
Welkom bij de IJsselland duodagen 2019
‘Hartfalen en ijzersuppletie bij hartfalen’ 

Hier gaat het om u.

Michiel Bos, huisarts
Gilles van Delft, cardioloog



Disclosures

geen



De huisarts moet …

… nascholen en door ontwikkelen 

… chronische oncologische zorg overnemen

… voldoende van voeding weten

… zelfmoordgedachten bespreken

… mensen aan het bewegen krijgen

… alcoholmisbruik eerder diagnosticeren

… meer weten van Lyme, Q koorts en vitamine B12 tekort

… steeds meer mensen opvangen die in GGZ wachten

… meer aandacht hebben voor kindermishandeling

… 





… en de cardioloog 

… heeft te weinig verstand van het vrouwenhart



Wat is de belangrijkste oorzaak van van burn-out bij artsen? 





Sir William Osler
(1849-1919)

‘He who studies medicine without books sails an uncharted sea’ 

‘But he who studies medicine without patients,
does not go to sea at all’ 







Belangrijkste punten van vandaag 

• Gezamenlijke zorg voor patiënten 
• Netwerken gebruiken en optimaliseren
• Hartfalen biedt ook mogelijkheden 
• IJzergebrek geeft niet alleen anemie
• Ons beroep is nog steeds het mooiste 



Vóórkomen

55-64 jaar:

Prevalentie 0,8%

♂ > ♀

Coronairlijden

Systolische dysfunctie

> 85 jaar:

Prevalentie > 20%

♀ > ♂

Hypertensie

Diastolische dysfunctie



Conrad et al. Lancet 2018; 391: 572

Bedreigingen / uitdagingen in de zorg



Praktijk 5730
Hartfalen 70
AF 183
DM 300

in Nl 230.000 ptn met Hartfalen 
(40.000 nieuwe ptn)

‘Hartfalen komt relatief weinig 
voor in de huisartsenpraktijk en is 
een complex ziektebeeld’  

‘Moeilijk om er voldoende  
‘feeling’ mee te krijgen’



Symptomen
Crepiteren

↑ CVD

Perifeer oedeem

Hematomegalie

Heffende ictus

Souffle

Tachycardie

Tachypnoe

Derde harttoon

Kortademig
Moe

Perifeer 
oedeem



Het stellen van de diagnose

* Afkapwaarde NT-proBNP

acuut ontstaan 400 pg/ml

geleidelijk ontstaan 125 pg/ml

Verdenking 
hartfalen

ECG

NT-proBNP*

Beide normaal:

Hartfalen 
onwaarschijnlijk

Afwijkend:

Echocardiografie



Oorzaken hartfalen

Ritmestoornissen
Klepgebreken

Ischemie

COPD
Pneumonie

Longembolie

Hypertensie
Steroiden, NSAIDs
Ca-antagonisten
Alcohol, cocaïne

Anemie
Hyperthyreoidie



Behandeling

* Eventueel AII-antagonist

** Ook bij atriumfibrilleren en pols in rust >80/min ondanks β-blokker

Diureticum 
en

ACE-R*

Indien 
stabiel:

β-blokker

ACE-R en 
β-blokker 
optitreren

Aldosteron
-antagonist Digoxine** 

Diastolisch hartfalen
Diuretica bij vochtretentie
Behandeling hypertensie
Behandeling tachycardie



ESC guidelines heart failure EHJ 2016 



ESC guidelines heart failure EHJ 2016 



Wat kan de cardioloog nog 
meer doen?

• Percutane/chirurgische behandeling 
coronairen en kleppen

• QRS > 130 ms: cardiale 
resynchronisatie therapie

• LVEF < 35%: ICD

• Ijzertherapie ???



Agenda

1 Ijzer en de ijzerhuishouding

2 Prevalentie en oorzaken van ijzergebrek 
bij chronisch hartfalen

3 Behandeling van ijzergebrek => studies



Ijzer speelt een rol in diverse processen



Homeostase

Dev S and Babitt JL. Hemodial Int. 2017;21 Suppl 1:S6-S20

voedsel of tabletten

bloedtransfusie

ijzer iv



Ijzergebrek zonder anemie

Adapted from Beard JL. J nutri 2001; 131:568S-80S



Symptomen van ijzergebrek

• Duizeligheid

• Vermoeidheid

• Uitgeput gevoel

• Hoofdpijn

• Concentratieverlies

• Kortademigheid

• Cognitieve problemen

• Vatbaar voor infecties



Oorzaken ijzergebrek bij hartfalen

Malabsorptie

 GI oedeem

 PPI gebruik

Malnutritie

 Verminderde eetlust

 < 50% inname

Inflammatie cytokines, IL-6, 

IL-1, TNF-a

 Verminderde EPO respons

 Apoptose van erythroide

progenitoren

 Hepcidin-gemedieerde 

malabsorptie 

GI bloedverlies

 Anti-plaatjes

 Anti-coagulantia

 Mucosale aandoening

Jankowska et al. Eur Heart J 2013:34:816-29; McDonagh and MacDougall Eur J Heart  Fail 2015;17:248-262.



