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Definitie 

• Anemie=
– Reductie totaal aantal RBC  OF
– Verminderd circulerend hemoglobine OF
– Gedaalde circulerende RBC massa (hematocriet)

• Per definitie laboratoriumdiagnose!
• Normaalwaarden afhankelijk van:

– Leeftijd 
– Geslacht
– Verblijfshoogte

• Normaalwaarden hemoglobine volwassenen UZ GHB:
– ♂ 14,0 -18,0 g/dL
– ♀ 12,0 -16,0 g/dL
→Doorbelwaarde: <6g/dL



Epidemiologie 

• Volgens WHO (1993)
– 10% van de Europese bevolking anemisch
– 46% Afrikaanse en 57% Zuidoostaziatische

bevolking anemisch
– Wereldwijd is ijzergebrek meest frequente 

oorzaak
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Voorbeeld 1

• Patiënt 1
– Vrouw, 49jaar, Sierra Leone
– VG: HIV+, carrier hepatitis B, toxoplasmose, 

polyfibromateuze baarmoeder, ferriprieve
anemie

– Consultatie algemene interne owv vermoeden 
infectie

– Labo: 
• Hb: 8,0g/dL, MCV: 72,8fL, RBC: 3,67x1012/L
• Ferritine: 7µg/L
• HPLC Hb: gedaald HbA2



Voorbeeld 1

• Patiënt 2:
– Vrouw, 24jaar, Marokko
– VG: ferriprieve anemie obv overvloedige 

menses
– Consultatie hemato owv anemie
– Labo:

• Hb: 10,3g/dL, MCV: 72,7fL, RBC: 4,54 x 1012/L
• Ferritine: 2µg/L
• Cytologisch onderzoek perifeer bloed met vraag 

‘DD/ ferriprief? Thalassemie?’



Voorbeeld 1

• Patiënt 3
– Man, 29jaar, Marokko,
– Consultatie algemene inwendige owv peri-umbilicale

last
– Labo: 

• Hb: 11,6g/dL, MCV: 57,4fL, RBC: 6,66 x 1012/L
• Ferritine: 254µg/L (CRP<0,1mg/L)

– Verslag: vermoeden thalassemie minor, loodintoxicatie 
minder waarschijnlijk

VARIATIE IN AANVRAGEN



Voorbeeld 2

• Man, 96jaar
• Dagzaal geriatrie owv val een week eerder
• Labo:

• Hb: 10,6g/dL, MCV: 101,6fL
• Eiwitelektroforese: M-piekje gammafractie
• Ferritine, transferrine, transferrinesaturatie, vitamine B12, folaat

RBC: normaal (CRP: 24,0mg/L)

• Verslag: ‘macrocytaire anemie, geen 
vitaminetekorten, Myelodysplasie? Geen indicatie 
tot beenmergpunctie’

RETICULOCYTOSE?



Voorbeeld 3 

• Vrouw, 77 jaar
• Opname geriatrie owv bovenste luchtweginfectie, 

trombopenie en macrocytaire anemie
• Labo: 

– Hb: 7,0g/dL, MCV: 121,8fL, blpl: 120 x 10*9/L
– Folaat RBC < 90µg/L, folaat serum: 2,3µg/L, vitamine B12: 286 

ng/L
– LDH: (3487U/L), haptoglobine: 0,20g/L

• Beenmerg werd gepland omwille van onverklaarde 
trombopenie en gestegen LDH. Na overleg afgesproken  
af te wachten tot na subsitutie

• Snelle gunstige respons na start foliumzuursubstitutie

INTERPRETATIE ONVOLLEDIG



Query

Alle complets januari 2007

32081 bij 13852 patiënten

Min aanvragen uit pediatrische
diensten

Alle investigatietesten* januari 2007

13920 bij 3458 patiënten

Min patiënten geboren na 31/12/1988

Complets gekoppeld aan investigatietesten

Alle complet’s waarbij Hb <11 voor 
vrouwen en Hb<13 voor mannen 

880 patiënten

*Investigatietesten: ferritine, transferrine, ijzer, folaat RBC, folaat serum, vitamine B12, haptoglobine, cytologie PB, cytologie 
BM, HPLC Hb



