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Effect van ijzergebrek op HbA1c

Suzanne Bakker, Bertien Hart

te controleren of de beoogde glykemische instelling is behaald 

of om te beoordelen of het beleid moet worden veranderd, bij-

voorbeeld door de patiënt een nieuw oraal geneesmiddel voor 

te schrijven of met insuline te behandelen.1

HbA1c is geglyceerd hemoglobine. Hemoglobinemoleculen 

zitten in erytrocyten. De belangrijkste functie van hemoglo-

bine is zuurstoftransport. Hemoglobine bestaat uit twee alfa- 

en twee bètaketens, waartussen vier heemgroepen zitten 

waar een ijzerion aan bindt. Zuurstof bindt in de longen aan 

dat ijzerion in het hemoglobine. Glucose in het bloed bindt aan 

de bètaketen van het hemoglobine, waardoor HbA1c ontstaat. 

De binding van glucose aan het hemoglobine vindt plaats 

zolang de erytrocyten in het bloed circuleren. Eenmaal ge-

bonden laat het glucose niet meer los. Erytrocyten met hemo-

globine circuleren 80 tot 120 dagen in het bloed. HbA1c zegt 

dan ook iets over de glucosestatus van de afgelopen 80 tot 120 

dagen (twee tot drie maanden).2

Naast de hoogte van het glucose zijn er andere factoren 

die de hoogte van het HbA1c beïnvloeden. Ten eerste heeft 

de levensduur van de erytrocyt effect op de hoogte van het 

HbA1c. Wanneer de erytrocyten korter in het bloed circu-

leren dan normaal, is er minder tijd voor het glucose om 

aan het hemoglobine te binden, waardoor het HbA1c daalt. 

Hemolyse, door ziekte of medicatie, verkort de levensduur 

van de erytrocyten en verlaagt daardoor het HbA1c. IJzerge-

breksanemie kan samenhangen met een verlenging van de 

levensduur van de erytrocyt of met verandering van het he-

moglobinemolecuul. Er zijn aanwijzingen dat inname van 

ascal, vitamine C, vitamine E en roken het gemak beïnvloedt 

waarmee glucose aan het hemoglobine kan binden. In welke 

mate dat gebeurt is nog niet duidelijk.3,4 Ook de aanwezig-

heid van een hemoglobinevariant als thalassemie verstoort 

de HbA1c-bepaling. Bij thalassemie is de levensduur van de 

erytrocyt vaak verkort en de mate van glycering van het he-

moglobine anders.5

Inleiding
Om een goede glykemische instelling te bereiken moet de 

huisarts volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 

2 zijn beleid bepalen aan de hand van bij voorkeur nuchtere 

glucosewaarden. Bepaling van het HbA1c gebeurt vooral om 
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In deze klinische les beschrijven we twee patiënten met diabetes 
mellitus type 2 bij wie ijzergebreksanemie effect heeft op het 
HbA1c. Bij de eerste patiënt daalt het HbA1c door het gebruik van 
ijzersuppletie. Dit fenomeen staat beschreven in de NHG-Stan-
daard Diabetes mellitus type 2. Het wordt verklaard door de 
komst van meer jonge cellen en daardoor een gemiddeld kortere 
leeftijd van de erytrocyten. Bij de tweede patiënt stijgt het HbA1c 
door de aanwezigheid van ijzergebreksanemie. De gedachte is dat 
erytrocyten door ijzergebreksanemie langer in het bloed circule-
ren en zodoende langer glucose aan zich kunnen binden. Er zijn 
onderzoeken beschreven waarbij het HbA1c hoger is bij patiënten 
met ijzergebreksanemie dan bij patiënten zonder ijzerge-
breksanemie. Het gemiddelde HbA1c in de onderzoeken is laag 
omdat de onderzochte groepen uit zowel patiënten met, als pati-
enten zonder diabetes bestaan. Het is onduidelijk hoe sterk een 
laag Hb een al hoger HbA1c laat stijgen. Bij diabetespatiënten met 
een bekende ijzergebreksanemie moet de huisarts bedacht zijn op 
een misleidend verhoogd HbA1c. Het HbA1c is alleen betrouwbaar 
bij een normaal Hb. Bij een onverklaarde discrepantie tussen 
nuchter glucose en HbA1c is ijzergebreksanemie een van de ver-
klaringen. Het is dan goed om het Hb te bepalen. Het is niet aan te 
bevelen om het Hb bij diabetespatiënten routinematig te bepalen. 
Wanneer het HbA1c niet betrouwbaar is door ijzergebreksanemie, 
is een postprandiale glucose of een glucosedagcurve een alterna-
tief voor de glykemische instelling.
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De kern
 ▪ De aanwezigheid van ijzergebrek(sanemie) heeft invloed op 

