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Samenvatting

Hereditaire hemochromatose (HH) is een ziekte die is
gerelateerd aan mutaties in het hemochromatose
(HFE)-gen en kan leiden tot voortschrijdende ijzerstapeling, met name in de lever, die op termijn leidt
tot orgaanschade. De werkgroep Hereditaire hemochromatose heeft evidence-based richtlijnen opgesteld voor de diagnose en behandeling van deze
aandoening volgens de werkwijze van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Klinische
symptomen, waaronder moeheid, gewrichtsklachten
en diabetes mellitus, komen niet vaker voor bij HH
dan bij mensen zonder HH. Desondanks, en in navolging van internationale richtlijnen, adviseert de
werkgroep de serumijzerparameters te bepalen indien deze symptomen langere tijd onverklaard blijven. Bij een transferrinesaturatie >45% samen met
een ferritineconcentratie boven de lokale referentie-

waarden, dient onderzoek naar de HFE-mutaties te
worden ingezet. Homozygotie voor de C282Y-mutatie of het samengestelde C282Y/H63D-genotype
bevestigt de diagnose ‘HFE-gerelateerde HH’. Leverbiopsie wordt geadviseerd bij een serumferritineconcentratie boven de 1.000 μg/l om de aan- of afwezigheid van cirrose vast te stellen, wat de prognose
en het beleid bepalen. IJzerstapeling, vastgesteld met
MRI in de afwezigheid van homozygotie voor de
C282Y-mutatie of het samengestelde C282Y/H63Dgenotype, kan een indicatie zijn om te zoeken naar
zeldzame erfelijke vormen van niet-HFE-gerelateerde
HH. De behandeling van ijzerstapeling bestaat uit
aderlaten. Eerstegraadsfamilieleden van patiënten
met HFE-gerelateerde HH dienen te worden onderzocht op de aandoening.

Inleiding

rosine. Doordat door deze mutatie een disulfidebrug
niet wordt gevormd, interfereert de mutatie met de
normale binding van het HFE-eiwit aan het β2microglobuline. Dit resulteert in een verminderd transport en een verminderde expressie van het HFE-eiwit
op de celmembraan. Het HFE-eiwit op de celmembraan van de hepatocyt reguleert de aanmaak van het
peptidehormoon hepcidine. Bij patiënten met een
C282Y-homozygotie wordt daarom minder hepcidine
gemaakt door de lever. Hepcidine internaliseert en degradeert ferroportine, een ijzerexporterend eiwit in
vooral de celmembraan van de macrofaag en de basolaterale membraan van de enterocyt. Bij lage circulerende

Hereditaire hemochromatose (HH) is een ziekte die
wordt gekarakteriseerd door voortschrijdende ijzerstapeling, met name in de lever, die op termijn leidt
tot orgaanschade. HH die samenhangt met het
hemochromatose (HFE)-gen wordt gekenmerkt door
C282Y-homozygotie of het samengestelde C282Y/
H63D-genotype. De frequentie van deze genotypen
is ongeveer 0,5% respectievelijk 2% bij individuen
van Noord-Europese afkomst. Ze komen (bijna)
niet voor in andere bevolkingsgroepen.
Bij de C282Y-mutatie wordt in het α3-domein van het
HFE-eiwit het aminozuur cysteïne vervangen door ty-

nederlands

tijdschrift

voor

(Ned Tijdschr Hematol 2009;6:143-9)

H E M atologie

vol .

6

nr .

