ondergrens voor mannen en 13µg/L voor vrouwen gehanteerd. Deze 
ondergrenzen zijn geldig in de afwezigheid van enige inflammatie of 
maligniteit. Een zeer groot aandeel van onze ziekenhuispopulatie heeft echter 
wel minimale of uitgesproken inflammatie. Volgens sommige auteurs zou de 
normaalwaarde voor ferritine ook oplopen bij geriatrische patiënten wat 
opnieuw de ondergrens ter discussie stelt. [14,27] Ook voor patiënten met 
chronische inflammatoire aandoeningen (RA, IBD) worden hogere 
ondergrenzen voorgesteld.  
De National Kidney Foundation stelt in haar guidelines voor ‘anemie in 
chronische nierinsufficiëntie’ voor om een transferrinesaturatie groter of gelijk 
aan 20% en een ferritineconcentratie groter of gelijk 100µg/L na te streven. 
Nierpatiënten, en vooral hemodialysepatiënten, zijn zeer gevoelig aan 
ijzerdeficiëntie. Ook het gebruik van erytropoïetine leidt tot ijzerdeficiëntie 
omwille van de verhoogde erytropoïese. Vandaar wordt in de guidelines 
aangeraden maandelijks de ijzerparameters te bepalen bij patiënten die epo 
krijgen, maar geen intraveneus ijzer. Patiënten die wel intraveneus ijzer 
toegediend krijgen wordt 3-maandelijkse bepaling van ijzerparameters 
aangeraden. Bij nierpatiënten die geen epo krijgen wordt bepaling van de 
ijzerstatus aangeraden om de 3 tot 6 maanden. [3] 
Andere auteurs zien het gebruik van soluble transferrine receptor (sTfR) als 
mogelijke oplossing voor de diagnose van ijzergebrek in aanwezigheid van 
inflammatie. [4,8,12,14] STfR neemt toe in geval van ijzertekort en zou 
onafhankelijk zijn van inflammatie. Bijgevolg wordt deze test aangeraden om 
te differentiëren tussen ferriprieve anemie en anemie van chronische ziekte 
[36,55] Nochtans blijkt uit een studie in de UZ Gasthuisberg van Joosten et al 
dat sTfR tevens verhoogd is bij patiënten met anemie van chronische ziekte, zij 
het in mindere mate. Ze besluiten dat sTfR onvoldoende discriminatief is 
tussen ferriprieve anemie en anemie van chronische ziekte. [43] Maar ook in 
geval van verhoogde erytropoïese, zoals bij thalassemie of hemolyse, neemt 
sTfR toe.  
Punnonen stelt een combinatie van sTfR en ferritine voor in de diagnostiek van 
ferriprieve anemie, namelijk de ratio sTfR/log ferritine (TfR-F index), op die 
manier wordt de hoge specificiteit van ferritine gecombineerd met de hoge 
sensitiviteit in aanwezigheid van inflammatie van sTfR. [50] Er is geen 
terugbetaling voorzien voor sTfR en deze test wordt momenteel niet 
aangeboden in de UZ Gasthuisberg.  
De overige biochemische ijzerparameters zijn serum ijzer, serum transferrine 
en transferrinesaturatie. Serum ijzer heeft een zeer lage sensitiviteit en 
specificiteit in de diagnose van ferriprieve anemie en heeft bijgevolg geen rol in 
de diagnostiek. Gedaalde transferrinesaturatie heeft een hoge sensitiviteit voor 
ferriprieve anemie, maar echter een lage specificiteit. Transferrinesaturatie is 
namelijk ook gedaald in geval van anemie van chronische ziekte, zij het in 
mindere mate. Ong et al stelt dat een transferrinesaturatie lager als 7% een 
zeer hoge positieve predictieve waarde heeft voor ferriprieve anemie. [30] De 
serum transferrine concentratie is normaal of verhoogd in geval van ferriprieve 
anemie, terwijl ze normaal of gedaald is bij anemie van chronische ziekte.  
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De complet van een patiënt met ferriprieve anemie toont meestal een 
microcytose, MCH is evenredig gedaald. In beginnende ferriprieve anemie of bij 
ouderen of bij gecombineerde oorzaken van anemie kan er ook een 
normocytose zijn. MCHC valt vaak nog binnen de grenzen. Pas in 
verdergevorderde stadia van ferriprieve anemie is ook het MCHC gedaald. RDW 
is meestal gestegen, nooit gedaald. Een nieuwe parameter in de diagnostiek is 
Reticulocyte Hemoglobin Content (CHr). Deze parameter meet de hoeveelheid 
hemoglobine per reticulocyt. De parameter is vergelijkbaar met MCH, die de 
hoeveelheid hemoglobine per erytrocyt weergeeft. Het is een gevoeligere 
parameter dan MCV in de diagnostiek van ijzergebrek omdat ze veel vroeger in 
het verloop van de ziekte afwijkend is. Deze parameter is echter niet bruikbaar 
wanneer er macrocytose is (MCV>100fL), gezien het hogere 
hemoglobinegehalte in een groter celvolume.  [34,42] Deze parameter is 
echter enkel beschikbaar op de Advia 120 van Bayer. Een andere nieuwe 
parameter, beschikbaar op de Sysmex XE2100, is RET-Y of RET-He. Deze 
parameter geeft de gemiddelde grootte weer van de reticulocyten. Een studie 
van Briggs et al toont een goede correlatie tussen CHr en RET-Y, bijgevolg is 
RET-He dus ook een gevoelige parameter in de diagnostiek van ferriprieve 
anemie, maar niet bij macrocytose. [46] RET-Y wordt reeds berekend door 
onze celteller, maar wordt alsnog niet gerapporteerd.  
Thomas and Thomas hebben een plot gegenereerd om te differentiëren tussen 
ijzergebreksanemie, functioneel ijzerdeficiëntie, latent ijzertekort zonder 
hypochrome erytropoïese en anemie van chronische ziekte met normale 
ijzerstatus. Ze maken hiervoor gebruik van CHr ten opzichte van de ratio 
sTfR/log ferritine (TfR-F index). [41,50] [Bijlage 3] 

 
Anemie van chronische ziekte kan zich ook presenteren met microcytose, 
hoewel deze vorm van anemie in de meerderheid van de gevallen normocytair 
is. Zie onder normocytaire anemie. 
 
Zeldzame oorzaken voor microcytaire anemie zijn loodintoxicatie en 
sideroblastische anemie. Deze laatste wordt gekararakteriseerd door de 
aanwezigheid van ringsideroblasten, beenmergonderzoek met ijzerkleuring is 
vereist.  

 
NORMOCYTAIRE ANEMIE 
Bij de normocytaire anemieën wordt onderscheid gemaakt tussen 
hyperproliferatieve en hypoproliferatieve anemieën.  

 
Hyperproliferatief wijst op regeneratie door het beenmerg. In dit geval is er 
een verhoogde reticulocytose. Enerzijds is dit te wijten aan de absolute 
toegenomen erytropoïese. Anderzijds is de verhoogde reticulocytose ook te 
wijten aan een vroeger vrijgeven van de reticulocyten in de bloedbaan, 
waardoor de reticulocyten langer in het bloed circuleren alvorens ze volledig 
zijn uitgerijpt. De reticulocyten worden uitgedrukt in % ten opzichte van het 
totaal aantal rode bloedcellen. Een absoluut aantal wordt hieruit berekend. Het 
percentage op zich is afhankelijk van de mate van anemie. Bijgevolg zijn enkel 
het gecorrigeerde percentage (reticulocyten (%) x hematocriet/0,45) en het 
absoluut aantal indicatief voor verhoogde RBC-aanmaak. De immature 
reticulocyte fraction (IRF) geeft de fractie aan jonge reticulocyten weer (hogere 
RNA inhoud). Wanneer behandeling is gestart (vb ijzertherapie igv ferriprieve 
anemie of beenmergtransplantatie) dan is de IRF een zeer vroegtijdige merker 
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dat er regeneratie van de erytropoïese plaatsvindt. Een gestegen IRF in een 
diagnostische context, dus niet volgend op behandeling, waarbij er geen 
gestegen reticulocytose is, wijst eerder op beenmerginvasie. Een vroegere 
afgifte van jonge reticulocyten in het perifeer bloed in afwezigheid van een 
absolute reticulocytose wordt gezien bij een expansief proces in het beenmerg. 
[63] Hyperproliferatieve anemie kan wijzen op hemolyse of bloedverlies. 
[52,62]  

 
Hemolytische anemie presenteert zich met gestegen LDH (gestegen 
celafbraak), gestegen indirect bilirubine (verhoogd hemoglobine katabolisme), 
gedaald haptoglobine (verbruik voor de klaring van vrij hemoglobine) en een 
gestegen reticulocytose (regeneratie door het beenmerg; hyperproliferatieve 
anemie). De oorzaak kan zeer uiteenlopend zijn. De klinisch meest 
interessante indeling is ‘verworven hemolyse’ en ‘hemolyse te wijten aan 
congenitale oorzaken’. In de primaire investigatie wordt cytologisch onderzoek 
van perifeer bloed en directe Coombs of directe antiglobulinetest aangeraden 
[13]. Microscopisch onderzoek van het perifeer bloed kan reeds een heel aantal 
oorzaken voor hemolyse aantonen (sferocytose, fragmentocytose, 
agglutinatie).  

 
Bij de hypoproliferatieve anemieën is er een probleem in de aanmaak van de 
RBC.  

 
Een eerste mogelijke oorzaak is chronische nierinsufficiëntie. Hier is de anemie 
te wijten aan een tekort aan erytropoïetine. Anemie is pas prominent vanaf 
een creatinine clearance <40ml/min. [62] Indien de patiënt gekend is met 
nierinsufficiëntie is een secundaire anemie de meest voor de hand liggende. 
Uiteraard zijn bijkomende oorzaken voor anemie mogelijk, en vooral ferriprieve 
anemie is tevens frequent bij nierpatiënten.  