de hoogte van het HbA1c.
 ▪ Het HbA1c komt door ijzergebrek(sanemie) hoger uit dan ver-

wacht op basis van de glucosestatus.
 ▪ IJzersuppletie maakt het HbA1c tot zes maanden na suppletie 

juist lager dan verwacht op basis van de glucosestatus.
 ▪ Het HbA1c is alleen betrouwbaar wanneer er geen afwijkin-

gen in het hemoglobine of in de hemoglobineconcentratie zijn. 
De huisarts en praktijkondersteuner moeten hierop alert zijn bij 
een bekende ijzergebreksanemie of suppletie hiervan.

 ▪ Een onverklaarde discrepantie tussen het HbA1c en het nuch-
ter glucose/de glucosedagcurve kan veroorzaakt worden door 
ijzergebreksanemie.

Casus A
Patiënt A is een 48-jarige vrouw die sinds drie jaar diabetes mellitus 
type 2 heeft. Ze gebruikt driemaal daags 500 mg metformine. Bij de 
jaarcontrole vorig jaar was haar glucose goed ingesteld (HbA1c 53 
mmol/l). Nu komt zij weer op jaarcontrole. Haar gewicht en leef-
stijl, en de dosering van de metformine zijn gelijk gebleven. Toch is 
haar HbA1c gedaald naar 48 mmol/mol. Het blijkt dat zij sinds een 
half jaar last heeft van hypermenorroe, met ijzergebreksanemie als 
gevolg (Hb 6,8 mmol/l, MCV 79). Ze slikt hiervoor sinds twee maan-
den ferrofumaraat, driemaal daags 200 mg. De ijzergebreksanemie 
verdwijnt na drie maanden ijzersuppletie en behandeling van de 
hypermenorroe. Het HbA1c is bij de eerstvolgende kwartaalcon-
trole iets gestegen (HbA1c 51 mmol/mol).
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van ijzergebreksanemie op het HbA1c. Verder gaan we in op de 

consequenties voor de dagelijkse praktijk.

Epidemiologie
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat er een sig-

nificante relatie bestaat tussen de hoogte van het HbA1c en 

ijzergebreksanemie. Zo bleek uit een Amerikaans onderzoek 

bij ruim 8000 mensen (al dan niet met diabetes) dat mensen 

met ijzergebreksanemie een hoger HbA1c hadden dan men-

sen met een anemie zonder ijzergebrek (33 mmol/mol versus 

35 mmol/mol, p < 0,001). De mensen met diabetes uit dit on-

derzoek (n = 818) hadden een gemiddeld HbA1c van 59 mmol/l. 

De groep diabetespatiënten met ijzergebreksanemie had een 

hoger gemiddeld HbA1c dan de groep diabetespatiënten met 

een anemie zonder ijzergebrek (63 mmol/l versus 49 mmol/l). 

