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1 Uw individuele resultatenrapport

Patiënt:

Geboortedatum:

Gewicht:

Victor Voorbeeld

15.10.1973

90 kg

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Samplenummer:

Ingang:

Uitgang:

8P9J1K / P105773

15.10.2018

16.10.2018

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Geachte Victor Voorbeeld, 
 
Zoals u verzocht heeft, hebben wij uw capillair bloed onderzocht op het
ferritinegehalte. Ferritine is de opslagvorm van ijzer en een goede maat voor de
ijzervoorraad in uw lichaam.  
 
IJzer is nodig voor de bloedvorming en zorgt voor het zuurstoftransport naar alle
organen zodat ze goed werken. Maar als u niet genoeg ijzer hebt, kan dit op lange
termijn tot ijzergebrek (bloedarmoede) leiden. Zelfs een lichte ijzertekort wat door een
lediging van de ijzerreserves in het lichaam gekenmerkt is, kan door de analyse van
de ferritinegehalten opgespoord worden.  
 
Veel mensen hebben een ferritinegehalte onder het normaal bereik van 100
nanogram per mililiter (ng/ml) als gevolg van hun voedingspatroon,
levensomstandigheden of onderliggende chronische aandoeningen. Op oudere leeftijd
kan het normaal bereik stijgen tot meer dan 100 ng/ml op grond van
ontstekingsprocessen.  
 
De cerascreen® IJzertekort Test kan en zal het medisch advies niet vervangen.  
 
Het document werd automatisch aangemaakt en is geldig zonder handtekening. 
 
Wilt u persoonlijk advies over uw testresultaten of heeft u algemene vragen? Neem
dan contact op met een van onze nutritionisten op vragen@cerascreen.com. 
 
Uw cerascreen® team
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2 Uw testresultaat

Het in uw capillair bloed gemeten ferritinegehalte is: 20,00 ng/ml.

Soms wordt het ferritinegehalte ook in de eenheid µg/l aangegeven. De conversie is 1ng/ml = 1 µg/l. 

Zoals u in het bovenstaande tabel kunt zien, is uw ijzervoorraad bijna uitgeput. U
moet proberen een ferritinegehalte van 100 ng/ml te bereiken om optimaal met ijzer
voorzien te zijn. 

3 Hoe kunt u een ferritinetekort aanvullen of oplossen?
Gebaseerd op het actuele ijzergehalte van uw bloed van 20,0 ng/ml ferritine moet u
deze duurzaam verhogen om een optimale ijzer voorraad te bereiken en uw
ijzerreserves aan te vullen.  
 
Met uw ferritinewaarde van 20,0 ng/ml ontbreken er 80,0 ng/ml voor een optimale
waarde van 100 ng/ml. 
 
U kunt het ferritinegehalte door de volgende maatregelen verhogen.  
 
Inname van 8000,0mg* ijzer in de vorm van ijzer supplementen conform met het
volgende schema:

1e week: dagelijks 80 mg
2e week: dagelijks 100 mg
vanaf de 3e week: dagelijks 200 mg (voor 35 dagen)

   of 
 
800,0 mg ijzer inname in de vorm van infusies of injecties door een arts. 
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*Omdat de darm slechts 10 % van het via voedsel of supplementen opgenomen ijzer
kan absorberen, is de hoeveelheid ijzer bijgevolg hoger. Dit heeft geen invloed op uw
gezondheid omdat de overige 90 % uit de darm uitgescheiden worden. 
 
IJzerhoudende voeding ondersteunt het bijvullen van uw ijzerreserves. Tips hiervoor
vindt u in hoofdstuk 8. 
 
Het loont om uw ferritinespiegel te controleren en in een optimaal bereik te brengen.
U zult de effecten zoals een hogere prestatie en een vermindering van de symptomen
binnenkort voelen. 



.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
www.cerascreen.com 6 / 13

4 Waarvoor heeft uw lichaam ijzer nodig?

IJzer speelt een belangrijke rol voor veel lichaamsfuncties. IJzer is onder andere
belangrijk voor de bloedvorming en het zuurstoftransport naar alle organen.  
 
IJzer heeft drie biochemische hoofdfuncties: 
 
•	Voor de celfunctie is zuurstof nodig. Dit wordt door middel van ijzer naar de cellen
vervoerd en daar opgeslagen. 
•	De processen in de cellen vereisen elektronentransport en -uitwisseling. Hiervoor
is ijzer ook van belang.  
•	Enzymatische reacties spelen een centrale rol in de stofwisseling. Ook hierbij is
ijzer van grote betrokkenheid. 
 
Zonder ijzer kunnen veel functies in het organisme niet plaatsvinden. 
 
25 % van het ijzer komt voor in de opslagvorm (ferritine), verdere 1-3 % als
transporteiwit (transferrine) en de rest als zogenaamde functie ijzer (hemoglobine,
geeft bloed zijn rode kleur). Hemoglobine vervoert de ingeademde zuurstof naar alle
cellen en op het terugweg het kooldioxide voor uitademing naar de long.  
 