 
Normocytaire anemie kan ook te wijten zijn aan ijzer, foliumzuur of vitamine 
B12 gebrek. Ijzergebrek presenteert zich nochtans typisch met microcytaire 
anemie en foliumzuur/vitamine B12 met macrocytaire anemie. Nochtans is 
normocytose bij beide mogelijk, zeker indien het om een combinatie gaat. Voor 
de diagnose van nutritionele anemieën zie microcytaire en macrocytaire 
anemie voor respectievelijk ferriprieve anemie en anemie tengevolge van 
foliumzuur en vitamine B12 tekort.  

 
Een andere oorzaak voor normocytaire hypoproliferatieve anemie is anemie 
van chronische ziekte. Deze vorm van anemie is in een minderheid van de 
gevallen microcytair. Anemie van chronische ziekte gaat gepaard met 
gestoorde ijzerparameters op basis van een gestoorde ijzerinbouw: gedaalde 
transferrinesaturatie, maar met normaal of verhoogd ferritine en vaak met 
gedaalde serum transferrine concentratie. Aandoeningen die meest frequent 
aanleiding geven tot anemie van chronische ziekte zijn rheumatoïde arthritis, 
polymyalgia rheumatica, diabetes mellitus, connective tissue disease, IBD, 
chronische infectie, maligniteit. Maar ook in geval van ernstige akute 
aandoeningen kan anemie van chronische ziekte optreden. Is één van deze 
aandoeningen aanwezig dan behoort de diagnose van anemie van chronische 
ziekte tot de differentieel diagnose. [16] 
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Ook endocriene aandoeningen, vooral hypothyroidie, en levercirrose kunnen 
normocytaire anemie veroorzaken. [62]  
Verder kan zwangerschap aanleiding geven tot een gedaald 
hemoglobinegehalte op basis van een sterkere toename van het plasmavolume 
ten opzichte van het celvolume. 

 
En tenslotte kan het gaan om een beenmergpathologie (akute leukemie, 
myelodysplasie, invasie door niet-hematologische maligniteit), meestal zal het 
klinisch beeld ook in deze richting wijzen. Indien er naast de anemie ook 
onverklaarde leukopenie en trombopenie of uitgesproken leukocytose aanwezig 
is, is cytologisch onderzoek van perifeer bloed, en eventueel beenmerg, 
aangewezen.  

 
MACROCYTAIRE ANEMIE  
Reticulocyten zijn iets groter in volume dan rijpe rode bloedcellen. Een 
verhoogde reticulocytose kan dus leiden tot een macrocytair bloedbeeld. Dit 
wijst op hyperproliferatieve anemie, zie normocytaire anemie.  

 
Indien MCV fors verhoogd is (>110fL) moet in de eerste plaats aan foliumzuur 
en/of vitamine B12 deficiëntie gedacht worden, maar ook bij lagere MCV’s is 
foliumzuur of vitamine B12 tekort mogelijk. Zelfs normocytaire anemie is 
mogelijk, zeker indien er een gelijktijdige ijzerdeficiëntie bestaat. Zowel 
foliumzuur als vitamine B12 zijn noodzakelijk in de DNA-synthese en bij gebrek 
aan één van deze vitaminen ontstaat er megaloblastische erytropoïse. Dit 
betekent dat de RBC ovaalvormig zijn, er hypersegmentatie is van de 
neutrofielen en dat er reuzenbloedplaatjes aanwezig zijn. Deze kenmerken 
kunnen uiteraard enkel vastgesteld worden op cytologisch onderzoek van het 
perifeer bloed. Beenmergonderzoek toont in dit geval megaloblastische 
erytroblasten, doch beenmergonderzoek is niet aangewezen in de diagnose 
van foliumzuur en vitamine B12 tekort wanneer dit reeds door middel van de 
biochemische testen is aangetoond. [7,52,62] Veel belangrijker dan de anemie 
bij vitamine B12 deficiëntie zijn de neurologische symptomen, vaak is er 
cognitieve dysfunctie of depressie, en deze kunnen irreversibel zijn. De 
megaloblastische anemie presenteert zicht meestal pas in een laattijdig 
stadium.  
De bepalingen van vitamine B12 en folaat, zowel in serum als RBC, gebeuren 
door middel van een competitieve electro chemie luminescentie techniek. Er 
zijn echter belangrijke beperkingen aan deze analyses.  

vitamine B12Een gedaalde  waarde kan te wijten zijn aan een vitamine B12 
deficiëntie of een foliumzuurdeficiëntie. Een normale vitamine B12 waarde kan 
een vitamine B12 deficiëntie niet met zekerheid uitsluiten, sensitiviteit hangt 
uiteraard samen met de cut-off. Naast de vitamine B12 assay zijn er recent 
ook nieuwe metabolieten op de markt gekomen om reeds subklinisch vitamine 
B12 tekort te kunnen detecteren. Één daarvan is methylmalonzuur welke een 
hoge sensitiviteit heeft, maar er is een slechte correlatie met de cognitieve 
dysfunctie. [41] Zowel door de ARUP laboratories als de Mayo Medical 
Laboratories wordt deze test als reflextest gebruikt indien de waarde voor 
serum vitamine B12 twijfelachtig is. [Bijlage 4] Nilsson et al geven dan weer 
de voorkeur aan plasma homocysteïne voor het opsporen van vitamine B12 
tekort omdat homocysteïne sterker gecorrelereerd is met neuropsychiatrische 
dysfunctie. Plasma homocysteïne is echter weinig specifiek, omdat het ook 
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gestegen is bij foliumzuurdeficiëntie. Zowel methylmalonzuur als plasma 
homocysteïne zijn ook gestegen in geval van nierinsufficiëntie of hypovolemie.  
Solomon haalt de slechte negatief predictieve waarde van zowel vitamine B12, 
methylmalonzuur als homocysteïne aan. Hij stelt dat de waarden voor vitamine 
B12, methylmalonzuur en homocysteïne dermate fluctueren in de tijd dat ze 
een gunstig hematologisch of neurologisch effect door vitamine B12 therapie 
noch kunnen voorspellen, noch kunnen uitsluiten. [31] 
Methylmalonzuur kan op LCMS/MS worden bepaald en is bijgvolg een complexe 
en dure test waarvoor geen terugbetaling voorzien is. Deze test wordt niet 
aangeboden in de UZ Gasthuisberg. Homocysteïne wordt momenteel enkel 
bepaald in het kader van cardiovasculaire risicoschatting op het laboratorium 
van speciale stolling. Het eventueel invoeren van deze testen in het kader van 
detectie van subklinische vitamine B12 deficiëntie werd recentelijk 
geëvalueerd. De hoge kostprijs, de complexiteit van de analyses en het slechts 
beperkte klinische nut, maken dat beslist werd deze testen niet te 
introduceren.  
Folaat in serum reflecteert de recente inname van foliumzuur en een gedaalde 
waarde wijst dus niet noodzakelijk op een deficiëntie. Serum folaat is frequent 
verlaagd bij gehospitaliseerde patiënten door slechte voedselinname. 
Anderzijds kan een serum folaat al na één maaltijd genormaliseerd zijn 
ondanks foliumzuurdeficiëntie. Er wordt dan ook aangeraden om serum folaat 
te bepalen onmiddellijk bij opname.  
Folaat in RBC is een maat voor de foliumzuurstatus over de voorbije 3 
maanden (levensduur van een RBC). Een gedaalde folaatwaarde in RBC kan te 
wijten zijn aan een foliumzuurdeficiëntie of eventueel aan een vitamine B12 
deficiëntie. Serum folaat kan zowel verhoogd als verlaagd zijn in geval van 
vitamine B12 deficiëntie. Het is dus essentieel om steeds vitamine B12 en 
folaat in RBC gelijktijdig te bepalen.  
Robinson en Mladenovic stellen voor niet te testen voor foliumzuur omwille van 
de lage sensitiviteit van de assays en ze stellen voor empirisch te behandelen 
met foliumzuur in geval van onverklaarde macrocytaire anemie. In een 
retrospectieve studie concludeerden de auteurs dat slechts 0,5% van de 
assays leidden tot een verandering in therapie, 98% van de bepalingen waren 
normaal. Dat terwijl behandelen met foliumzuur eenvoudig en goedkoop is, 
geen belangrijke nevenwerkingen kent en dus kosteneffectiever is [45]. 
Indien een vitamine B12 en/of foliumzuurtekort wordt vastgesteld dient de 
onderliggende oorzaak te worden opgespoord. [5,62] De meest frequente 
oorzaak van vitamine B12 deficiëntie is pernicieuze anemie, op basis van 
intrinsiek factor tekort. Volgens Hvas en Nexo is verdere investigatie naar 
pernicieuze anemie niet nodig indien onvoldoende inname (veganisme, 
vegetarisme) of gastrische of ileale resectie aantoonbaar zijn. [7] Andere 
mogelijke oorzaken voor vitamine B12 tekort zijn malabsorptie, gastrectomie, 
veganisme, blinde lissyndroom, ileumresectie, morbus Crohn. 
Foliumzuurdeficiëntie is meestal te wijten aan ondervoeding, alcoholici en 
bejaarden vormen een belangrijke risicogroep. Andere oorzaken voor 
foliumzuurtekort zijn malabsorptie (vb coeliakie), hemolytische anemie 
(verhoogde turnover), medicatie (methotrexaat, anticonvulsiva, de pil), 
zwangerschap. 

 
medicatiesVerscheidene  geven ook aanleiding tot een macrocytair bloedbeeld, 

te wijten aan megaloblastische erytropoïese. Het onderliggende mechanisme is 
ook hier een gestoorde DNA-synthese. De belangrijkste zijn purine analogen 
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(mercaptopurine, thioguanine, azathioprine, acyclovir), pyrimidine analogen 
(5-fluorouracil, 5-azacytidine, zidovudine, cytarabine), rubonucleotide 
reductase inhibitoren (hydroxycarbamide), cyclophosphamide, procarbazine, 
hydroxyurea. En ook arsenicumintoxicatie geeft ook aanleiding tot 
megaloblastose. [5,16,62] 

 
Verder zijn er ook tal van condities die een niet-megaloblastisch, macrocytair 
bloedbeeld geven. Namelijk chronisch alcoholabusus, myelodysplastisch 
syndroom, hypothyroidie, chronisch longlijden met hypoxie, zwaar roken, 
chronisch leverlijden, aplastische anemie, hereditaire dyserythropoïetische 
anemie, medicatie, idiopathisch. [5,62] In deze gevallen zien we meestal een 
normale RDW. Bij een aantal van deze condities kan er een macrocytair 
bloedbeeld zijn ondanks een normaal hemoglobinegehalte. 