Dit verschil was echter niet significant.7 Bij een ander Ame-

rikaans onderzoek bij een kleine 7000 vrouwen bleek dat de 

vrouwen met ijzergebrek (13,7%) gemiddeld een hoger HbA1c 

hadden dan de vrouwen zonder ijzergebrek (35 mmol/mol ver-

sus 34 mmol/mol, p = 0,002). Bij vrouwen in de vruchtbare le-

vensfase, bij wie de kans op ijzergebreksanemie groter is, gaf 

ijzergebrek een verschuiving van het HbA1c van 37 mmol/mol 

tot 37-42 mmol/mol.8 Een klein onderzoek naar het effect van 

ijzergebreksanemie op het HbA1c heeft een groep mensen met 

ijzergebreksanemie zonder diabetes (n = 50) vergeleken met 

een gezonde controlegroep. De HbA1c-waarden bleken signi-

ficant hoger in de groep met ijzergebreksanemie (60 mmol/

In beide casus is er sprake van een relatie tussen HbA1c-

veranderingen en ijzergebreksanemie. De NHG-Standaard 

meldt dat HbA1c beïnvloed wordt door een verkorte levens-

duur van de erytrocyten. Die situatie doet zich onder andere 

voor bij correctie van ijzergebreksanemie. Door het gebruik 

van ijzersuppletie zullen er dan veel jonge cellen bijkomen, 

waardoor het HbA1c daalt.6

In deze klinische les kijken we uitgebreider naar de invloed 

Casus B
Patiënt B is een 68-jarige man van Turkse afkomst. Hij heeft sinds 
zes jaar diabetes mellitus. Sinds twee jaar gebruikt hij insuline (ba-
saal-bolusregime) en metformine (2 dd 850 mg). Verder heeft de 
patiënt hypercholesterolemie, hypertensie, perifeer arterieel vaat-
lijden en een klein myocardinfarct gehad. De patiënt heeft moeite 
met de therapietrouw en het aanhouden van een regelmatig dieet. 
In de loop der jaren is hij eigenlijk nooit helemaal goed ingesteld. De 
laatste maanden heeft hij ‘de knop omgezet’. Hij houdt zich goed 
aan zijn dieet en beweegt meer. Zijn gewicht daalt van 116 kg naar 
112 kg. Zijn glucosedagcurves tonen een daling van het gemiddelde 
glucose van 12 mmol/l naar 10 mmol/l. Het HbA1c blijft echter hoog 
(73 mmol/mol). Vanwege moeheidsklachten en de discrepantie 
tussen glucosewaarden en HbA1c wordt er uitgebreider bloedon-
derzoek gedaan. Er blijkt sprake van een milde microcytaire anemie 
(Hb 7,8 mmol/l, MCV 78), die de patiënt niet eerder had. Uit analyse 
van de ijzergebreksanemie blijkt dat de patiënt een bloedende po-
liep in het colon had. Deze wordt verwijderd. Bij de volgende jaar-
controle is er geen sprake meer van anemie. De glucosedagcurves 
tonen nog steeds gemiddelde waarden van 10 mmol/l en het HbA1c 
is nu 65 mmol/mol.

Door ijzergebreksanemie kunnen erythrocyten mogelijk langer in het bloed circuleren en zodoende langer glucose aan zich binden.
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Patiënt B heeft een milde ijzergebreksanemie en misschien 

een hoger HbA1c dan verwacht. Er zijn aanwijzingen dat de 

levensduur van de erytrocyten toeneemt bij langer bestaande 

ijzergebreksanemie.15 Het hemoglobine staat zo langer on-

der invloed van glucose, waardoor het HbA1c hoger wordt. Bij 

ijzergebreksanemie is het HbA1c dus geen goede afspiegeling 

van de glucosestatus van de afgelopen twee tot drie maanden.

De eerdergenoemde onderzoeken betroffen patiënten met 

en zonder diabetes, waardoor er steeds sprake was van een ge-

middeld laag HbA1c. Het is niet bekend hoe sterk een laag Hb, 

lage MCH of MCV een hoger HbA1c, zoals die aanwezig is in 

een diabetespopulatie, laat stijgen. De stijging van het HbA1c 

door ijzergebreksanemie bij diabetespatiënten in de onder-

zoeken is dusdanig groot dat het de keuze in behandeling 

ten onrechte kan beïnvloeden. De verwachte toename van 

obesitas in de toekomst en de aandacht voor vroegtijdige op-

sporing van diabetes maken dat de incidentie en prevalentie 

van premenopauzale vrouwen met diabetes zullen toenemen. 

Deze groep heeft een hogere kans op ijzergebreksanemie en 

ijzergebrek.

Een alternatieve bepaling voor het HbA1c is het geglyceerd 

albumine. Deze bepaling staat niet onder invloed van ijzerge-

breksanemie.10 Deze bepaling is echter lang niet in alle labo-

ratoria uit te voeren en zijn er geen goede handvatten voor de 

dagelijkse praktijk. Wanneer het HbA1c onbetrouwbaar is, is 

de postprandiale glucose of een dagcurve het beste alternatief.

