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VSV: Verloskundige kringen van: de Kempen-Eindhoven-Geldrop 
          Máxima Medisch Centrum,  
  
Transmurale richtlijn 20 
Datum invoering: juni 2007  
Datum revisie: april 2012 

 
IJZER therapie pre-en postnataal 

                     
uitgangsregels: HB-referentiewaarden 

 (p5-waarden in mmol/l 

 

preconceptioneel 7,5 
Zwangerschap ( in wk Am)  

t/m 13 wk 7,1 
14 t/m 17 wk 6,8 

 
Tijdens de zwangerschap wordt het Hb 
gecontroleerd op de volgende momenten: 
• Tijdens de eerste controle 
• Rond 20 weken: indien risicogroep voor anemie 
• Rond 27 weken: alle zwangeren 
  3-6 wk na start behandeling (vervolgcontrole) 18 t/m 21 wk 6,5 

22 t/m 37 wk 6,3 

Vanaf 38 wk 6,5 

Postpartum ( in wk)  

1-5 6,5 

Risicogroepen met verhoogde kans op anemie in de  zwangerschap 
 (20 wk controle) 
• Zwangere tieners 
• Zwangere vrouwen van niet-Noord-Europese afkomst 
• Vrouwen die binnen 1 jaar na de geboorte van n vorig kind 
  zwanger zijn 
• Zwangeren met slechte voedingsgewoonten 
• Zwangere vrouwen die bekend zijn met dragerschap van hemoglobinopathie 
• Vrouwen met een meerlingzwangerschap 
 

6 7,2 

 
 
Schema A     eerste controle hemoglobinebepaling ( referentiewaarde tot 14 wk) 
HB gehalte in mmol/l actie  
≥ 7,1 (p5) • vervolgcontrole bij 20 wk bij risicogroepen 

• vervolgcontrole bij 27 wk bij alle zwangeren (incl.risicogroepen) 
                                                                            ga door naar schema B 

< 7,1 ( p5) maar ≥ 5,6 MCV bepaling                                              ga door naar schema C 
Niet-Noord Europese afkomst ( HbP-bepaling) 

< 5,6 Verwijzing naar de huisarts ( 1ste lijn) / naar de internist ( 2de 
lijn) voor nadere diagnostiek 

 
 
 
Schema B   vervolgcontrole hemoglobinebepaling bij 20 of 27 wk 
zwangerschapsduur Hemoglobinegehalte in mmol/l actie 
20 weken ≥ 6,5 (p5) Vervolgactie Hb bij 30 WK 
27 weken ≥ 6.3 (p5) Geen vervolgactie nodig 
20 weken < 6,5 (p5) MCV-bepaling door naar 

schema C 
27 weken < 6,3 (p5) MCV-bepaling door naar 

schema C 
Gehele zwangerschap < 5,6  Verwijzing naar de huisarts ( 

1ste lijn) / naar de internist ( 2de 
lijn) voor nadere diagnostiek  

 
 
 
 
 
 
 

A 

B 



 2 

 
Schema C  Aanvullende diagnostiek dmv. MCV bepaling bij een laag HB 
MCV-gehalte ( in fl) Actie 
80 -100 Geen verder vervolgcontrole Hb  (hemodilutie) 
70 - 80 Ijzergebreksanemie: R/ijzermedicatie 

                                             ga naar Schema D 
< 70 Verwijzing naar de huisarts ( 1ste lijn) / naar de 

internist ( 2de lijn) voor nadere diagnostiek  
cave HbP 

  
≥ 100 Verwijzing naar huisarts voor verdere 

diagnostiek, cave Vit B12 / foliumdeficiëntie 
 
 
Schema D vervolgcontrole na 3-6 weken ijzersuppletie 
Vergelijking met vorige Hb-gehalte actie 
Hb gestegen en ≥ p5 6 wk onderhoudsdosering: 1 tablet 

 ferrofumeraat 200 mg om de dag 
Hb gestegen maar nog < p5 Controleren therapietrouw 

Voortzetting ijzermedicatie 
Opnieuw Hb controle na 3-6 weken 

Hb gezakt of gelijk gebleven Bij adequate inname: Verwijzing naar de huisarts 
( 1ste lijn) / naar de internist ( 2de lijn) voor nadere 
diagnostiek  

Bevalling Overweeg een poliklinische bevalling indien het 
HB < 5.0 mmol/l is 

 
Schema E Preconceptiezorg 

o Bepaal het Hb bij vrouwen die één of meer risicofactoren voor anemie hebben 
o Veronderstel een ijzergebreksanemie bij een te laag Hb ( < 7,5 mmol/l) 

schrijf 1 tablet ferrofumaraat 200 mg per dag voor, voor een periode van 6 weken 
o Verwijs in alle gevallen de vrouw met anemie naar de huisarts 
o Bespreek de mogelijkheid van dragerschapdiagnostiek naar HbP met vrouwen van niet-

Noord-Europese afkomst. 
 
 
Schema F  Hemoglobinecontrole tijdens de postpartumperiode 
Indicatie Hb controle Hb Actie 
2de lijn Alle vrouwen met > 500 
cc vbv   dag na partus 

a: < 6,5 mmol/l 
 
b: Hb 4-5 mmol/l 
 
c: Hb < 4 mmol/l 
 

o Start ijzermedicatie en 
controle na 6 wk 

o bloedtransfusie 
overwegen 

o bloedtransfusie 
 

Einde kraambed: bij fluxus 
zonder ingezette behandeling 

< 6,5 mmol/l Start ijzermedicatie en controle 
na 6 wk 

< p5 Verwijzing naar huisarts Controle ingezette 
ijzerbehandeling 
3-6 wk na start ijzerbehandeling 
In zwangerschap of kraambed 

≥ p5 Onderhoudsdosering 6 wk 

< 7.2 mmol/l, maar gestegen Continueren behandeling en na 
3-6 wk een Hb controle bij de 
huisarts 

 
 
< 7,2 mmol/l, niet gestegen 

Indien therapietrouw adequaat: 
Verwijzing naar huisarts voor 
verdere diagnostiek 

Bij nacontrole 6 wk post partum 
wanneer de vrouw: 

o op dat moment nog een 
(onderhoudsdosis) 
ijzertherapie heeft; 

o postpartum is 
behandeld ivm.  een 
fluxus  

 
 
≥ 7,2 mmol/l 

Stoppen behandeling 

C 

D 

F 

E 



 3 

 

 
 
Voedingsadvies ter preventie van anemie: goede en gevarieerde voeding 

• Dagelijkse keuze uit de 4 basisvoedingsmiddelen 
o Brood, graanproducten, aardappelen, rijst, pasta, peulvruchten 
o Groente en fruit 
o Melk, melkproducten, kaas, vlees, vis*, kip, ei, sojaproducten 
o Halvarine, margarine 

• 1 ½  liter drinken 
• Appelstroop op roggebrood bevat erg veel ijzer (vooral de appelstroop) 
• Bij iedere maaltijd vitamine C-bron (fruit, vers vruchtensap, groente) 
• Geen thee of koffie bij de maaltijd 

 
*: met name vette vis (haring, zalm,makreel, sardien) 
 
Literatuur: KNOV standaard: anemie in de eerstelijnspraktijk 
                  Verloskundig vademecum 
 
Werkgroep: Lara Kooyman, Simone Pauelsen, Guid Oei, Lidewijde Jongmans  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