 
Er zijn tal van algoritmes, guidelines, reviews terug te vinden over de 
investigatie van anemie die telkens een iets andere aanpak voorstellen. We 
kunnen dus niet spreken van een algemene consensus. [9,10,11,14,16,Bijlage 5] 
Zo stelt Barbara Bain, een zeer befaamde cytologiste, dat cytologisch onderzoek 
van het bloed een cruciale rol speelt in de diagnose van anemie. Voornamelijk in 
hemolytische anemie en in de differentieel diagnose van macrocytaire anemie is 
cytologie belangrijk. Verder is ook in alle gevallen waarbij de oorzaak van anemie 
niet voor de hand ligt, cytologisch onderzoek noodzakelijk. [10] 
Ook Tefferi et al raden aan steeds cytologisch onderzoek uit te voeren in de 
initiële uitwerking van een anemisch probleem. [9] Deze zelfde auteur stelt 
echter in een andere publicatie verschillende stappen voor in de investigatie van 
anemie en hier wordt cytologisch onderzoek pas aangeraden bij de uitwerking 
van een hemolytisch anemie en bij onverklaarde anemieën. [16] 
Het Nederlands Huisartsen Genootschap stelt een algoritme ter beschikking, net 
als het Diagnostische Kompas waarin cytologisch onderzoek niet voorkomt. Deze 
instanties zijn echter gericht op de eerstelijnsgeneeskunde. [1,60] 
Brown publiceerde een algoritme voor de investigatie van normocytaire en 
macrocytaire anemie. Hierbij is cytologisch onderzoek aangewezen bij 
hemolytische anemie en bij normocytaire of macrocytaire maar niet-
megaloblastische anemie met normale of gedaalde reticulocytose. [52] 
 
 
1) Analytical performance characteristics (analytical validation report) 
 

1.1 Preanalytical considerations (patient variables, sample stability) 
De pre-analytische fase behelst enerzijds het aanvragen van de juiste tests 
om tot de diagnose van anemie te komen. Daarbij is het belangrijk dat de 
noodzakelijke testen gebeuren en dat overbodige testen zo veel mogelijk 
worden vermeden. Het is vooral de bedoeling van deze CAT om een 
hulpmiddel aan te bieden om op een efficiënte manier tot de juiste oorzaak 
van de anemie te komen met een minimum aan laboratoriumonderzoeken.  
 
Patient variables 
Goede patiëntvoorbereiding, correcte staalafname, -bewaring en –transport  
zijn variabele pre-analytische factoren die het testresultaat kunnen 
beïnvloeden en waarvoor de voorgeschreven richtlijnen voldaan moeten 
zijn.  
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Er zijn ook invariabele pre-analytische factoren, zoals leeftijd, geslacht, ras 
en uiteraard ziekte die het testresultaat mee bepalen waarmee rekening 
dient te worden gehouden bij het interpreteren van het resultaat.  Andere 
referentiewaarden voor hemoglobine, hematocriet, RBC, MCV, MCH, MCHC 
worden gehanteerd volgens leeftijd en eventueel geslacht. Ook ras heeft 
invloed op normaalwaarden, zo hebben personen van Afrikaanse origine 
significant lagere waarden voor hemoglobine, WBC, neutrofielen en 
bloedplaatjes in vergelijking met blanken. [9] Hoewel deze verschillen 
volgens andere auteurs volledig terug te brengen zijn tot sociale 
verschillen. Zo zouden zwarten tevens gemiddeld hogere waarden hebben 
voor ferritine en sedimentatie wat zou wijzen op chronische inflammatie, te 
wijten aan een minder goed gezondheidszorg. [18] In de patiëntgegevens 
die beschikbaar zijn in ons LIS-systeem zijn geen gegevens voor ras 
beschikbaar. De referentiewaarden die wij hanteren zijn die voor blanke 
personen.  
Afhankelijk van de leeftijd van de patiënt is de prevalentie van de 
verschillende types van anemie verschillend. Zo moet bij kinderen rekening 
worden gehouden met congenitale stoornissen (congenitale sferocytose, 
thalassemie), bij ouderen is anemie van chronische ziekte dan weer meest 
frequent en moet rekening worden gehouden met mogelijke onderliggende 
MDS.  

 
1.2 Analytical considerations (reproducibility, accuracy, correlation, linearity, 

reference range) 
In de investigatie van anemie zijn meerdere testen noodzakelijk. De 
analytische parameters zijn dan ook variabel voor deze verschillende 
testen. Het is niet het opzet van deze CAT om de verschillende testen 
individueel te beoordelen.  
Wel willen we verschillende strategieën overwegen om het gebruik van de 
laboratoriumtesten in de investigatie van anemie te optimaliseren. 

- een eerste voorstel is het gebruik van reflex testing. Een 
mogelijke toepassing is transferrine, serumijzer en 
transferrinesaturatie bij-aanvragen indien CRP >5mg/L én 
ferritine niet gedaald is. Maar vooral ook voor de nieuwere  en 
niet terugbetaalde testen methylmalonzuur en soluble 
Transferrine Receptor zou reflex testen een oplossing kunnen 
bieden. Omwille van praktische redenen kan dit best 
gegenereerd worden vanuit het laboratorium, zeker wanneer 
de patiënt op consultatie komt en het niet wenselijk is om pas 
bij een volgende consultatiemoment de bijkomende testen ter 
beschikking te hebben. Er zijn echter enkele belangrijke 
beperkingen. Het is in ons Belgisch systeem niet toegelaten dat 
de klinisch bioloog zelf laboratoriumtesten aanvraagt, enkel de 
praktiserende arts (of tandarts, of vroedvrouw) mag dit. 
Anderzijds is de geneesheer klinisch bioloog wel gemachtigd 
om testen te schrappen of toe te voegen indien dit beter 
beantwoordt aan de vraagstelling, de apotheker klinisch 
bioloog moet hiervoor toestemming vragen aan de aanvrager. 
Jammergenoeg is er in de grote meerderheid van de gevallen 
geen duidelijke vraagstelling weergegeven en is dit dus 
betwistbaar. Het gebruik van reflex testing wordt dus niet echt 
als een optie beschouwd 
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- een tweede voorstel is het gebruik van een expert system. 
Hierbij moeten klinische en demografische gegevens in een 
elektronisch systeem worden ingebracht en de meest 
waarschijnlijke diagnose wordt gegenereerd. Dit stuit echter op 
heel wat tegenstand vanwege de clinici. Op die manier wordt 
namelijk het intellectuele werk van de clinicus overgenomen, 
bovendien is het onmogelijk bij alle patiënten tot een correcte 
diagnose te komen met behulp van interpretatieregels. Het 
systeem fungeert als een soort black box.  

- Interpretatierondes door de laboratorium professional voor een 
aantal domeingebieden kan misschien ook overwogen worden, 
hoewel dit praktisch minder eenvoudig is. 

- Het zeer toegankelijk ter beschikking stellen van indicatie- en 
interpretatieregels per test op intranet lijkt een zeer haalbare 
optie. Dit zou zeker een belangrijke educatieve functie kunnen 
hebben, maar is natuurlijk zeer vrijblijvend toe te passen 
vanwege de voorschrijver. 

- Opstellen van clinical practice guidelines in de investigatie van 
anemie zou interessant zijn, maar gezien de complexiteit van 
het probleem anemie lijkt dit onvoldoende om ook werkelijk 
een verandering teweeg te brengen. 

Enkele voorwaarden die gesteld moeten worden zijn: 
- de testen moeten gegroepeerd zijn zodat zowel het aanvragen 

van overbodige testen als het veelvuldig bij-aanvragen zoveel 
mogelijk kan vermeden worden.  

- elke test moet afzonderlijk aan te vragen zijn, zoals dit ook in 
de wet wordt voorgeschreven 

 
1.3 Analytical range  

De meest courante oorzaken voor microcytaire, normocytaire en 
macrocytaire anemie moeten opgenomen zijn: 
Microcytair: ferriprieve anemie, thalassemie, anemie van chronische 
ziekte, Sideroblastische anemie, loodintoxicatie 
Normocytair: hemolyse, bloeding, ferriprieve anemie, foliumzuur- en/of 
vitamine B12 tekort, secundaire anemie obv chronische nierinsufficiëntie, 
beenmergpathologie, endocriene aandoeningen (vooral hypothyroidie), 
zwangerschap, levercirrose, anemie van chronische ziekte 
Macrocytair: foliumzuur- en/of vitamine B12 tekort, hemolyse, bloeding, 
medicatiegeïnduceerde macrocytose, ethanolabusus, leverlijden, 
myelodysplastisch syndroom, aplastische anemie, hypothyroidie 

 
2) Diagnostic performance 

 
Blomberg et al ontwikkelden reeds in 1986 een expert system voor de 
diagnostiek van anemie.  Patiëntenkarakteristieken, zoals leeftijd, geslacht, 
ras, maar ook klinische data werden in het systeem ingebracht. Daarnaast 
werden de verschillende parameters van de complet, morfologische data, 
vitamine B12 en folaat ingebracht. Op basis van deze gegevens 
genereerde het systeem 3 mogelijke diagnoses, gerangschikt volgens 
grootste waarschijnlijkheid. 84 anemische patiënten werden semirandom 
door de MLT  geselecteerd en aan het systeem onderworpen. In 74 van de 
84 (88%) patiënten bevond de correcte diagnose  (de behandelende 
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geneesheer werd als gouden standaard beschouwd) zich in de top 3 door 
het systeem gegenereerd. In 54 van de 84 (64,2%) patiënten werd de 
correcte diagnose ook als meest waarschijnlijk door het systeem 
geclassificeerd.  [56] 
Deze bevindingen komen overeen met de stelling van Kratz en Laposata 
dat zo’n 70% de gevallen effectief te investigeren zijn met een 
testalgoritme, een expert system is tenslote ook gebaseerd op een 
algoritme. [38]  
Dit betekent uiteraard dat een aanzienlijk deel van de gevallen niet uit te 
klaren is met een diagnostisch algoritme. Vandaar geven we de voorkeur 
aan een meer passief en vooral zeer doorzichtig systeem dat in de eerste 
plaats bijkomende informatie omtrent interpretatie van labotesten 
aanbiedt. Het blijft de behandelende/aanvragende arts die de nodige testen 
selecteert, resultaten interpreteert en tot een conclusie komt, dit ook met 
respect voor de diagnostische en therapeutische vrijheid van de arts. We 
wensen echter de diagnostische performantie te verbeteren door de 
aanvragers aan te zetten tot een beter onderbouwde testkeuze, een meer 
gestandaardiseerde aanpak en een betere kennis inzake interpretatie van 
laboresultaten.  