Afdelingen 

• Top 5
– Hematologie (18%)
– Nefrologie (15%)
– Algemene inwendige (11%)
– Gastro-enterologie (8%)
– Geriatrie (7%)



MCV

• 43 patiënten met microcytaire anemie 
(MCV<76,0fL)

• 637 patiënten met normocytaire anemie 
(76,0fL≤MCV≤96,0fL)

• 200 patiënten met macrocytaire anemie 
(MCV>96,0fL)



Aantal testen in dezelfde maand bij 
die 880 patiënten

• #Ferritine: 795
• #Serumijzer: 764
• #Transferrine: 726
• #Folaat RBC: 283
• #Folaat serum: 387
• #Vitamine B12: 500
• #HPLC Hb: 5
• #Cytologisch onderzoek PB: 129



Variatie  

• Ijzerparameters werden quasi altijd bepaald, 
onafhankelijk van MCV

• Slechts bij 420 van de 880 patiënten werd 
minstens 1x reticulocytose bepaald



Vraagstelling 

1. Kan de investigatie van anemie 
optimaal verlopen met de huidige 
beschikbare laboratoriumtesten?
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laboratoriumtesten in de 
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optimaliseren?



Inhoud 

1. Definitie en epidemiologie
2. Motivatie en vraagstelling
3. Laboratoriumtesten in de investigatie van 

anemie 
4. Gebruik van laboratoriumtesten optimaliseren
5. Voorstel
6. Besluit 
7. To do



1. Ijzergebrek
• Complet:

– Milde tot diepe anemie
– Microcytair of normocytair (zz licht macrocytair), microcytose is 

evenredig aan anemie
– Niet steeds hypochroom! (MCH evenredig gedaald als MCV)
– #RBC meestal evenredig gedaald aan Hb
– RDW meestal gestegen
– Reticulocytose normaal of gestegen
– Frequent trombocytose

• Diagnose:
– Ferritine (ondergrens!)
– Serum transferrine
– Transferrinesaturatie
– Ijzerkleuring is gouden standaard
– RET-He
– Soluble transferrine receptor? TfR-F index?
– Plot by Thomas & Thomas?



RET-He

• = RET-Y
• Beschikbaar op Sysmex XE2100
• k.o.m. CHr (Advia 120)
• Maat voor hemoglobinisatie van de reticulocyten
• Vroegtijdige parameter voor ijzerdeficiëntie
• Niet geschikt igv macrocytose of thalassemie
• Wordt niet gerapporteerd

Reticulocyte hemoglobin equivalent (Ret He) and assessment of iron-
deficient states, Brugnara C, Schiller B, Moran J, Clin Lab Haem, 2006, 28; 
303-308



Soluble Transferrine Receptor

• Transferrine Receptor in plasma ↗ zowel in plasma als thv de 
erytroblasten igv
– Ijzertekort (up-regulation)
– Hyperproliferatieve anemie

• Aanvulling op bestaande ijzerparameters, hogere sensitiviteit dan 
ferritine

• Onafhankelijk van inflammatie, MAAR ook gestegen bij sommige 
patiënten met anemie van chronische ziekte

• Geen terugbetaling
• Immunoassay

Serum Transferrin Receptor in the Evaluation of the Iron Status in Elderly
Hospitalized Patients With Anemia, Joosten E
Van Loon R, Billen J, Blanckaert N, Fabri R, Pelemans W, Am J Hematol, 2002, 
69; 1-6



TfR-F index en Thom’s plot

• TfR-f index:
= ratio sTfR/log ferritine
Combinatie hoge sensitiviteit van sTfR en hoge 

specificiteit van ferritine
• Thom’s plot

– TfR-F index t.o.v. CHr (of RET-He?)
– Differentiatie

• Anemie van chronische ziekte met normale ijzerstatus
• Beginnend ijzertekort met nog normale hemoglobinisatie of 

verhoogde erytropoïese
• Ijzertekort (ferriprieve anemie)
• Functioneel ijzertekort