4 - 2009

143

O v e r z ich t sa r t ik e l e n

hepcidinespiegels is er dus meer ferroportine, wat leidt
tot een toegenomen ijzeropname in de darm en ijzerexport uit de macrofaag, resulterend in ijzerstapeling in
parenchymale cellen zoals de hepatocyten.1,2
De afkortingen C282Y en H63D worden nog vaak
gebruikt voor HFE-mutaties. Volgens de huidige
nomenclatuur worden ze echter aangeduid als respectievelijk p.Cys282Tyr en p.His63Asp om de veranderingen in het HFE-eiwit aan te geven en met
c.845G>A respectievelijk c.187C>G om de mutaties
in het DNA aan te geven. Om reden van eenvoud
wordt ook in de richtlijn gebruik gemaakt van
C282Y en H63D.
De meerderheid van C282Y-homozygote personen
heeft abnormale ijzerwaarden (hoge biochemische
penetrantie), maar slechts een klein aantal van hen
ontwikkelt aan HH toe te schrijven ziektesymptomen (lage klinische penetrantie). Deze geringe klinische penetrantie van C282Y-homozygotie roept
vragen op over de kosteneffectiviteit van voorheen
gepropageerd bevolkingsonderzoek. In plaats daarvan belooft detectie door middel van familiescreening en een grotere alertheid op de ziekte bij
aanwezigheid van (een combinatie van) symptomen
waarschijnlijk een grotere kans op een vroege diagnose bij potentiële patiënten.3
De clinicus practicus staat voor de uitdaging om
HH te diagnosticeren voordat zich irreversibele
weefselschade heeft ontwikkeld, terwijl tevens een
voortschrijdende ijzerstapeling onderscheiden moet
worden van in toenemende mate voorkomende aandoeningen met een verhoogd serumferritinegehalte,
zoals het metabool syndroom.1

Symptomatologie

Gewrichtsklachten, diabetes mellitus, moeheid,
buikklachten, impotentie, hart- en vaatziekten en
huidpigmentatie voorspellen afzonderlijk niet het
bestaan van HH. Van geen van deze symptomen is
bewezen dat ze vaker bij HH voorkomen dan bij
controles. In de eerste lijn zijn deze klachten, indien
ze afzonderlijk voorkomen, geen reden tot diagnostiek naar HH. In navolging van de internationale
richtlijnen was de werkgroep evenwel van mening
dat bij patiënten van Noord-Europese origine, die
zijn verwezen naar de specialist met sinds ten minste
6 maanden bestaande onverklaarde klachten, bepaling van ijzerparameters in serum dient te worden
overwogen. Het diagram van Figuur 1 op pagina 146
vat de achtereenvolgende diagnostische en therapeutische stappen samen.
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Diagnostisch beleid