 
 
3) Clinical impact 
 
 

3.1 Diagnostic aspect 
Op dit moment is er geen meetinstrument om na te gaan of elke nieuwe en 
onverklaarde anemie verder wordt geïnvestigeerd. In de query hebben we 
ons beperkt tot die patiënten waarbij minstens één investigatietest werd 
aangevraagd. Dit om de grote massa aan patiënten die een verklaarde 
anemie hebben te vermijden, vb postoperatieve patiënten, oncologische 
patiënten. Het is uiteraard mogelijk dat er ook patiënten zijn met 
onverklaarde of onvolledig verklaarde anemie waarbij geen verdere 
investigatie is gebeurd. We hebben momenteel echter geen enkele 
aanwijzing om te denken dat dit frequent het geval is. Daarbij mogen we 
niet vergeten dat anemie een laboratoriumdiagnose is die niet noodzakelijk 
gepaard gaat met klinische symptomen en het is de beslissing van de 
behandelende arts of investigatie vereist is. Uit de query is gebleken dat de 
investigatie momenteel al vrij adequaat gebeurt. De ‘te corrigeren 
anemieën’, namelijk op basis van ijzer en foliumzuur- of vitamine B12 
deficiëntie worden meestal opgespoord. Anderzijds is er wel ruimte voor 
optimalisatie van de diagnostiek. In hoeverre het aanbieden van 
bijkomende informatie omtrent anemie ook daadwerkelijk een invloed zal 
hebben op de diagnostiek is onvoorspelbaar. Het gebruik ervan kan niet 
worden verplicht omdat dit in strijd is met de diagnostische en 
therapeutische vrijheid van de arts. Het is in elk geval een poging tot meer 
efficiëntie, meer standaardisatie en een multidisciplinaire aanpak van het 
probleem anemie. 

 
3.2 Treatment and Health outcome 

Het is in de eerste plaats de bedoeling de diagnostiek te bevorderen. 
Impact op behandeling en dus ook gezondheidsoutcome, is secundair 
hieraan. 
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4) Organizational impact 
 

4.1 Impact in the hospital 
Momenteel gebeuren laboratoriumaanvragen nog op een papieren 
aanvraagformulier door de arts, waarna de verpleegkundige de aanvraag 
in het computersysteem inbrengt. Dit is enerzijds een bron van fouten. 
Anderzijds is het een werkbelasting voor de verpleegkundigen dat ook een 
vertraging betekent in het totale testproces. Het is de bedoeling in de UZ 
Gasthuisberg over te schakelen naar elektronisch aanvragen door de arts. 
Het aanbieden van testinformatie kan ook het best elektronisch gebeuren, 
door het eenvoudig aanklikken van testen.  

 
5) Cost impact: in and outside the laboratory 
 
 

5.1 Actual cost 
Volgens de boordtabellen van LAG (kostprijs van beenmergpunctie niet vervat 
in prijs ‘Cyt ond BM’) 

 Ferritine: 1,75euro 
 Folaat (RBC): 1,90euro 
 Folaat (serum): 1,61euro 
 Vitamine B12: 1,79euro 
 Ijzer: 0,52euro 
 Haptoglobine: 1,33euro 
 Transferrine: 1,00euro 
 Cyt ond BM: 13,14euro 
 Cyt ond PB: 12,98euro 
 HPLC Hb: 26,66euro 

 
5.2 Reimbursement 

 Telllen van de reticulocyten (123130 en 123141): B70 
 Doseren van ferritine met niet isotopen-methode (541472 en 
541483): B250 

 Doseren van ijzer (540551 en 540562): B125 
 Doseren van transferrine met een immunologische methode (541030 
en 541041): B125 

 Doseren van haptoglobine met een immunologische methode 
(541096 en 541100): B125 

 Doseren van foliumzuur in erytrocyten (433075 en 433086): B300 
 Doseren van foliumzuur in het serum (433053 en 433064): B250 
 Doseren van vitamine B12 (433112 en 433123): B250 
 Doseren van vitamine B12 en foliumzuur (433134 en 433145): B400 

Onderling niet te cumuleren (cumulregel 303) 
 Fotometrische doseren van de A2 hemoglobine op eluaat na 
electroforetische of chromatografische scheiding (540691 en 
540702): B400 

 Cytologisch onderzoek en formule van een uitstrijkpreparaat van 
punctie van een hematopoïetisch orgaan (met verslag) (553055 en 
553066): B1000 

 Punctie van hematopoïetisch orgaan, exclusief lever en milt (355692 
en 355703): K10,5 

 Botbiopsie met naald (355714 en 355725): K11 
B-waarde= 0,029093 euro 
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K-waarde= 1,059475 euro 
 

6) Decision making 
 
Smith en McNeely hebben onderzoek gedaan naar de impact van een expert 
system op het aanvragen en interpreteren van laboratoriumtesten. In deze 
studie ging het niet om anemische problemen, wel om investigatie van de 
schildklierpathologie, auto-immuniteit en hepatitis. Ze besloten dat het 
gebruik van  dergelijke systemen leidde tot 

- minder laboratoriumtestaanvragen 
- minder staalnames in het diagnostisch proces 
- een lagere laboratoriumkost 
- snellere diagnose 
- betere overeenkomst met klinische praktijkrichtlijnen 
- meer uniforme én meer succesvolle investigatie 

Ze stelden dat om dergelijk resultaat te verkrijgen het moet gaan om: 
- testaanvragen met hoge volumes 
- een investigatie die te herleiden is tot enkele eenvoudige 
regels 
- investigatie waarbij er algemene consensus is tussen clinici en 
laboratoria 

Tevens stelden ze dat er hulpmiddelen nodig zijn om het (aanvraag)gedrag 
van clinici te veranderen, het enkel ter beschikking stellen van guidelines is 
onvoldoende. Een belangrijk voordeel van een expert system is dat de 
informatie beschikbaar is op het ogenblik van testaanvraag. [47] 

 
6.1 Impact on the clinical decision making process and patient management 

Het is de bedoeling een module over anemie beschikbaar te stellen in het 
KWS, op het ogenblik van testaanvragen. De meer efficiënte testkeuze zou 
de investigatie beïnvloeden, maar vooral de diepgaandere kennis rond 
interpretatie en indicatie van laboresultaten kan een impact hebben op het 
klinisch beslissingsproces. Hierdoor kunnen namelijk bijkomende invasieve 
onderzoeken (vb beenmerg) en meerdere staalnames vermeden worden, en 
sneller instellen van de gepaste behandeling bekomen worden (cfr voorbeeld 
3  in bijlage 2). 

  
6.2 Overexploitation/underutilization 

Voor sommige testen, vb reticulocytose, is er momenteel een ondergebruik 
en zou het verbruik toenemen. Voor andere testen, vb ijzerparameters, is er 
momenteel een overgebruik en zou het verbruik afnemen. 

 
Aan de hand van de theorie over anemie, zoals die in de belangrijkste 
hematologische handboeken terug te vinden is, de gepubliceerde guidelines en 
algoritmes zoals hoger beschreven en onze eigen ervaring hebben we een model 
opgesteld. Het is gebaseerd op een flowchart, zodat overbodige testen zoveel 
mogelijk vermeden worden en waarbij de laboratoriumtesten zo gegroepeerd zijn 
dat bij-aanvragen minimaal nodig zijn. Er wordt geen gebruik gemaakt van reflex 
testing. Bijkomende informatie over de betrokken laboratoriumtesten, zoals 
indicatie en interpretatie, en achtergrondinformatie over de verschillende types 
anemie zijn eenvoudig en gebruiksvriendelijk te raadplegen door aan te klikken. 
De geraadpleegde referenties worden weergegeven. Het is de bedoeling om deze 
module in het KWS ter beschikking te stellen zodat de informatie onmiddellijk 
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beschikbaar is op het moment van testselectie en het aanvragen van de testen 
vanuit deze module mogelijk is. Elke test moet afzonderlijk aanvraagbaar zijn. 
De aanvraag in het LIS en de nodige etiketten zouden dus ook vanuit deze 
module gegenereerd worden. [Bijlage 6] 

 
 
 
 
COMMENTS 
 
Het uitwerken van een dergelijke module met indicatie en interpretatie van 
laboratoriumtesten kan ook voor andere specifieke diagnostische settings zinvol 
zijn, zoals: stollingsproblemen, toxicologie, hepatitisserologie, auto-immune 
aandoeningen, moleculaire infectiologische testen. 
Tevens zou een dergelijk systeem kunnen aangevuld worden met niet-
laboratoriumtesten, vb gastroscopie. 
 
TO DO/ACTIONS 
 
1) Procedure voor ijzerkleuring op beenmerg aanpassen. Zie bijlage 7. 
2) Rapporteren van gecorrigeerde reticulocytenpercentage. 
3) Evalueren van nieuwe parameters (CAT): rapporteren RET-He? Invoeren 

sTfR? 
4) Inhoudelijke consensus over te volgen strategie in de investigatie van 

anemie, weer te geven testinformatie (indicaties, interpretatie), eventueel 
ook bijkomende informatie omtrent patient management: bijkomende niet-
laboratoriumtesten? Behandelingsregels? (werkgroep oprichten) 

5) Overleg met Bloedtransfusiecentrum i.v.m. de ‘rechtstreekse 
antiglobulinetest’ die in de flowchart is opgenomen en praktische uitwerking 
hiervan. 