– Cut-off afhankelijk van aanwezigheid akute fase reactie
Biochemical Markers and Hematologic Indices in the Diagnosis of Functional
Iron Deficiency, Thomas C, Thomas L, Clin Chem, 2002, 48(7); 1066-1076



Plot by Thomas and Thomas



Ijzerkleuring

– Om te besluiten tot afwezigheid van ijzerreserves moeten minstens 
7 mergbrokjes geëvalueerd worden

– Om een gradatie van ijzerreserve te geven moeten minstens 9 
mergbrokjes geëvalueerd worden

Huidige praktijk 
– Voor elke beenmerg wordt 1 beenmerguitstrijkje gekleurd (Prussian

Blue), onafhankelijk van het aantal mergbrokjes
– Vanaf 3 mergbrokjes wordt eventuele afwezigheid of gradatie van 

ijzerkleuring gegeven
– Indien minder dan 3 mergbrokjes geëvalueerd kunnen worden, 

wordt een gradatie gegeven met de boodschap ‘reserve voor 
beoordeling’

How should stainable iron in bone marrow films be assessed? 
Hughes DA, Stuart-Smith SE, Bain BJ, J Clin Pathol, 2004, 
57; 1038-1040



Ijzerkleuring

Bemerking:
• Niet steeds mogelijk om 7 (of 9) mergbrokjes te evalueren (onvoldoende mergbrokjes)
• Ijzerkleuring niet steeds nodig, wel ikv

– Investigatie anemie: ferriprief?
– MDS

Ijzerkleuring enkel indien nodig en minstens 7 mergbrokjes
Uitstrijkjes voor ijzerkleuring selecteren a.d.h.v. morfologisch onderzoek?
Bij elk beenmerg één uitstrijkje en indien onvoldoende mergbrokjes bijkomend plaatje voor 
volgende kleuring?
Apart aan te vragen door clinicus?
Bij alle nieuwe diagnoses/investigaties?

Beoordeling:
Aantal beoordeelde mergbrokjes weergeven
Negatief: < 7 mergbrokjes: ‘negatief, met reserve voor beoordeling’; ≥ 7 mergbrokjes: ‘negatief: 
uitgeputte ijzerreserves’
Positief: < 9 mergbrokjes: ‘positief’ zonder gradatie; ≥ 9 mergbrokjes: ‘positief  met gradatie’



2. Foliumzuur/vitamine B12 tekort

• Complet
– Normocytaire of macrocytaire of megaloblastische anemie (MCV vaak 

>110fL)
– RDW meestal gestegen
– Reticulocytose normaal
– Frequent leukopenie, trombopenie

• Morfologisch: ovalocyten, hypersegmentatie WBC, 
reuzenbloedplaatjes

• Hemolyse, LDH-stijging
• Vitamine B12 tekort geeft belangrijke (irreversibele) neurologische 

symptomen
• Diagnose

– Vitamine B12
– Serum folaat
– Folaat RBC
– Homocysteïne
– Methylmalonzuur



Methylmalonzuur

• Metaboliet dat toeneemt in geval van vitamine B12 tekort
• Ter detectie van ‘subklinisch’ vitamine B12 tekort
• Matige specificiteit: tevens verhoogd bij nierinsufficiëntie of 

hypovolemie
• Niet sterk geassocieerd met cognitieve dysfunctie
• LC-MS/MS, duur, geen terugbetaling 
• Opgenomen als reflex test door Mayo Medical

Laboratories indien vitamine B12 150-400ng/L en ARUP 
Laboratories indien vitamine B12 <300ng/L

• In Nederland: UMC Groningen, AZ Maastricht, Reinier de 
Graaf groep, UMC Nijmegen.