Malabsorbtie
Darmoedeem

Paracellulaire doorlaatbaarheid 

Hepcidine

Bloedstroom

Blokkade van het ijzertransport door verhoging van hepcidine

Verminderde gastro-intestinale bloedstroom 

Vermindering doorlaatbaarheid
Darmepitheel (intracellulair)

McDonagh T and MacDougall IC Eur J Eur Heart 2015;17:248-262



Hoe meten we ijzer tekort

Ferritine = opslag van ijzer 

Transferrine saturatie (TSAT)

ijzer
------------ x 100 = TSAT %
transferrine



Definitie bij hartfalen

Ijzer deficiëntie

›Ferritine < 100 ug/l   of
›Ferritine 100 - 299 ug/l + TSAT < 20% 



11% 17%

33%
39%

492

261
164

589

  ijzergebrek, geen anemie

  ijzergebrek, wel anemie

  geen ijzergebrek, wel anemie

  geen ijzergebrek, geen anemie

• 1506 patiënten
• 86 % HFrEF (EF 33%)

• Definities 

Ferritine < 100 ug/l   of
Ferrtine 100 - 299 ug/l + TSAT < 20%

Vrouwen Hb < 7,5 mmol/l 
Mannen Hb < 8 mmol/l

Prevalentie ijzertekort en/of anemie

Klip IT, et al. Am Heart J 2013;165:575-82. 



• 1197 patiënten
• 75 % HFrEF

• Definitie 

Ferritine < 100 ug/l   of
Ferrtine 100-299 ug/l + TSAT < 20%

Vrouwen Hb < 7,5 mmol/l 
Mannen Hb < 8 mmol/l

Prevalentie ijzertekort en/of anemie

Martens et al, Acta Cardiol. 2018 Apr;73(2):115-123.



Verdeling over NYHA klasse

Martens et al, Acta Cardiol. 2018 Apr;73(2):115-123.



Invloed op inspanningsvermogen

Jankowska et al, J cardiac Fail. Vol 17 No 11 2011

12

13

14

15

16

ID -
anemie -

ID -
anemie +

ID +
anemie -

ID +
anemie +

VO2 max (ml/min/kg) • 443 ptn (90% man)
• HFrEF (EF 26% ± 7)
• ID 35%
• Anemie 19%
• NYHA(%) I/II/III/IV (11/42/41/6)



Invloed op overleving

Klip IT, et al. Am Heart J 2013;165:575-82. 

HR 1.44  (95% CI 1.11-1.87)



Studies

• FAIR HF

• CONFIRM HF

• EFFECT HF

• IRON OUT HF 



FAIR HF

Anker  SD, et al. N Engl J Med 2009;361:2436-48

Screening
R

200 mg i.v.
ijzer wekelijks

Week 24
resultaten objectief en subjectief

200 mg i.v.
ijzer 4-wekelijks

zoutoplossing
4-wekelijks

• 459 ptn => 2/3 iv ijzer
• Gemiddelde leeftijd 67 jaar
• NYHA II/III    17/81 (%)
• LVEF 32%



FAIR HF

Anker  SD, et al. N Engl J Med 2009;361:2436-48



FAIR HF

Anker  SD, et al. N Engl J Med 2009;361:2436-48



CONFIRM HF

Ponikowski P, et al. Eur Heart J 2015;36:657-68

Correctie fase

ijzer tot max. 2000 mg 
Handhaving

als ijzergebrek nog niet gecorrigeerd is (500 mg i.v. extra)

Placebo

Screening
R

D0

1°: 6MWT

W6 W12 W24 W36 W52

FCM

• 301 ptn => 1 : 1 gerandomiseerd
• LVEF 37%
• NYHA II/III 55/45 (%)



• Ijzer verbeterde 6 min loop test 
• verschil van 33 ± 11 m (ijzer vs placebo ptn)

CONFIRM HF

Ponikowski P, et al. Eur Heart J 2015;36:657-68



Opname risico als gevolg van progressief hartfalen (decompensatie)

CONFIRM HF

Ponikowski P, et al. Eur Heart J 2015;36:657-68

Ijzer iv
placebo

Relatieve risicoreductie 



EFFECT HF

Veldhuisen et al, Circulation 2017; 136:1374-1383

• 172 ptn => 1:1 ijzer vs Soc
• Gemiddelde leeftijd 63 jaar
• NYHA II/III    60/30 (%)
• LVEF 32%
• Hb beide groepen gelijk



EFFECT HF

Veldhuisen et al, Circulation 2017; 136:1374-1383



IRON OUT HF

Waarom intraveneus?