 
ATTACHMENTS 
 
Bijlage1 
Enerzijds werd een query gerund naar alle complet formules gedurende de volledige 
maand januari 2007. Daarnaast werd een query gerund naar de volgende testen, tevens 
gedurende de volledige maand januari 2007: ferritine, serumijzer, transferrine, cytologie 
perifeer bloed, cytologie beenmerg, HPLC Hb, folaat RBC, folaat serum, vitamine B12, 
haptoglobine. Dit zijn de belangrijkste investigatietesten voor anemie. Deze queries 
werden in een excell file bewerkt. Alle patiënten geboren na 31/12/1988 werden uit de 
query verwijderd. Vervolgens werden de eadnr’s uit de lijst met complet formules aan de 
eadnr’s uit de lijst investigatietesten gelinkt. Hier rees echter een probleem: bij veel 
patiënten waren er meerdere complet formules bepaald. Bij het vertikaal zoeken in de 
excell file wordt het 1ste compatibele record genomen. Hier werd ervoor gekozen om die 
complets te nemen waarbij ook een reticulocytose bepaald werd. Dit omdat de 
reticulocytose een belangrijke bijdrage kan leveren in de uitwerking van een anemisch 
probleem enerzijds en omdat het een belangrijke bemerking is dat vaak wordt nagelaten 
de reticulocytose te bepalen anderzijds. Om dit te bekomen werden de records van de 
complets eerst gesorteerd volgens oplopende eadnr, daarna volgens aflopende 
reticulocytose en daarna volgens oplopend Hb. Uit de op die manier bekomen gekoppelde 
gegevens werden die patiënten verwijderd die geen significante anemie vertoonden 
(Hb<13 voor mannen en Hb<11 voor vrouwen). Op die manier bekwamen we een 880 
verschillende volwassen patiënten met significante anemie  waarbij minstens 1 
investigatietest werd bepaald. De zo bekomen resultaten zijn uiteraard vrij rudimentair 
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gezien er enkel rekening werd gehouden met testen in de maand januari en er ook geen 
bijkomend klinische informatie in voorkomt. 
 
Bijlage 2 
Enkele patiënten werden uitgewerkt als voorbeeld: 

1. voorbeeld 1 
 patiënt 1: Een 49-jarige patiënte uit Sierra Leone kwam 
op de raadpleging algemene interne. In de medische voorgeschiedenis vermelden we: 
HIV-1, chronisch carrier hepatitis B (HBs Ag+, HBc As+, HBe Ag-, HBe As+), 
polyfibromateuze baarmoeder waarvoor hormonentherapie, microcytaire ferriprieve 
anemie, Toxoplasmose, CMV. Ze komt op consultatie omwille van vermoeden van 
infectie, er is toegenomen hoest en sputa. Ze heeft verder vrij overvloedige menses 
en had in het verleden reeds ferriprieve anemie. De complet formule toont een 
microcytaire anemie (Hb 8,0 g/dL, MCV 72,8fL). Ferritine is 7µg/L. De behandelende 
arts vraagt Hb HPLC ter uitsluiting van thalassemie. Gezien de Afrikaanse origine is 
dit een alerte reflex, doch in de aanwezigheid van ijzergebrek is er steeds een 
gedaalde concentratie HbA2 waardoor HPLC steeds afwijkend is. 
 patiënt 2: Een 24-jarige Marokkaanse dame komt op de 
raadpleging hematologie op eigen initiatief omwille van reeds lange bestaande 
gekende anemie. Ze is bezorgd of anemie geen ernstige ziektes kan veroorzaken. Ze 
heeft reeds verschillende ijzerpreparaten ingenomen, maar ferriprieve anemie blijft 
bestaan, op basis van overvloedige menses. Er wordt een bloedname uitgevoerd met 
complet formule en ijzerparameters. Het gaat om een ferriprieve anemie (Hb 10,3 
g/dL, MCV 72,7 fL) en fors gestoorde ijzerparameters (ferritine 2µg/L, transferrine 
saturatie 3%, serum transferrine 3,98g/L). Daarnaast wordt ook een cytologisch 
onderzoek van het perifeer bloed gevraagd met de vraag: “anemie bij Marokkaanse 
jonge dame. DD ferriprief? Thalassemie?). Dat er ferriprieve anemie aanwezig is, is 
reeds bevestigd door de ijzerparameters. De diagnose ferriprieve anemie, noch de 
diagnose thalassemie kan niet gesteld worden met cytologisch onderzoek, er kunnen 
enkel eventueel compatibele veranderingen gezien worden.  
 patiënt 3: Een 29-jarige Marokkaanse patiënt komt op de 
raadpleging algemene interne omwille van peri-umbilicale klachten. Er wordt bij 
bloedname een microcytaire anemie vastgesteld ((Hb 11,6g/dL, MCV 57,4fL, RBC6,66 
x 10*12/L). Ijzerparameters bleken normaal. Loodintoxicatie wordt weinig 
waarschijnlijk geacht en thalassemie minor wordt verondersteld. Hier worden geen 
bijkomende analyse gevraagd.  
 
De 3 bovenstaande patiënten presenteren zich met een microcytaire anemie, en zijn 
van Afrikaanse origine. De eerste 2 patiënten zijn gekend met ferriprieve anemie en 
dit wordt opnieuw bevestigd door sterk gedaald ferritine. Nochtans wordt bij één 
patiënte een cytologisch onderzoek uitgevoerd en bij de andere patiënte wordt een 
HPLC Hb uitgevoerd, telkens ter opsporing van thalassemie. Nochtans zijn de 
completwaarden bij deze patiënten niet verdacht voor thalassemie. Bij de derde 
patiënt zijn de completwaarden wel verdacht voor thalassemie, deze is niet gekend 
met ijzergebrek en de ijzerparameters blijken ook normaal. Bij deze patiënt worden 
geen bijkomende analyses gevraagd.  

 
2. voorbeeld 2 
Een 96-jarige patiënt komt op de dagzaal geriatrie na een val de week voorheen. Er 
wordt een macrocytaire anemie vastgesteld (Hb 10,6g/dL, MCV 101,6fL). Een 
eiwitelektroforese toont een M-piekje in de gammafractie, ijzerparameters, folaat en 
vitamine B12 liggen binnen de grenzen. Er wordt besloten dat de anemie mogelijks te 
wijten is aan onderliggende myelodysplasie, maar gezien de hoge leeftijd van de 
patiënt wordt geen beenmergonderzoek uitgevoerd. De differentieel diagnose van 
hyperproliferatieve anemie, bijvoorbeeld op basis van een occulte bloeding na zijn 
val, is niet gesteld. Reticulocytose is niet bepaald en hyperproliferatieve anemie is 
bijgevolg ook niet uitgesloten.  
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3. voorbeeld 3 
Een 77-jarige patiënte wordt opgenomen op de afdeling geriatrie omwille van 
bovenste luchtweginfectie, macrocytaire anemie, hoog LDH en trombopenie. In de 
medische voorgeschiedenis weerhouden we AHT, chronische VKF waarvoor orale 
anticoagulatie, globaal verminderde linker ventrikelfunctie tgv. mitralisinsufficientie, 
polyarthrose, neurogene claudicatio op degeneratieve basis, depressie, poliepectomie, 
decompressieve neurochirurgische ingreep spinaal kanaal stenose, hyperthyroidie obv 
multinoduloire goiter, pertrochantere heupfractuur links waarvoor een PFN-A links, 
dementie met MMSE 19/30, insufficiëntie fractuur op osteoporotische basis D12 - L1. 
De complet formule toont een macrocytaire anemie (Hb 7,1g/dL , MCV 119,7fL)  en 
trombopenie (109x10*9/L). LDH (3487U/L, opm hemolytisch staal!) is fors verhoogd, 
folaat in RBC (<90µg/L) en serum (2,3µg/L) is gedaald, haptoglobine is niet 
detecteerbaar (<20g/L). 
Er werd voor de patiënte een beenmerg gepland omwille van de onverklaarde hoog 
LDH. Na telefonisch overleg en na uitleg dat er op cytologisch onderzoek met 
zekerheid uitrijpingsstoornissen zullen te zien zijn en dat megaloblastisch anemie 
vaak gepaard gaat met hemolyse, gestegen LDH en pancytopenie is afgesproken om 
af te wachten tot na substitutie.  
 

Bijlage 3 
 
Plot by Thomas and Thomas: 

 
 
Bijlage 4 
 
Mayo Medical Laboratories: 
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ARUP laboratories: 
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Bijlage 5: 

 

 
Anemia Institute for Research & Education, 2002 
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Nationaal Huisartsen Genootschap, 2003 
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Bijlage 6: 
 

MICROCYTAIRE ANEMIE

ja neen

☐ HPLC Hb (9331)

☐ Ferritine (4234)

☐ Ferritine (4234)

Ferritine?

Ferriprieve
anemie

Gedaald Normaal

#RBC↗ ondanks 
anemie of 
laagnormaal Hb

Oorzaak?

Suggestief voor 
thalassemie

Andere mogelijke 
oorzaken voor 
microcytaire anemie:

-Hemoglobinopathie

-Sideroblastische anemie

-Lood intoxicatie

-Anemie van chronische 
ziekte ☐ Perifeer bloed (83)

☐ Beenmerg (9431) + 
Ijzerkleuring

<50µg/L bij: chronische 
inflammatie (RA, IBD) 
of geriatrische 
bevolking

☐ Ijzer (4231)

☐ Transferrine en % 
saturatie (4233)

Bij anemie van chronische zieke is:

Transferrine saturatie gedaald maar niet 
<7%.

Serum transferrine is normaal of gedaald

 
 
 

NORMOCYTAIRE ANEMIE

Reticulocyten?

Normaal (of 
gedaald) Verhoogd 

Bloeding? (polytrauma, 
postoperatief, occulte 
bloeding)?

☐ LDH (4224)

☐ Haptoglobine
(4213)

☐ Bilirubine (4221)

Hemolyse-parameters

Ferritine?

Ferriprieve
anemie

☐ Ferritine (4234)

☐ Transferrine & % 
saturatie (4233)

☐ Vitamine B12 (4627)

☐ Folaat RBC (82)

☐ Folaat serum (4628)
☐ Perifeer bloed (83)

☐ Directe Coombs

Gedaald 

Stel zo mogelijk 
investigatie naar 
(ferriprieve) anemie uit tot 
na akute fase

Oorzaak?

Transferrine
saturatie?

