DIAGNOSE IJZERSTAPELING (PRIMAIRE HEMOCHROMATOSE):
wat zijn de behandelmogelijkheden?
Neemt uw lichaam te veel ijzer op? Heeft u primaire ijzerstapeling? En gaat u met uw arts de mogelijke behandelingen bespreken? Dan kan deze
Consultkaart u en uw arts helpen bij het gesprek. Let op: erytrocytaferese wordt vaak pas later gekozen, als aderlating niet of onvoldoende wordt
verdragen. In het begin van de behandeling probeert de arts om de hoeveelheid ijzer in uw lichaam te verminderen. U krijgt dan vaker een behandeling.
In de periode daarna probeert de arts om de hoeveelheid ijzer normaal te houden. U krijgt dan minder vaak een behandeling. De arts zal nog wel
regelmatig controleren hoeveel ijzer er in uw lichaam zit.

BEHANDELMOGELIJKHEDEN

ADERLATING

ERYTROCYTAFERESE

Hoe werkt de
behandeling?

-	Er wordt bij u bloed afgenomen via een slangetje in uw arm. De methode lijkt op bloed
doneren.
- Per keer wordt maximaal een halve liter bloed afgenomen.

-	Uw bloed wordt gezuiverd, zoals dat ook gebeurt bij een nierdialyse. Via een slangetje in uw
arm wordt bloed afgenomen. Daar worden uitsluitend de rode bloedcellen verwijderd.
Daarna wordt het gezuiverde bloed via een slangetje in uw andere arm teruggebracht in uw
lichaam.
-	Bij 1 zuivering wordt er 2 tot 3 keer meer ijzer verwijderd dan bij 1 aderlating.

Wat zijn de mogelijke
bijwerkingen en risico’s?

-	U kunt pijn hebben bij het prikken.
-	Na de behandeling kunt u zich slap voelen.
-	U kunt een blauwe plek krijgen.
-	Er is een heel kleine kans dat u flauwvalt.
-	Gaat de wekelijkse behandeling in de beginperiode te lang door? Dan kunt u bloedarmoede
krijgen.
-	Heeft u 1 of meer van deze bijwerkingen of ervaart u andere klachten? Dan kunt u mogelijk
minder vaak worden behandeld, overleg hierover met uw arts.

-	U kunt pijn hebben bij het prikken.
-	Na de behandeling kunt u zich slap voelen.
-	U kunt een blauwe plek krijgen.
-	Er is een heel kleine kans dat u flauwvalt.
-	Heeft u 1 of meer van deze bijwerkingen of ervaart u andere klachten? Dan kunt u mogelijk
minder vaak worden behandeld, overleg hierover met uw arts.
-	Er wordt tijdens zuivering een vloeistof toegediend om stollen van bloed buiten het lichaam
te voorkomen. U kunt daardoor last krijgen van prikkelingen, dat is makkelijk te verhelpen.

Heeft de behandeling
invloed op mijn dagelijks
leven?

-	De behandeling duurt 15 tot 30 minuten.
-	In de beginperiode wordt maximaal 1 keer per week bloed afgenomen. Daarna meestal 2 tot
8 keer per jaar. Hoe vaak precies verschilt van persoon tot persoon en gebeurt in overleg met
uw arts.
-	Door de behandeling kunt u zich een tijdje moe voelen.
-	Als u dit wilt kunt u uw bloed in sommige gevallen doneren bij de bloedbank locaties van
Sanquin Bloedbank*.

-	De behandeling duurt 30 tot 60 mintuten.
-	In de beginperiode wordt uw bloed 1 keer per 3 weken gezuiverd. Daarna meestal 1 tot 3
keer per jaar. Hoe vaak precies verschilt van persoon tot persoon en gebeurt in overleg met
uw arts.
-	Door de behandeling kunt u zich een tijdje moe voelen.
-	De behandeling wordt uitgevoerd op verschillende afnamelocaties van Sanquin Bloedbank
en in sommige ziekenhuizen. Misschien moet u daarom langer reizen.

Wat kan ik verder zelf nog
doen tegen ijzerstapeling?

In sommige gevallen kan het aantal behandelingen worden verminderd door middel van leefstijlaanpassing. Overleg met uw arts of u uw leefstijl moet aanpassen, en zo ja, hoe. Een dieet
waardoor u opname van ijzer beperkt, heeft slechts weinig effect. Belangrijk is dat u gezond en afwisselend eet. Als u op uw voeding wilt letten, kunt u denken aan:
-	Eet geen of weinig rood vlees.
-	Eet tijdens de maaltijd geen of weinig fruit met veel vitamine C, zoals sinaasappelen. En drink ook tijdens de maaltijd geen of weinig dranken met veel vitamine C.
-	Drink geen alcohol in het begin van de behandeling.
-	Drink weinig alcohol later in de behandeling.
-	Bepaalde maagzuurremmers kunnen ervoor zorgen dat uw lichaam minder ijzer opneemt. Overleg met uw arts over de voor- en nadelen van deze maagzuurremmers.

Zijn er mogelijke financiële
gevolgen voor mij als
patiënt?

Het kan zijn dat er financiële gevolgen zijn, vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.

De Consultkaart Diagnose IJzerstapeling (Primaire Hemochromatose) is ontwikkeld met ondersteuning van het Kennisinstituut van de
Federatie Medisch Specialisten. Voor meer informatie zie www.consultkaart.nl.
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*Voorwaarden Sanquin Bloedbank voor donorschap: www.sanquin.nl/donor-worden/wat-je-moet-weten-voordat-je-donor-wordt