Homocysteïne

• Metaboliet die toeneemt in geval van vitamine B12 
tekort

• Ter detectie van ‘subklinisch’ vitamine B12 tekort
• Lage specificiteit 

– Tevens verhoogd bij nierinsufficiëntie of hypovolemie
– Verhoogd bij foliumzuurdeficiëntie

• Beter geassocieerd met cognitieve dysfunctie
• HPLC
• Beschikbaar ikv cardiovasculaire risicoschatting



Empirische behandeling foliumzuur

• Retrospectieve studie
– 98% van de analyses waren normaal
– 0,5% van de analyses leidden tot wijziging therapie

• Folaat assays zijn weinig betrouwbaar
• Empirisch behandelen met foliumzuur is 

– Eenvoudig
– Goedkoop
– Geen nevenwerkingen

Kosteneffectiever 
• Idem voor vitamine B12?

Lack of Clinical Utility of Folate Levels in the Evaluation of 
Macrocytosis or Anemia, Robinson AR, Mladenovic J, Am J 
Med, 2001, 110; 88-90



3. Reticulocytose

Bij hyperproliferatieve anemie 
• Absoluut aantal reticulocyten gestegen

– % en absoluut aantal worden gerapporteerd
– Maar, %

• Afhankelijk van graad van anemie!
• Correctie, vb (reticulocyten(%) x Hct) / 0,45

Correctie rapporteren?
• Reticulocyten komen vroeger vrij in de bloedbaan 

en circuleren bijgevolg ook iets langer!
IRF (immature reticulocyte fraction)



4. Anemie van chronische ziekte

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

• Diagnose 
– Klinisch, is er chronische aandoening aanwezig?

• Auto-immune aandoeningen (rheumatoïde arthritis, SLE, vasculitiden, IBD, 
sarcoidose)

• Akute en chronische infecties (HIV, osteomyelitis, endocarditis, HCV, malaria)
• Maligniteiten (hematologische en niet-hematologische)
• Kan ook bij akute pathologie

– Meestal gestoord ijzermetabolisme:
• Transferrinesaturatie is normaal of gedaald (minder uitgesproken als bij 

ferriprieve anemie)
• Serum transferrine is normaal of gedaald
• Ferritine is normaal of verhoogd

– Geen specifieke test



Hepcidine

• Pathofysiologie
– Inhibeert ferroportine → ijzer blijft in de cel (enterocyten, 

hepatocyten, macrofagen)
– Akute fase eiwit (antibactericied, antifungaal) → stijgt bij anemie 

van chronische ziekte (ACD)
• Klinische toepassingen

– Diagnostiek van ACD
– Behandeling van hemochromatose met hepcidine
– Behandeling van ACD met antagonist

• Mogelijke analyse
– Serum of urine
– Massa spectrometrie
– Reversed phase HPLC

• Verder onderzoek nodig
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Hematologische klapper/ 
diagnostische en therapeutische gids

A. INITIELE DIAGNOSTISCHE BENADERING
1. volgende onderzoeken zijn essentieel
– Sedimentatie, complet, formule, trombocytenaantal, reticulocyten (cfr. 

Gecorrigeerde reticulocytose) en morfologie van de rode bloedcellen 
op een uitstrijkje (fragmentocyten, sferocyten, enz), coombs

– Volledig urine-onderzoek met telling van witte en rode bloedcellen, 
opsporen van proteïnurie (eventueel Bence-Jones) en bepaling 
bilirubine en urobiline

– Nierfunctietest, glucose, leverfunctie, electroforese, bilirubine (tot + 
dir), haptoglobine, CRP

– LDH, Fe en IBC, ferritine, vitamine B12, foliumzuur in serum en rode 
bloedcellen, Coombs + haptoglobine

– Faeces: bloed en parasieten opsporen, kleurevaluatie
– Tenzij duidelijk ijzergebrek, steeds sternumpunctie, eventueel 

botboorbiopsie



Mogelijke interventies

• Minder gebruik van standing orders
• Verwijderen van tests die twijfelachtige informatie geven
• Acceptatie van clinical practice guidelines
• Algoritme