Gedaald
(<7% is suggestief 
voor ferriprieve
anemie) 

Ja
Neen 

Chronische 
nierinsufficiëntie?

Ja: 
Secundarie
anemie

Neen

Vitamine B12?

Normaal (of 
verhoogd

Gedaald 

Suggestief voor anemie 
van chronische ziekte 
(serum transferrine is normaal of 
gedaald, transferrine saturatie is 
niet <7%)

Andere mogelijke oorzaken 
voor normocytaire anemie:

-Endocriene aandoeningen 

-Zwangerschap 

-Levercirrose

Nog onvoldoende verklaring 
voor anemie of 

geassocieerde trombopenie, 
leukopenie of leukocytose: 
Beenmerginvasie? (akute
leukemie, myelodysplasie, 

multiple myeloma)

Best aan te vullen met 
cytologisch onderzoek 

perifeer bloed en/of 
beenmerg. Eventueel 

opsporen van paraproteïne 
dmv eiwitelektroforese.

☐ Perifeer bloed (83)
☐ Beenmerg (9431) + 
Ijzerkleuring
☐ Serum 
eiwitelektroforese (5483)

Foliumzuurdeficiëntie?
Investigeer voor 
pernicieuze anemie

<50µg/L bij chronische 
inflammatie (RA, IBD) of 
geriatrische populatie

Normaal

CRP stijging? 

Ja Neen 

Ferriprieve anemie is 
zeer onwaarschijnlijk

Verhoogd 

 

Kwaliteitssysteem LAG-UZ-KULeuven afgedrukt op 19/09/2007 



FOR-003E-CAT: sjabloon versie 060830 pagina 29/37 

 

MACROCYTAIRE ANEMIE

Reticulocyten?

Normaal (of 
gedaald) Verhoogd 

Bloeding? (polytrauma, 
postoperatief, occulte bloeding)?

☐ LDH (4224)

☐ Haptoglobine
(4213)

☐ Bilirubine (4221)

Hemolyse-parameters

☐ Vitamine B12 (4627)

☐ Folaat RBC (82)

☐ Folaat serum (4628)

☐ Perifeer bloed (83)

☐ Directe Coombs

Ja
Neen

Vitamine B12?

Normaal (of 
verhoogd

Gedaald

Nog onvoldoende verklaring 
voor anemie of 

geassocieerde trombopenie, 
leukopenie of leukocytose: 
Beenmerginvasie? (akute
leukemie, myelodysplasie, 

multiple myeloma)

Best aan te vullen met 
cytologisch onderzoek 

perifeer bloed en/of 
beenmerg. Eventueel 

opsporen van paraproteïne 
dmv eiwitelektroforese.

☐ Perifeer bloed (83)
☐ Beenmerg (9431) + 
Ijzerkleuring
☐ Serum 
eiwitelektroforese (5483)

Foliumzuurdeficiëntie?

Medicatie die interfereert 
met DNA synthese?

Investigeer voor 
pernicieuze anemie

Andere mogelijke oorzaken voor 
macrocytose:

-Alcoholabusus/chronisch 
leverlijden?

-Myelodysplastisch syndroom?

-Aplastsiche anemie?

-Congenitale dyserytropoïetische
anemie?

-Hypothyroidie

-Chronisch longlijden met hypoxie?

Ja Neen 

Zoek andere 
oorzaak

Megaloblastische
anemie

 
 

Ferritine
• Indicaties voor het bepalen van ferritine zijn:

– Differentieel diagnose ijzergebrek of een andere oorzaak voor anemie
– zwangerschap (om de ijzerstatus te bepalen). 
– na ijzergebrekstherapie: ter controle van de ijzervoorraad. 
– vermoeden ijzeroverlading, bv. hemochromatose. 
– DD/ anemie van chronische ziekte ( bv. reumatische artritis) of ijzergebrek? 

• IJzer wordt in het lichaam opgestapeld onder de vorm van ferritine en hemosiderine
Volwassen man heeft 3-4g ijzer in het lichaam, ongeveer 1g onder de vorm van ferritine, 
ongeveer 2g bevindt zich in het hemoglobine

• Ferritine is tevens positieve akute fase eiwit
Omwille van deze invloed van inflammatie is er geen consensus over de optimale 
ondergrens in de diagnose van ijzergebrek. Dit heeft uiteraard invloed op de sensitiviteit 
en specificiteit. Patiënten met chronische inflammatie (aandoeningen die ook aanleiding 
geven tot anemie van chronische ziekte) hebben een hogere waarden voor ferritine. 
Indien ferritine >100µg/L is ijzergebrek weinig waarschijnlijk. 

76,285,769,6Serum ferritine <100 ng/mL

Ref. Accuracy of Various Iron Parameters in the Prediction of Iron Deficiency in an Acute Care Hospital, 
Ong KH et al, Ann Acad Med Singapore, 2005; 34: 437-440

10010039,1Serum ferritine <15 ng/mL

94,197,169,6Serum ferritine <60ng/mL

Positief predictieve waarde (%)Specificiteit (%)Sensitiviteit (%)
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Ferriprieve anemie
• Wereldwijd is dit de meest frequente oorzaak van anemie, vooral bij jonge kinderen en vrouwen in 

de vruchtbare periode. In de westers wereld is anemie van chronische ziekte meest frequent.
• Complet formule:

– Klassiek microcytaire (MCV<76,0) en hypochrome (MCHC<30,0) anemie,  echter in beginstadium ook vaak 
normochroom en normocytair.  (Indien MCV >96,0 is ferriprieve anemie weinig waarschijnlijk)

– Steeds gestegen RDW (anisocytose)
– Reticulocyten meestal normaal, soms gestegen
– Vaak gepaard met trombocytose
– Bij lang bestaand ijzergebrek ook soms neutropenie

• Diagnose
– Gouden standaard is ijzerkleuring (Prussian Blue) op beenmergonderzoek, dit is echter verlaten in de 

dagelijkse praktijk omwille van het invasieve karakter en de slechte reproduceerbaarheid
– Ferritine is de beste biochemische test 
– Transferrinesaturatie is gedaald, serum transferrine is normaal of gestegen

• Zoek steeds de oorzaak, mogelijke oorzaken zijn:
– Dieet, vooral bij jonge kinderen gezien de lage ijzerconcentraties in melk
– Bloedverlies 

• Gastro-intestinaal bloedverlies (maagulcus, tumor)
• Overvloedige menses
• Alveolaire bloeding
• Hemoglobinurie
• Bloeddonor 

– Malabsorptie 
• Coeliakie
• Gastric bypass

 
 

Serum transferrine en 
transferrinesaturatie

• Indicaties voor het bepalen van serum transferrine en transferrine saturatie zijn:
– als aanvulling bij verdenking op ijzerdeficiëntie. 
– Vermoeden van hemochromatose

• Transferrine is het belangrijkste plasma transport eiwit voor ijzer (Fe3+), 1 molecule bindt 2 Fe3+-ionen. In 
normale omstandigheden is ongeveer 1/3 van het transferrine gesatureerd met ijzer. Het wordt aangemaakt 
in de lever, in mindere mate ook in de choroid plexus van de hersenen

• Verhoogde transferrinesaturatie wijst op hemochromatose (tot 100%) 
• Gedaalde transferrinesaturatie kan wijzen op:

– ijzergebrek (sterk verlaagd). 
– zwangerschap. 
– anemie van chronsiche ziekte (licht verlaagd). 

• Verhoogd serum transferrine kan wijzen op:
– ijzergebrek. 
– zwangerschap (2de en 3de trimesters, lichte verhoging). 
– gebruik van oestrogene anti-conceptiepil (lichte verhoging).

• Gedaald serum transferrine kan wijzen op: 
– anemie van chronische ziekte. Geringe verlaging. 
– malnutritie (tekort aan eiwit in de voeding). 
– zeer zelden: ’congenitale atransferrinemie’. 

61,171,464,7Transferrine saturatie <15%

Ref. Accuracy of Various Iron Parameters in the Prediction of Iron Deficiency in an Acute Care Hospital, Ong KH et al, 
Ann Acad Med Singapore, 2005; 34: 437-440

93,898,044,1Transferrine saturatie <7%

Positief predictieve
waarde (%)

Specificiteit (%)Sensitiviteit (%)
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Reticulocytose
• In geval van perifeer verlies aan RBC (bloeding of hemolyse) zal het beenmerg de 

anemie compenseren, hierbij komen de reticulocyten vroeger vrij in het cytoplasma 
(ook soms normoblasten of erytroblasten in perifeer bloed)

• Reticulocytose wordt uitgedrukt in percentage, dit is ten opzichte van het totaal aantal 
RBC. Enkel een absolute waarde >100 x 10*9/L of een gecorrigeerd percentage 
(= reticulocyten (%) x hematocriet (L/L) / 0,45) is indicatief voor verhoogde 
RBC-aanmaak door het beenmerg!!! Bovendien circuleren de reticulocyten langer 
in het bloed aangezien ze sneller worden vrijgegeven door het beenmerg

• Reticulocyten zijn iets groter als rijpe RBC, vandaar dat een hoge reticulocytose kan 
gepaard gaan met macrocytose

• De Immature Reticulocyte Fraction (IRF) is de fractie jonge reticulocyten (hogere 
RNA inhoud) binnen de populatie reticulocyten. Dit kan gebruikt worden om 
vroegtijdig beenmergrespons op te sporen na starten van behandeling.