Serumijzerparameters
In de eerste fase van de diagnostiek verschaft de gecombineerde bepaling van serumijzer, transferrine
(en de berekening van de transferrinesaturatie (TS))
en ferritine een simpele en betrouwbare indicatie
van de hoeveelheid ijzer in het lichaam. De binnendagvariatie van de transferrinesaturatie is in de algemene populatie groot, maar juist bij patiënten met
HH is de TS door de dag heen steeds verhoogd. Om
deze reden hoeft bloedafname niet nuchter plaats te
vinden.
Bij een TS >45% samen met een ferritineconcentratie hoger dan de referentiewaarden van het eigen
laboratorium dient onderzoek naar HFE-mutaties
te worden ingezet. Hyperferritinemie en/of verhoogde TS worden echter gezien bij zowel HH als
bij secundaire hemosiderose met anemie. Andere
aandoeningen met deze biochemische kenmerken,
maar zonder ijzerstapeling van enige betekenis,
waaronder infecties, ontstekingen, (alcoholisch) leverlijden en het metabool syndroom, moeten worden
uitgesloten voordat diagnostiek naar erfelijke oorzaken van hemochromatose wordt overwogen.
DNA en beeldvormende diagnostiek
In de tweede fase van de diagnostiek worden de aanwezigheid van de C282Y- en H63D-mutaties in het
HFE-gen onderzocht. Hierbij worden homozygotie
voor de C282Y-mutatie of een samengesteld C282Y/
H63D-heterozygoot genotype beschouwd als een
bevestiging van de diagnose ‘HH’. Er is dan sprake
van een HFE-gerelateerde vorm van HH. De kans
dat samengestelde heterozygotie ook echt leidt tot
klinische symptomatologie is nog lager dan voor
C282Y-homozygotie. Er dient daarom in geval van
dit C282Y/H63D-genotype gezocht te worden naar
co-factoren van ijzerstapeling waaronder alcoholmisbruik, virale hepatitis en overgewicht (leversteatose).
Een derde mutatie S65C, heeft een klein maar consistent effect op de ijzerparameters in combinatie
met de C282Y-mutatie. Tot nu toe zijn er echter
geen overtuigende bewijzen dat S65C is geassocieerd met hemochromatose. Dit, tezamen met de
lage allelfrequentie (1,5-2,0%), maakt dat er onvoldoende argumenten zijn om routinematig op de
S65C-mutatie te testen om de aanwezigheid van
hemochromatose te bevestigen.
Leverbiopsie wordt verricht om de fibrosegraad vast
te kunnen stellen en wordt geadviseerd bij een serum-
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ferritine boven 1.000 µg/l. Indien er verhoogde
serumijzerparameters zijn terwijl er geen homozygotie voor de C282Y-mutatie of het samengestelde
C282Y/H63D aanwezig is, kan met behulp van
MRI een schatting van het ijzer in de lever plaatsvinden.
Een klinisch bruikbare, semikwantitatieve droge
ijzerbepaling is mogelijk met MRI indien het protocol van Gandon wordt gebruikt.4,5 Hiermee kan de
minimaal gewenste differentiatie (zie Figuur 1 op
pagina 146) tussen een normaal of een verhoogd
ijzergehalte worden bepaald. Voorts is er nog een
commercieel beschikbare ijzerbepaling met MRI.
Deze gekalibreerde methode gebruikt ‘tissue proton
transverse relaxation rates’ (R2)-metingen.6
Met MRI bevestigde ijzerstapeling in afwezigheid
van C282Y-homozygotie of het samengestelde
C282Y/H63D-genotype is een indicatie om te zoeken naar andere erfelijke vormen van HH in de
daartoe gespecialiseerde centra.7
Familieonderzoek
In de derde fase van de diagnostiek dient bij eerstegraadsfamilieleden van een indexpatiënt een evaluatie plaats te vinden aan de hand van de ijzerparameters en aan de hand van HFE-genotypering.
Broers en zussen van de C282Y-homozygote indexpatiënt hebben een kans van 25% om ook homozygoot te zijn en kinderen en ouders een kans van
5%.
De werkgroep heeft berekend dat de kans dat een
broer of zus van een C282Y-homozygoot C282Yklachten krijgt van de meest ernstige irreversibele
complicatie (levercirrose) (ongeveer) 4% van 25%,
dus ongeveer 1% bedraagt. Voor ouders of kinderen
van een C282Y-homozygote indexpatiënt ligt deze
kans rond de 0,2%. Tegen de achtergrond van bijvoorbeeld de screening op baarmoederhalskanker in
ons land, waarbij 1.500-2.000 uitstrijkjes moeten
worden gemaakt om 1 patiënt met kanker op te sporen, lijken de aanbevelingen voor het screenen van
eerstegraadsverwanten van HH-patiënten alleszins
redelijk. Alle geïdentificeerde nieuwe homozygoten
krijgen het advies om onderzoek naar ijzerstapeling
te laten verrichten. Indien er geen afwijkingen zijn,
beveelt de werkgroep aan dit onderzoek iedere 3 jaar
te herhalen. Dit onderzoek kan door de huisarts
worden aangevraagd. Wanneer er aanwijzingen zijn
voor ijzerstapeling dient de patiënt verwezen te worden naar een internist, internist-hematoloog of
maag-darm-leverarts voor verdere controle en even-
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tuele behandeling.
Bij families waarvan de indexpatiënt een C282Y/
H63D-genotype heeft, kan voor dezelfde screeningsstrategie worden gekozen als voor de families van
C282Y-homozygoten.
Er kan worden gekozen om de indexpatiënt de familieleden te laten informeren met het advies om
zich bij de huisarts te melden om onderzoek te laten
verrichten naar de aanleg voor hemochromatose.
Het lijkt zinvol om de indexpatiënt enige hulp te
bieden door gezamenlijk een inventarisatie te maken van de eerstegraadsfamilieleden en hun huisartsen, die benaderd zouden moeten worden. Een brief
met algemene informatie kan dan worden meegegeven of opgestuurd. De logistiek voor dergelijk familieonderzoek is beschikbaar op een afdeling Klinische
Genetica van alle academische ziekenhuizen. De
meeste grote en middelgrote perifere ziekenhuizen
hebben spreekuren die worden gehouden door
klinisch genetici en genetisch consulenten uit de
academische ziekenhuizen.