– Vb NHG

• Expert system
• Reflex testen 
• Consultatie laboratorium professional
• Syndroomgericht aanvragen
• Eenvoudige toegang tot informatie op internet/intranet

– Vb SAN laboratoria 

http://nhg.artsennet.nl/upload/104/5989/algoritme_anemie_rectificatie.pdf
http://www.de-san.nl/


Voorwaarden interventie

• Respect voor diagnostische en therapeutische 
vrijheid arts

• Wettelijke voorwaarden
– Iedere test moet afzonderlijk aan te vragen zijn
– Klinisch bioloog mag zelf geen testen aanvragen →

geen reflex testen
• Efficiënt: 

– Bij-aanvragen beperken
– Overconsumptie beperken

! Patiënt met klacht ↔ laboresultaat



Analytische performantie
karakteristieken

• Preanalytisch
– Testkeuze 
– Patiëntvariabelen

• Leeftijd 
– Kinderen → congenitale oorzaken
– Ouderen → MDS, ACD

• Raciale verschillen
• Analytisch

Alle frequente, maar ook minder frequente oorzaken van anemie 
moeten vertegenwoordigd zijn

• Postanalytisch
– Interpretatie???



Diagnostische performantie

• Geen ‘gouden standaard’ (behandelende arts is 
referentie)

• Gebruik maken van bestaande labotesten met elk 
eigen diagnostische performantie

• Eventueel evalueren/invoeren van nieuwe 
labotesten

• Doel: diagnostische performantie van het geheel 
te verhogen door het gebruik van de labotesten
(van preanalyse tot en met postanalyse) te 
optimaliseren



Studie 

• Expert system
– Patiëntkarakteristieken (leeftijd, geslacht, ras)
– Klinische info
– Complet
– Morfologische data
– Vitamine B12, folaat, ijzerparameters

• Expert system is gebaseerd op algoritme
• Top 3 meest waarschijnlijke diagnoses worden door 

systeem gegenereerd
74 van 84 (88%) patiënten correcte diagnose in de top 3
54 van 84 (64%) patiënten correcte diagnose de meest 
waarschijnlijk volgens het systeem
Volgens behandelende geneesheer

The Use of an Expert System in the Cinical Laboratory as 
an Aid in the Diagnosis of Anemia, 1986, Blomberg et al



Diagnostische performantie

• Tevens aanzienlijk aantal gevallen dat niet is uit te klaren 
dmv expert system

Belang van doorzichtig systeem
Aanzet tot 

goed onderbouwde testkeuze
gestandaardiseerde aanpak
volledige interpretatie

Behandelende arts blijft de mogelijkheid hebben om 
– de nodige testen te selecteren
– de resultaten te interpreteren 
– conclusie te trekken



Klinische impact

• Diagnostisch aspect:
– Meer efficiëntie
– Meer standaardisatie
– Multidisciplinaire aanpak van de anemische 

patiënt
• Therapeutische/health outcome impact???

Wordt anemie frequent niet of onvolledig 
geïnvestigeerd?

Interventie blijft vrijblijvend



Organisatorische impact

• Momenteel aanvraag labotest:
– Arts tekent papieren aanvraagbon (3012 en 3001)
– Verpleegkundige geeft aanvraag elektronisch in

• Toekomst: aanvraagmodellen elektronisch
– Rechtstreeks elektronische aanvraag door arts zonder 

tussenkomst van de verpleegkundige
– Testinformatie elektronisch beschikbaar
– Labotesten dusdanig groeperen dat bij-aanvragen en 

extra staalnames maximaal vermeden worden



Kostprijs (boordtabellen)

• 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, exclusie kost voor de punctie)
• (Cyt ond PB: 12,98euro)
• (HPLC Hb: 26,66euro)