• Reticulocyten zijn jonge RBC, ze hebben de kern reeds uitgestoten maar hebben nog 
RNA in het cytoplasma. In normale omstandigheden blijven ze 2 dagen in het 
beenmerg, daarna circuleren ze 1 dag in het bloed, alvorens uit te rijpen tot rijpe RBC

Beenmerg Bloed 

ReticulocytNormoblast of erytroblast RBC

 
 

HPLC
• = High Performance Liquid Chromatography
• Principe:

– Kation exchange: positief geladen moleculen (Hb varianten)  worden gescheiden op basis 
van adsorptie op negatief geladen fase in een vaste kolom. Daarna volgt elutie met vloeistof 
in toenemende kationconcentratie, er treedt competitie op tussen deze kationen en de 
hemoglobinemoleculen

– Hemoglobine varianten worden geïdentificeerd op basis van hun verschillende elutietijd, de 
concentratie wordt spectroscopisch gemeten

• Interpretatie:
– Scheiding van HbS, HbA, HbA2, HbF, HbC, HbDPunjab, HbGPhiladelphia is mogelijk
– HbE en HbLepore diffunderen samen met HbA2
– Geglycosileerde vormen (vb HbA1c) hebben andere elutietijd

• Diagnostiek: 
– β-thalassemie gaat gepaard met gestegen HbA2 (normaal 2,5%–3,5%)
– α-thalassemie gaat gepaard met gedaald of normaal HbA2.. α-thalassemie kan dus niet 

met zekerheid worden uitgesloten door middel van HPLC! Indien klinisch vermoeden 
zeer groot, best aan te vullen met moleculair onderzoek (UCL)

– Ferriprieve anemie gaat ook gepaard met gedaald HbA2. Sluit dus eerst ijzergebrek uit 
alvorens over te gaan tot HPLC! In geval van geassocieerde β-thalassemie en ijzergebrek 
kan HbA2 dus binnen de grenzen vallen! 

– Hemoglobinevarianten (vb HbS, HbE, HbC) kunnen opgespoord worden
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Anemie van chronische ziekte 
(ACD)

• Wereldwijd 2de meest frequente vorm van anemie, na ferriprieve anemie. In de 
westerse wereld is ACD de meest fequente vorm van anemie.

• Komt voor bij zowel akute als chronische aandoeningen, vb
– Auto-immune aandoeningen (rheumatoïde arthritis, SLE, vasculitiden, IBD, sarcoidose)
– Akute en chronische infecties (HIV, osteomyelitis, endocarditis, HCV, malaria)
– Maligniteiten (hematologische en niet-hematologische)

• Gestoord ijzermetabolisme; ijzer wordt opgestapeld in reticuloendotheliaal systeem, 
maar is niet beschikbaar voor hemoglobine-aanmaak

• Complet formule
– Meestal normochroom normocytair, kan ook microcytair zijn
– Reticulocytose niet verhoogd of zelfs gedaald
– RDW normaal of verhoogd

• Diagnose 
– Klinisch, is er chronische aandoening aanwezig?
– Ijzermetabolisme:

• Transferrinesaturatie is gedaald (minder uitgesproken als bij ferriprieve anemie)
• Serum transferrine is normaal of gedaald
• Ferritine is normaal of verhoogd

 
 

Thalassemie
• Genetische stoornis (op basis van deletie of mutatie), meest frequent bij personen van 

Mediterrane, Aziatische of Afrikaanse origine. Echter mogelijk in alle bevolkingsgroepen. 
• Één of meer globineketens worden verminderd aangemaakt, waardoor verminderde aanwezigheid

van het bijhorende Hb en relatief exces aan de andere ketens. Meest courant is α- of β-
thalassemie, ook δ-thalassemie, δβ-thalassemie, γδβ-thalassemie
Vb β-thalassemie: ↘β-ketens waardoor ↘HbA en ↗HbA2

• Effect: 
– Ineffectieve erytropoïese of hemolytische anemie 
– Indeling in major, intermedia en minor is klinisch
– Homozygote vorm presenteert zich meestal op kinderleeftijd met groeiachterstand, ernstige anemie, 

splenomegalie, … of zelfs hydrops fetalis
– Heterozygote vorm is meestal asymptomatisch, de diagnose wordt vaak op volwassen leeftijd gesteld.

• Complet formule van heterozygote thalassemie:
– Matige anemie (niet lager als 9g/dL) tot laagnormaal hemoglobine met een (relatief) verhoogd aantal

erytrocyten
– Sterke microcytose (meer uitgesproken als bij ferriprieve anemie), cave normale MCV en MCH zijn ook 

mogelijk
– RDW is normaal of verhoogd
– Reticulocytose is normaal of verhoogd

Vb: ♂, 18j, β-thalassemie minor: Hb: 14,0g/dL, hematocriet: 0,429, RBC: 7,29x1012/L, MCV: 58,8fL, MCH: 19,2pg, MCHC: 
32,6g/dL, RDW: 16,4%, reticulocyten: 0,9%

• Diagnose: 
– HPLC Hemoglobine
– Hb elektroforese
– Eventueel moleculaire diagnostiek (UCL)
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Foliumzuur
• 2 analyses door middel van competitieve electro chemie luminescentie

– Folaat serum
• Vertegenwoordigt recente foliumzuurinname.

– Folaat RBC
• Vertegenwoordigt folaat in RBC gedurende voorbije 3 maanden (levensduur RBC)

• Indicatie 
– macrocytaire anemie. 
– voedingstoestand bij risicogroepen, bv. bejaarden, alcoholici. 
– meerlingzwangerschap. 
– hypersegmentatie van granulocyten. 

• Interpretatie
– Folaat in RBC is gedaald bij foliumzuurdeficiëntie
– Folaat in serum is gedaald bij foliumzuurdeficiëntie, tenzij patiënt recent wel foliumzuur heeft ingenomen, reeds na 1 

maaltijd kan foliumzuur in serum genormaliseerd zijn
– Folaat in serum is frequent gedaald bij gehospitaliseerde patiënten. Het is dus belangrijk foliumzuur onmiddellijk bij 

opname te bepalen.
– Een gedaald folaat in RBC kan tevens te wijten zijn aan vitamine B12 deficiëntie, de daling is in dit geval meestal minder 

uitgesproken
– Foliumzuurdeficiëntie kan tevens een daling van vitamine B12 veroorzaken
– Het is dus belangrijkook steeds vitamine B12 te bepalen indien foliumzuur wordt bepaald!!!

• Belangrijke oorzaken voor foliumzuurtekort:
– Malabsorptie
– Zwangerschap
– Onvoldoende inname, belangrijke risicogroepene zijn alcoholici, bejaarden
– Chronische hemolyse
– Medicatie (metotrexaat, anticonvulsiva)

• Opm. Empirische therapie met foliumzuur zonder laboratoriumanalyses wordt ook soms toegepast omwille 
van : 

– De lage sensitiviteit van de laboratoriumanalyses
– De goedkope en eenvoudige behandeling met foliumzuur
Het is wel belangrijk wel voor vitamine B12 te testen alvorens met empirische foliumzuurtherapie te starten omdat 

vitamine B12 deficIëntie gepaard gaat met belangrijke neurologische morbiditeit. Door behandeling met foliumzuur  
kunnen de hematologische symptomen gemaskeerd worden wat de diagnose van vitamine B12 bemoeilijkt.

 
 

Vitamine B12
• Analyse door middel van competitieve electro chemie luminescentie
• Indicatie:

– verdenking op vitamine B12-deficiëntie. (Verhoogde LDH en MCV >100 is een aanwijzing hiertoe) 
– vermoeden van pernicieuze anemie. 

• Interpretatie:
– Vitamine B12 is meestal gedaald bij vitamine B12 deficiëntie
– Normale waarde voor vitamine B12 sluit niet met zekerheid vitamine B12 deficiëntie uit
– Een gedaalde waarde voor vitamine B12 kan te wijten zijn aan foliumzuurdeficiëntie, de daling is in dit 

geval minder uitgesproken
– Vitamine B12 deficiëntie kan tevens een daling van folaat in RBC veroorzaken, folaat in serum kan zowel 

gedaald als gestegen zijn
• Belangrijke oorzaken voor vitamine B12 tekort:

– Pernicieuze anemie
– Gastrectomie
– Veganisme
– Ileumresectie
– Morbus Crohn

Voorstel  
– Serum vit B12 >400ng/L → geen vitamine B12 deficiënite
– Serum vit B12 <150ng/L→ vitamine B12 deficiëntie zeer waarschijnlijk investigeer voor pernicieuze 

anemie
– Serum vit B12 in grijze zone (150-400ng/L) → methylmalonzuur wordt bepaald. Dit metaboliet neemt toe 

bij tekort aan vitamine B12. De analyse heeft een hoge sensitiviteit maar een lage specificiteit. 
Indien methylmalonzuur: 

• <0,4µmol/L → vitamine B12 deficiëntie is onwaarschijnlijk
• >0,4µmol/L → vitamine B12 deficiëntie zeer waarschijnlijk investigeer voor pernicieuze anemie
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Hemolyseparameters
• In geval van hemolyse verwachten we gestoorde hemolyseparameters:

– Gestegen LDH (gestegen celafbraak)
– Gestegen indirect bilirubine (verhoogd hemoglobine catabolisme)
– Gedaald haptoglobine (verbruik voor de klaring van vrij hemoglobine)

• Haptoglobine kan ook gedaald zijn in geval van leverinsufficiëntie, door onvoldoende aanmaak
• Haptoglobine is ook een akute fase eiwit

– Gestegen reticulocytose (regeneratie door het beenmerg)
• Complet:

– Milde tot zeer diepe normocytaire of macrocytaire anemie
– Reticulocytose

• Kliniek:
– Symptomen van anemie
– In geval van ernstige hemolyse: icterus, splenomegalie, cholelithiasis, ulcera thv onderste 

ledematen
• Oorzaken voor hemolyse worden ingedeeld in congenitale en verworven oorzaken. 