Behandeling

Aderlaten
De behandeling van hemochromatose bestaat uit
aderlatingen, waarmee, mits tijdig ingesteld, progressie van weefselschade kan worden voorkomen,
met als resultaat een betere overleving. Complicaties
van ijzerstapeling, met name leverschade, zijn reversibel of worden vertraagd. Ook gewrichtsklachten
kunnen reversibel zijn, maar veel minder evident.
Erytrocytaferese, een selectieve machinale afname
van erytrocyten, is een alternatief en kan potentieel
een snellere ijzeronttrekking geven. Het is echter
duurder en vergelijkende studies zijn (nog) niet gedaan. De werkgroep beveelt daarom aan dat zolang
de meerwaarde van erytrocytaferese niet is bewezen,
aderlaten de voorkeur geniet.
De intensiteit van behandeling met aderlaten is empirisch bepaald. In de afwezigheid van vergelijkende
studies is er in deze Nederlandse richtlijn voor gekozen te adviseren conform internationale richtlijnen,
wekelijks op geleide van het hemoglobine (Hb)- en
het serumferritinegehalte 500 ml bloed af te nemen
(de zogenoemde depletiefase), tot een ferritinegehalte van <50 µg/l. Indien het Hb voor die tijd
onder de referentiewaarde daalt, dient de frequentie
van aderlaten te worden teruggebracht. In de onderhoudsfase wordt geadviseerd om door middel van
enkele aderlatingen per jaar het serumferritine binnen de referentiewaarden te houden.
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bepaal ferritine en transferrinesaturatie

ferritine niet
verhoogd

ferritine verhoogd, boven de normaalwaarde van
het laboratorium voor leeftijd en geslacht
sluit uit: infecties,
ontstekingen,
secundaire
hemochromatose
transferrinesaturatie >45%

HH vormt nu geen
verklaring voor de
klachten

transferrinesaturatie _<45%

DNA-diagnostiek
HFE

C282Y / C282Y of
C282Y / H63D

geen
C282Y / C282Y of
C282Y / H63D

MRI,
ferritine normaal

MRI,
ferritine hoog

diagnostiek HH
type 1*-4

ferritine
_
<1.000
µg/l

ferritine
>1.000 µg/l

aderlatingen tot _<50 µg/l
follow-up
familieonderzoek

leverbiopsie
(fibrose/cirrose?)

cirrose: elk half jaar
echo/zonodig MRI lever

Figuur 1. Stroomdiagram bij verdenking op ijzerstapeling. Naast de informatie in het diagram, kan de gevolgde diagnostische
route ook afhankelijk zijn van: de klinische presentatie, het hemoglobinegehalte (laag in secundaire vormen van ijzerstapeling en bij enkele vormen van ‘ferroportin disease’), familieanamnese (erfelijke ziekte), bijkomende ziektebeelden (hepatitis,
alcoholmisbruik) en de leeftijd bij presentatie (jong bij juveniele hemochromatose).
Hereditaire hemochromatose (HH)-type 1, 2, 3 en 4 worden veroorzaakt door defecten in respectievelijk het hemochromatose (HFE)-gen (type 1), het hemojuveline (HJV)-gen (type 2A) en het hepcidine (HAMP)-gen (type 2B), het transferrinereceptor-2 (TfR2)-gen (type 3), en het ferroportine (SLC40A1)-gen (type 4).
*Diagnostiek type 1 bestaat hier uit testen van het gen op zeldzame HFE-mutaties (dus niet op de veel voorkomende mutaties C282Y en H63D), deze zijn volgens het stroomschema immers al onderzocht.
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Aanwijzingen voor de praktijk
1. Klinische presentatie van hereditaire hemochromatose (HH) kan bestaan uit 1 of een combinatie
van de volgende symptomen: moeheid, gewrichtsklachten, diabetes mellitus, buikklachten, impotentie, hart- en vaatziekten en huidpigmentatie.
2. Indien deze symptomen langere tijd onverklaard blijven dienen de serumijzerparameters bepaald
te worden.
3. Bij een transferrinesaturatie >45% samen met een ferritineconcentratie boven de lokale referentiewaarden dient onderzoek naar de hemochromatose (HFE)-mutaties te worden ingezet.
4. Homozygotie voor de C282Y-mutatie of het samengestelde C282Y/H63D-genotype bevestigt de
diagnose ‘HFE-gerelateerde HH’.
5. Bij een serumferritineconcentratie boven de 1.000 μg/l dient een leverbiopsie verricht te worden
om de aan- of afwezigheid van cirrose vast te stellen ter bepaling van de prognose en het beleid.
6. Bij ijzerstapeling vastgesteld met MRI in de afwezigheid van de bekende pathogene HFE-genotypes dient gezocht te worden naar zeldzame erfelijke vormen van niet-HFE-gerelateerde HH.
7. De behandeling van ijzerstapeling bestaat uit aderlaten.
8. Eerstegraadsfamilieleden van patiënten met HFE-gerelateerde HH dienen te worden onderzocht
op de aandoening.
Aderlaten heeft om praktische redenen (geringere
kosten en minder bijwerkingen), de absolute voorkeur boven ijzerchelatie (het onttrekken van ijzer
aan het lichaam door middel van medicamenten die
ijzer binden en met de urine uitdrijven), die vooral
een plaats heeft bij de behandeling van secundaire
hemochromatose, zoals optreedt bij thalassemieën
en andere ijzerstapelende anemieën. Bij patiënten bij
wie om cardiovasculaire redenen aderlaten onwenselijk is, kan het gebruik van chelatie als alternatief
voor het aderlaten worden overwogen.