Conclusie
IJzergebrek en ijzergebreksanemie hebben invloed op het 

HbA1c. De precieze relatie is nog onduidelijk, maar het 

lijkt erop dat het HbA1c hoger uitvalt wanneer er sprake is 

van ijzergebrek(sanemie). Het HbA1c is alleen betrouwbaar 

wanneer het hemoglobine en de hemoglobineconcentra-

tie normaal zijn. Bij mensen met diabetes met een bekende 

ijzergebreksanemie moet de huisarts bedacht zijn op een mis-

leidend verhoogd HbA1c. Een laag Hb kan een van de verkla-

ringen zijn voor een discrepantie tussen nuchter glucose en 

het HbA1c. Het is aan te raden om in zo’n geval het Hb te bepa-

len. IJzersuppletie verlaagt het HbA1c tot zes maanden na de 

start van de behandeling. Het is niet aan te bevelen om het Hb 

routinematig te bepalen bij mensen met diabetes. ▪
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mol ± 5,5 versus 37 mmol/mol ± 8,7).9 Japans onderzoek bij pre-

menopausale vrouwen heeft aangetoond dat ijzergebrek een 

kans geeft op een hoger HbA1c (R = –0,309, p = 0,0014). Ook 

zou er een verband bestaan tussen erytrocytencelindices en 

het HbA1c. Bij ijzergebreksanemie zijn de erytrocytencelindi-

ces mean corpuscular volume (MCV) en het mean corpuscular 

hemoglobine (MCH) verlaagd. Dit onderzoek heeft aangetoond 

dat een lager MCV en MCH samenhangt met een hoger HbA1c. 

De onderzoekers zien in hun onderzoek dat een daling van 

elke 1 pg MCH correleert met 0,3 mmol/mol HbA1c-stijging.10,11

Een randomized controlled trial (n = 50) liet bij aanvang 

van het onderzoek zien dat patiënten met ijzergebrek een 

significant hoger HbA1c hadden dan de mensen zonder ijzer-

gebrek (57 mmol/mol ± 8,7 versus 40 mmol/mol ± 5, p < 0,0001). 

Na drie maanden ijzersuppletie was het gemiddelde HbA1c ge-

daald naar 44 mmol/mol ± 6,6.12

Een ander onderzoek vergeleek het HbA1c tussen mensen 

(zonder diabetes) met en zonder ijzergebreksanemie. De ijzer-

gebreksanemiegroep werd onderverdeeld in vier groepen, 

naar ernst van de anemie. Uit het onderzoek bleek dat het 

HbA1c hoger is in de groep met ijzergebreksanemie. Deze stij-

ging van het HbA1c is hoger naarmate de anemie ernstiger is. 

De vier groepen hadden een gemiddeld Hb van 8,4, 7,3, 6,0, 4,1 

mmol/l en een HbA1c van respectievelijk 34, 37, 39 en 41 mmol/

mol).13

Een Indiaas onderzoek bij patiënten uit een zeer lage so-

ciaal-economische klasse met ernstige ijzergebreksanemie, 

zonder diabetes (gemiddeld Hb 3,9 mmol/l) laat in tegenstel-

ling tot de andere onderzoeken een lager HbA1c zien in ver-

gelijking met de controlegroep (27 mmol/mol ± 6,6 versus 37 

mmol/mol ± 6,6).14

Beschouwing
De meeste onderzoeken wijzen erop dat ijzergebrek een hoger 

HbA1c geeft dan je op basis van het glucose mag verwachten. 

IJzersuppletie geeft juist een lager HbA1c. Waarden die beïn-

vloed worden door ijzergebrek, zoals MCV en MCH, hebben een 

negatieve correlatie met het HbA1c. Zowel patiënt A als patiënt 

B heeft diabetes type 2 en ijzergebreksanemie. Bij beiden ver-

andert hierdoor het HbA1c.

Bij patiënt A daalt het HbA1c omdat zij ijzersuppletie krijgt. 

Hierdoor stijgt de productie van jonge rode bloedcellen, wat 

een daling van de gemiddelde leeftijd van de erytrocyten ver-

oorzaakt. Het hemoglobine dat in het bloed circuleert heeft 

minder tijd om te glyceren. Het duurt vaak zes maanden 

na ijzersuppletie voordat de celindices normaliseren en het 

HbA1c weer betrouwbaar is.12
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