Voor de meest voorkomende zie ook     
• Verschillende oorzaken van hemolyse gaan vaak gepaard met specifieke 

microscopische veranderingen. De meest frequente oorzaak voor verworven 
hemolyse is autoimmuunhemolytische anemie. De initiële investigatie van hemolyse
bestaat uit:

– Cytologisch onderzoek perifeer bloed (83)
– Directe Coombs (8250)

 
 

Cytologisch onderzoek perifeer 
bloed

• Toepassingsgebied:
– Kwantitatief

• Verificatie nauwkeurigheid automatische bloedplaatjes telling
• Kwantitatieve bepaling van leukocyten populaties bij falen van auto-analyser
• Eventueel controle van foutieve resultaten gegenereerd door auto-analyser

– Kwalitatief 
• Diagnose hematologische maligniteit: akute of chronische leukemie, myelodysplastisch syndroom
• Diagnose van hereditaire leukocyten aandoening (vb May-Hegglin anomalie)

– Kwantitatief en kwalitatief
• Evaluatie cytopenie
• Verworven anemie (vb hemolyse), leveraandoening, gecombineerde anemieën
• Verworven trombocytopenieën
• Plasmaceldyscrasieën
• Erfelijke bloedplaatjesaandoeningen
• Evaluatie hereditaire hemolytische aandoeningen
• Hemoglobinopathieën, thalassemie (vb Hb SS, b-thalassemie)
• Enzyme deficiëntie (vb G6PD deficiëntie)
• Membraan defecten (vb hereditaire sferocytose)
• Evaluatie aanwezigheid bacteriën, parasieten (vb malaria, Borrelia)
• Screening lymfoproliferatieve aandoeningen (infectieus versus maligne)
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Cytologisch onderzoek beenmerg
• Toepassingsgebied:

– Onverklaarde microcytose
– Onverklaarde macrocytose
– Onverklaarde anemie
– Onverklaarde trombocytopenie
– Pancytopenie (aplastische anemie)
– Leuko-erytroblastaire formule met vermoeden beenmerginfiltratie
– Vermoeden akute leukemie
– Opvolging remissie toestand na behandeling van akute leukemie
– Vermoeden myelodysplastisch syndroom of myelodysplastisch/myeloproliferatieve

aandoening
– Vermoeden chronische myeloïde leukemie
– Vermoeden van myeloproliferatieve aandoening (polycythemia rubra vera, essentiële 

thrombocytemie, idiopathische myelofibrose, mastocytose)
– Chronische lymfatische leukemie
– Vermoeden non-Hodgkin lymfoom
– Diagnose en follow-up van Hairy Cell Leukemie
– Staging lymfoom
– Onderzoek multipel myeloom
– Stapelingsziekte
– Koorts van ongekende oorsprong
– Vermoeden van chromosomale afwijking bij neonaten (snelle bevestiging vereist)
– Normaal beenmerg (indien beenmerg nodig voor allogene transplantatie)

 
 

Megaloblastische anemie
• Als gevolg van een gestoorde DNA synthese is er een aberrante celgroei

– Macrocytose/megaloblastose, MCV is vaak zeer uitgesproken (>115fL)
– Hypersegmentatie van de neutrofielen
– Reuzenbloedplaatjes

• Door de ineffectieve erytropoïese,  en zelfs ineffectieve hemopoïese gaat megaloblastische
anemie  vaak gepaard met pancytopenie, fragmentocytose, hemolyse met fors gestegen 
LDH en gedaald haptoglobine. 

• Oorzaken
– Foliumzuurtekort
– Vitamine B12 tekort
– Medicatie- of toxinegeïnduceerd

• Folaat antagonisten, vb methotrexaat
• Purine antagonisten, vb 6-mercaptopurine
• Pyrimidine antagonisten, vb cytosine arabinoside
• Alkylerende agentia, vb cyclophosphamide
• Hydroxyurea
• Zidovudine (AZT, Retrovir)
• Trimethoprim
• Orale contraceptiva
• Anticonvulsiva
• Arsenicum

– Zeldzaam: congenitale stoornis in DNA synthese, erytroleukemie
• Diagnose:

– Folaat RBC
– Vitamine B12
– Medicatie?

• Zoek steeds de oorzaak voor foliumzuur of vitamine B12 deficiëntie.

 
 

Kwaliteitssysteem LAG-UZ-KULeuven afgedrukt op 19/09/2007 



FOR-003E-CAT: sjabloon versie 060830 pagina 36/37 

☐ Creatinine (4207)
☐ Bloedplaatjes (80)
☐ PT (7301)
☐ Fibrinogeen (7306)
☐ D-dimeren (7309)

FragmentocytenMicro-angiopathische hemolyse
1. TTP/HUS
2. DIC
3. Hartkunstklep

☐ Indirecte coombsAllo-immuunhemolytische anemie
1. Hemolytische transfusiereactie
2. Hemolyse van de pasgeborene

☐ Directe Coombs
☐ Heinz bodies (9343)
☐ Glucose-6-fosfaat dehydrogenase (9399)
☐ Gereduceerd glutathion (9393)

Medicatiegeïnduceerd: 2 mechanismen: 
1. Medicatie en chemicalia
2. Geïnduceerd door glucose-6-fosfaat 

dehydrogenase

☐ PNH flowcytometrisch (CD55 en CD59) (8893)Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie

CONGENITAAL

☐ Hemoglobine elektroforese (9331)
☐ Sikkeltest (9348)

Sikkelcellen 
(sikkelcelanemie)

Hemoglobinopathie (sikkelcelziekte, onstabiel Hb, 
thalassemie)

VERWORVEN

☐ Heinz bodies (9343)
☐ Glucose-6-fosfaat dehydrogenase (9399)
☐ Gereduceerd glutathion (9393)

FragmentocytenGlucose-6-fosfaat dehydrogenase deficiëntie

☐ Pyruvaat kinase (9397)Pyruvaat kinase deficiëntie

☐ Osmotische fragiliteit (9301)Sferocyten/elliptocytenCongenitale sferocytose/elliptocytose

☐ Dikdruppel (1848) + sneltestParasieten Malaria 

☐ Directe Coombs (8250) (warme antistoffen)
☐ Koude agglutininen (8252) (koude antistoffen)

Sferocyten (warme 
antistoffen), agglutinatie van 
de RBC (koude antistoffen)

Auto-immuunhemolytische anemie

Specifieke testenVerwachte 
microscopische 
afwijkingen in perifeer 
bloed
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Bijlage 7: 
Wat betreft de ijzerkleuring die nu niet volledig conform de evidence gebeuren is een 
pre-analytische bedenking dat het niet bij elk beenmergonderzoek zinvol is om een 
ijzerkleuring te maken. Enkel bij een vermoeden van ferriprieve anemie of een 
investigatie van anemie is de beoordeling van ijzerreserve nodig. Bij een nieuwe 
diagnose van MDS is evaluatie van ijzerinbouw nodig om aanwezigheid van 
ringsideroblasten op te sporen. Voor beenmergonderzoek in kader van akute leukemie, 
lymfoom, … is de ijzerkleuring niet relevant. Nochtans wordt momenteel voor elk 
beenmerg standaard één uitstrijkje voor ijzer gekleurd.  
Voor de beoordeling van de ijzerkleuring wordt nu steeds een gradatie van ijzerreserves 
gegeven vanaf 3 mergbrokjes, indien minder dan 3 mergbrokjes wordt een gradatie 
gegeven met de connotatie ‘reserve voor beoordeling’. Ook de ijzerinbouw in de 
normoblasten wordt beoordeeld: normaal, verminderd of toegenomen en de eventuele 
aanwezigheid van ringsideroblasten wordt geëvalueerd.  
Volgens de literatuur echter mag gradatie van ijzerreserve enkel gegeven worden indien 
minstens 9 mergbrokjes te evalueren zijn. Wanneer dit niet het geval is kan enkel 
‘positief’ geantwoord worden, ijzergebrek kan in dit geval wel reeds uitgesloten worden. 
Indien de ijzerreserves negatief zijn zouden minstens 7 mergbrokjes moeten geëvalueerd 
worden om met zekerheid te kunnen besluiten tot ‘uitgeputte ijzerreserves’.  
Indien er ringsideroblasten aanwezig zijn op ijzerkleuring is dit belangrijk voor de 
classificatie van MDS, de ijzerreserve is in dit geval klinisch onbelangrijk, en het aantal 
mergbrokjes bijgevolg ook. 
Momenteel is het de MLT die verantwoordelijk is voor manuele kleuringen van perifeer 
bloed en beenmerg die de uitstrijkjes selecteert. Ijzerkleuring wordt één keer per dag ’s 
morgens uitgevoerd. Beoordeling gebeurt door de GSO, ASO, MLT op de werkpost 
cytologie. Validatie is gelijk met volledig beenmergonderzoek en gebeurt binnen de 4 
dagen na staalafname. Er is geen aparte terugbetaling voorzien voor ijzerkleuring.  
Om de huidige werkwijze aan te passen conform de evidence zijn er enkele 
mogelijkheden:  
1) verder één uitstrijkje kleuren bij elk beenmerg en enkel wanneer de ijzerreserves 
negatief zijn, een tweede en eventueel derde uitstrijkje laten kleuren om tot 7 
geëvalueerde mergbrokjes te komen. Dit kan natuurlijk enkel indien er voldoende 
mergbrokjes beschikbaar zijn op de overige ongekleurde uitstrijkjes. Dit zou dan de 
volgende morgen gebeuren. Indien er geen 7 mergbrokjes zijn besluiten tot: ‘negatief, 
met reserve voor beoordeling’. Wanneer de mergbrokjes positief kleuren kan enkel een 
gradatie worden weergegeven indien minstens 9 mergbrokjes gekleurd zijn. 
2) ijzerkleuring apart laten aanvragen door clinicus en dan steeds proberen minstens 7 
mergbrokjes te kleuren, indien voldoende mergbrokjes ter beschikking uiteraard. Hier 
lopen we echter het risico dat ijzerkleuring systematisch zal aangekruist worden 
waardoor er nog meer uitstrijkjes overbodig zullen gekleurd worden. Of omgekeerd dat 
ijzerkleuring niet wordt aangevraagd daar waar er wel een indicatie voor bestaat.  
3) bij elk diagnostisch beenmerg ijzerkleuring uitvoeren en dan steeds proberen minstens 
7 mergbrokjes te kleuren, indien voldoende mergbrokjes ter beschikking uiteraard. Bij 
follow-up beenmergen is ijzerkleuring zelden nodig. Of het om een eerste/diagnostisch 
beenmerg gaat zou ook door de clinicus moeten aangegeven worden. 
3) de uitstrijkjes voor ijzerkleuring worden geselecteerd na morfologische beoordeling. 
Op die manier zou voor een heel aantal beenmergen geen ijzerkleuring meer gebeuren. 
Voor die beenmergen waarbij het wel interessant is (investigatie anemie, MDS) wordt 
onmiddellijk gestreefd naar voldoende mergbrokjes om te beoordelen. Nadeel is dat op 
die manier de ijzerkleuringen steeds een dag later zullen gemaakt worden dan nu het 
geval is. Eventueel kan bekeken worden of de ijzerkleuringen niet na de middag kunnen 
gemaakt worden in plaats van ’s morgens.  
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