Werkt oraal ijzer ook?



IRON OUT HF

JAMA. 2017 May 16;317(19):1958-1966

Baseline CPET, 
6MWT, KCCQ,
biomarkers

R Week 16
CPET, 6MWT, KCCQ, biomarkers

Oraal ijzer polysaccharide 150 mg 2dd1

Oraal placebo 150 mg 2dd1

• 225 ptn, 1:1 gerandomiseerd
• 63 jaar
• LVEF 25%
• Hb normaal 
• Ferritine 70

Week 8
6MWT, KCCQ



TSAT (%)
0 10 20 30 40

oraal ijzer

placebo

0 100 200 300

oraal ijzer

placebo

Ferritine (ng/ml)  

Verandering piek VO2 (ml/kg/min)
na 16 weken ‘behandelen’  

IRON OUT HF

JAMA. 2017 May 16;317(19):1958-1966
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Richtlijnen



IJzerwaarden evalueren bij HF patiënten (klasse I, bewijsniveau C).

Diagnose aan de hand van ferritine en transferrine - verzadiging (TSAT)

In symptomatische patiënten met systolisch HFrEF (LVEF < 40%) wordt 
ijzerdeficiëntie behandeld met IV ijzercarboxymaltose (FCM) 
(klasse IIa, bewijsniveau A).

Indien ijzer deficiënt en anemie; onderliggende oorzaken onderzoeken.

Richtlijnen ESC

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure



IJzerwaarden evalueren bij (alle nieuwe) HF patiënten (klasse I, bewijsniveau C).

Diagnose aan de hand van Ferritine en transferrine-verzadiging (TSAT)

In symptomatische patiënten met systolisch HFrEF (LVEF >40%) wordt 
ijzerdeficiëntie behandeld met IV ijzercarboxymaltose (FCM) 
(klasse IIa, bewijsniveau A).

Indien ijzer deficiënt en anemie; onderliggende oorzaken onderzoeken.

Richtlijnen ESC

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure



Ferritine- en TSAT-testen moeten gelijktijdig worden 
uitgevoerd en geëvalueerd.

Behandel ijzerdeficiëntie op basis van 

serum ferritinewaarden <100 μg/L of 
serum ferritinewaarden 100-299 μg/L en TSAT <20%. 

Richtlijnen



In de praktijk
• Indicatie chronisch hartfalen vanaf NYHA 2

• Dagopname met ijzer suppletie (volgens lokaal protocol)

• Goed getolereerd, nauwelijks bijwerkingen gerapporteerd

• 3 maanden na suppletie controle serumwaarden

• Geen bewijs voor suppletie bij HFpEF (LVEF ≥ 50%) en beperkt bewijs 
in HFmrEF (LVEF 40 - 49%).



Take home messages

› Ijzergebrek en anemie zijn 2 verschillende dingen

› Ijzergebrek komt vaak voor bij hartfalen 

› Als je suppleert voelen de patiënten zich een stuk beter en 
doen ze het ook beter



Belangrijkste punten van vandaag 

• Gezamenlijke zorg voor patiënten 

• Netwerkgeneeskunde => ‘Viplive’

• Hartfalen biedt ook mogelijkheden => Hartpad + telemonitoring

• Ijzergebrek geeft niet alleen anemie, komt vaak voor bij 
chronisch hartfalen en suppleren helpt!



Pilot Viplive meekijkconsult cardiologie
• Makkelijk digitaal vraag stellen aan cardioloog

• Geen spoed

• Kan onnodige verwijzingen schelen

• Buiten wachttijden ziekenhuis om

• Minimum aan administratieve lasten

• Belast het eigen risico van de patiënt niet

• Huisarts blijft hoofdbehandelaar

• Specialist heeft een adviserende rol

• Vergoeding voor huisarts en medisch specialist (bij telefonisch overleg niet)

https://viplive.nl/



En knip en plak witte logo daarna 
uit de volgende(blauwe) slide