Terugbetaling  

• Doseren van ferritine met niet isotopen-methode: B250
• Doseren van ijzer: B125
• Doseren van transferrine met een immunologische methode: B125
• Doseren van haptoglobine met een imunologische methode: B125
• Doseren van foliumzuur in erytrocyten: B300
• Doseren van foliumzuur in het serum: B250
• Doseren van vitamine B12: B250
• Doseren van vitamine B12 en foliumzuur: B400
Onderling niet te cumuleren (cumulregel 303)
• Fotometrische doseren van de A2 hemoglobine op eluaat na electroforetische

of chromatografische scheiding: B400
• Leucocytenformule vastgesteld met microscoop op minimum 100 cellen: B80 
• Cytologisch onderzoek en formule van een uitstrijkpreparaat van punctie van 

een hematopoïetisch orgaan (met verslag): B1000
• Punctie van hematopoïetisch orgaan, exclusief lever en milt (355692 en 

355703): K10,5 (K=1,059475 euro)
• Botbiopsie met naald (355714 en 355725): K11 (K=1,059475 euro)



Beslissingsproces 

• Studie:

Onderzoek naar de impact van een expert system op het 
aanvragen en interpreteren van laboratoriumtesten
– Auto-immuniteit, hepatitis, schildklier

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

The Influence of an Expert System for Test Ordering and 
Interpretation on Laboratory Investigations, Smith BJ, 
McNeely MDD, Clin Chem, 1999, 45(8); 1168-1175



Beslissingsproces 

– Voorwaarden: 
» testaanvragen met hoge volumes
» een investigatie die te herleiden is tot enkele 

eenvoudige regels
» investigatie waarbij er algemene consensus is tussen 

clinici en laboratoria

– Belangrijk voordeel van expert system is dat 
informatie beschikbaar is op het ogenblik van 
de testaanvraag
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Voorstel 

Aan de hand van theorie over anemie, guidelines, algoritmes, 
publikaties:

• Algoritmisch model, gebaseerd op indeling microcytair, 
normocytair, macrocytair

• Testen gegroepeerd, geen reflex testen
• Educatief!!!

Informatie omtrent 
– Indicatie testen
– Interpretatie resultaat
– Diagnoses

• Module beschikbaar in KWS, testaanvraag van hieruit 
mogelijk met 
– Aanvraag in LIS
– Drukken van etiketten



MICROCYTAIRE ANEMIE
(MCV<76fL, Hb<12g/dL voor vrouw, Hb<14g/dL voor man)

ja neen

☐ HPLC Hb (9331)

☐ Ferritine (4234)

☐ Ferritine (4234)

Ferritine?

Ferriprieve
anemie

Gedaald Normaal

#RBC↗ ondanks 
anemie

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



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. 

Sensitiviteit (%) Specificiteit (%) Positief predictieve waarde (%)

Serum ferritine <60ng/mL 69,6 97,1 94,1

Serum ferritine <15 ng/mL 39,1 100 100

Serum ferritine <100 ng/mL 69,6 85,7 76,2

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



Ferriprieve anemie
• Wereldwijd is dit de meest frequente oorzaak van anemie, vooral bij jonge kinderen en vrouwen in 

de vruchtbare periode.
• 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

• 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’. 

Sensitiviteit (%) Specificiteit (%) Positief predictieve
waarde (%)

Transferrine saturatie <7% 44,1 98,0 93,8

Transferrine saturatie <15% 64,7 71,4 61,1

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



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)



NORMOCYTAIRE ANEMIE
(76,0fL≤MCV≤96,0fL, Hb<12g/dL voor vrouw, Hb<14g/dL voor man)

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 

perifer 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

Normaal of 
verhoogd 



MACROCYTAIRE ANEMIE
(MCV>96fL, Hb<12g/dL voor vrouw, Hb<14g/dL voor man)

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 

perifer 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



Overleg clinici

• Prof. Dr. D. Blockmans (IAL)
– Vreest voor meer investigatie door mensen die niet 

vertrouwd zijn met anemie/labotesten
– Kennis van laboratoriumtesten moet in basisopleiding 

en niet naar aanleiding van een patiënt
– Informatie omtrent nieuwe/gewijzigde testen moet beter 

gecommuniceerd worden
• Prof. Dr. E. Joosten (Ger)
• Prof. Dr. G. Verhoef (Hem)