hogere frequentie van aderlaten nodig kan zijn. Bij
dieetadviezen dient dit te worden afgewogen tegen
het bezwaar van dieetbeperking en een verminderde
kwaliteit van leven. Als patiënten eraan hechten zelf
een bijdrage te leveren aan het verminderen van
ijzerstapeling is het vermijden van (veel) rood vlees
en het drinken van zwarte thee tijdens de maaltijd
zinvol. Alcohol heeft een additief hepatotoxisch effect. Patiënten met verhoogde ijzerparameters wordt
daarom aangeraden zich vooral tijdens de depletiefase te onthouden van alcohol.

Screening op hepatocellulair carcinoom
Aanbevolen wordt om patiënten met HH en levercirrose tweemaal per jaar te screenen op het ontwikkelen van dysplastische foci door middel van echografie van de lever. Indien de lever niet goed in beeld
is te krijgen of de veranderingen niet te beoordelen
zijn, is screening met MRI aangewezen.

HH-patiënten als bloeddonor

Leefstijladviezen
IJzer in het dieet verhoogt het lichaamsijzer bij
C282Y-homozygoten, met als gevolg dat een wat
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Er zijn geen aanwijzingen in de beschikbare studies
dat het bloed van hemochromatosepatiënten die aan
de normale criteria voor bloeddonorschap voldoen,
een extra risico met zich meebrengt. In Nederland is
er vooralsnog echter geen tekort aan bloeddonoren.
De Medische Adviesraad en de Raad van Bestuur
van Sanquin komen in hun notitie ‘Primaire hemochromatose en bloeddonatie’ tot de conclusie dat bij
medisch-ethische afweging de veiligheidswaarborgen voor ontvangers van bloed zwaarder wegen
dan de wensen van hemochromatosepatiënten. Het
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bloed zou wel gebruikt kunnen worden om aan de
toenemende vraag van de laboratoria naar (vooral)
humaan plasma te voldoen. Dit plasma wordt dan
gebruikt voor bijvoorbeeld controle- en kalibratiedoeleinden (zie ook de folder ‘Primaire hemochromatose en bloedafname’, die kan worden gedownload via www.sanquin.nl).

Verantwoording

In mei 2007 is de multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van hereditaire hemochromatose gepubliceerd. Deze richtlijn is ontwikkeld
op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor
Klinische Chemie (NVKC), de Vereniging Artsen
Laboratoriumdiagnostiek (VAL) en de Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV), met de ondersteuning van de NIV en het Kwaliteitsinstituut van
de Gezondheidszorg CBO in het kader van het Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO)programma van de Orde van Medisch Specialisten.
De richtlijn kan onder andere gevonden worden op
de website van de NIV en de NVKC.8
De richtlijn concentreert zich op HH veroorzaakt
door mutaties in het HFE-gen. Andere ziektebeelden die eveneens gepaard gaan met ijzerstapeling
en/of afwijkende ijzerparameters worden kort besproken.1 Hieronder vallen andere, zeldzamere
vormen van HH en ook hoogprevalente aandoeningen als het metabool syndroom, parenchymateuze
leverziekten en alcoholmisbruik.
De conclusies en aanbevelingen van de richtlijn
worden voor zover mogelijk evidence-based onderbouwd. Daarbij viel het op dat er ondanks de grote
hoeveelheid publicaties over HH van met name de
laatste 10 jaar in de literatuur weinig bewijzen voor
handen zijn voor wat betreft de diagnostiek en behandeling. Onze aanbevelingen zijn derhalve voor
een deel gebaseerd op de (deskundige) mening van
de werkgroepleden.
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