Overleg clinici

• Prof. Dr. D. Blockmans (IAL)
• Prof. Dr. E. Joosten (Ger)

– Beaamt dat veel assistenten de labotesten slecht kennen. Is wel wat 
sceptisch naar verwachte impact van interventie

– Algoritme is nooit sluitend, steeds tegenstanders
– Stelt voor steeds van reticulocytose en MCV te vertrekken 
– Zou willen dat reticulocyten standaard bij complet worden meegedeeld
– Vragende partij voor methylmalonzuur bepalingen
– Ook voor vitamine B12 kan empirisch behandeld worden met voldoende 

hoge dosis vitamine B12 per os
– Stelt ondergrens van ferritine ter discussie, hij hanteert 50µg/L als 

ondergrens bij zijn patiënten
– Bij elke patiënt ferritine, foliumzuur serum en vitamine B12, onafhankelijk 

van anemie
• Prof. Dr. G. Verhoef (Hem)



Overleg clinici

• Prof. Dr. D. Blockmans (IAL)
• Prof. Dr. E. Joosten (Ger)
• Prof. Dr. G. Verhoef (Hem)

– Voorstander van weergeven gecorrigeerde 
reticulocyten

– Voorstander van elektronisch aanvragen en is te vinden 
voor algoritme of richtlijnen over labotesten

– Geïnteresseerd in hepcidine voor diagnose anemie van 
chronische ziekte (meest frequent in de 
ziekenhuispopulatie)



Inhoud 

1. Definitie en epidemiologie
2. Motivatie en vraagstelling
3. Laboratoriumtesten in de investigatie van 

anemie
4. Gebruik van laboratoriumtesten optimaliseren
5. Voorstel
6. Besluit
7. To do



Besluit 

• Investigatie van anemie kan efficiënter
• Evaluatie van de labotesten

– Meerwaarde van een aantal ‘nieuwere’ labotesten (sTfR, MMA, tHcys) niet 
duidelijk aantoonbaar

– Ferritine beste ijzerparameter, maar ondergrens betwist
– Hepcidine veelbelovende parameter
– Procedure ijzerkleuring aan te passen
– Gecorrigeerd reticulocyten% weergeven
– Geen algemene consensus in literatuur over investigatie anemie, discussie

• Algoritme als meest geschikte interventie om het gebruik van de 
labotesten te optimaliseren
– Steeds uitzonderingen, slechts 60-70% van de patiënten uit te klaren
– Educatief, met testinformatie (indicatie, interpretatie) en theoretische 

achtergrond over de verschillende types anemie
– Toepassing van elektronisch aanvragen



Inhoud 

1. Definitie en epidemiologie
2. Motivatie en vraagstelling
3. Laboratoriumtesten in de investigatie van 

anemie
4. Gebruik van laboratoriumtesten optimaliseren
5. Voorstel
6. Besluit
7. To do



To do…

• Ijzerkleuring:
– Ijzerkleuring enkel indien aangevraagd door kliniek (bij nieuwe diagnose, follow-up 

MDS)
– Procedure wijzigen (minstens 7 mergbrokjes om tot afwezige ijzerreserve te 

besluiten, eventueel bijkomende uitstrijkjes kleuren, minstens 9 mergbrokjes om 
gradatie in ijzerreserve weer te geven, anders enkel ‘positief’)

• Weergeven van gecorrigeerd reticulocyten% 
• Evaluatie van nieuwe parameters (CAT)

– Rapporteren RET-He?
– (Invoeren sTfR? Plot by Thomas and Thomas)
– Hepcidine?

• Inhoudelijke consensus (werkgroep) over:
– te volgen strategie in het algoritme
– testinformatie (indicatie, interpretatie), theoretische achtergrond 
– eventueel ook informatie omtrent patient management? (verdere investigatie met 

niet-laboratoriumtesten, behandelingsstrategie)
• Overleg Bloedtransfusiecentrum over opname ‘rechtstreekse antiglobulinetest’

in de aanvraagmodule
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