Myoglobine in de spiercellen bevordert de overhandiging van zuurstof aan de cellen
en bevat heemijzer. In geval van ijzergebrek is het zuurstoftoevoer naar de spieren
verlaagd.



.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
www.cerascreen.com 7 / 13

5 Hoeveel ijzer heeft u per dag nodig?

Volgens de Duitse wetenschappelijke vereniging voor voeding (DGE) bedraagt de
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) ijzer: 

Omdat het lichaam niet over een regulatiemechanisme beschikt om overbodig ijzer af
te breken en af te voeren, kan dit tot ijzeroverschot leiden. Deze overschot kan op
lange termijn schadelijk zijn voor de lever, de pancreas en de hartspier. We raden u
daarom aan, geen ijzer in te nemen zonder een voorafgaand bloedonderzoek.  
 
Via de voeding is het gewoon niet mogelijk teveel ijzer binnen te krijgen.

6 Wanneer heeft u een verhoogde behoefte aan ijzer?

Uw ijzerbehoefte wordt bepaald door het verlies via de darm, de huid en de nieren en
bedraagt 1 mg/dag. Bovendien moet u rekening houden met de lage
biobeschikbaarheid van ijzer en het verlies veroorzaakt door groei, menstruatie,
zwangerschap en borstvoeding. De ijzervoorraad in het lichaam is ongeveer 2 tot 5 g. 

 
In principe kan ijzergebrek bij iedereen voorkomen van jong tot oud indien de toevoer
onvoldoende is, een absorptiestoornis bestaat of in geval van langdurige bloedingen. 
 
Veel factoren bevorderen deze situatie: 
 
6.1 IIJzertekort bij vrouwen 
 
Ongeveer 80 % van de vrouwen in de vruchtbare periode hebben een te lage
ijzergehalte en 10 tot 20 % hebben reeds een bloedarmoede. Het bloedverlies tijdens
de menstruatie bedraagt ongeveer 50 mg en dit is gelijk aan 25 mg ijzerverlies.
Indien dit tekort niet aangevuld wordt is dit negatief voor de energiebalans.  
 
Tijdens de zwangerschap hebben vrouwen meer ijzer nodig. Volgens een Europese
studie hebben 30 % van de zwangere vrouwen een anemie, meestal veroorzaakt door
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ijzergebrek. Deze anemie verhoogt het risico op oplopen van een ziekte of het
overlijdingsrisico van moeder en kind. Het aantal vroeggeboortes en miskramen stijgt
en het ongeboren kind groeit langzamer. Bovendien stijgt het risico op (urineweg-)
infecties en de tolerantie van de moeder tegen bloedverlies tijdens de geboorte.  
 
Borstvoeding verhoogt de ijzerbehoefte van de moeder omdat de behoefte van het
kind er bovenop komt en het bloedverlies tijdens de geboorte aangevuld moet
worden. 
 
6.2 IJzertekort in verschillende leeftijdscategoriën 
 
Kinderen en pubers in de groei hebben een grotere ijzerbehoefte. Volgens een in de
Verenigde Staten gevoerde onderzoek was de toediening van ijzer bijzonder bij
peuters en tieners onvoldoende. In deze leeftijdscategoriën is de consumptie van ijzer
bijzonder belangrijk voor een normale fysieke en psychologische ontwikkeling.  
 
Op oudere leeftijd treedt er opnieuw een groter ijzertekort op en dit wel om de
volgende redenen: 
 
- chronische ziekten met een verstoorde ijzeropname in de darm 
- sociale redenen of gebrek aan eetlust leiden tot een lagere ijzerconsumptie via de
voeding 
 
6.3 IJzergebrek door bijzondere omstandigheden 
 
Enerzijds kan het ferritinegehalte te laag zijn door ijzerverlies ten gevolg van
bloedingen (ongevallen met bloedverlies of inwendige bloedingen). Anderzijds kan
bloedafbraak door brandwonden of absorptiestoornissen (b.v. coeliakie) te lage
ferritinespiegels veroorzaken. Een gastric bypass, een maagresectie of een chronische
darmontsteking kan ook tot verminderde ijzerabsorptie leiden.  
 
Sommige ziekten gaan vergezeld met een anemie. Dit betreft ook oncologische
ziekten, chronische nierinsufficiëntie en hartproblemen.  
 
Ontstekingsprocessen kunnen het gemeten ferritinegehalte veranderen (ook
verhogen). Een vitamine C-tekort, leveraandoeningen, oxidatiestress of toenemende
celdood wordt ook beschreven. 
 
6.4 IJzertekort en beroepssport 
 
De ijzerbehoefte van competitiesporters - bijzonder duursporters - is hoger dan de
behoefte van de gemiddelde bevolking. Daarnaast volgen sporters vaak een dieet met
hoge koolhydratengehalte en heel lage ijzergehalte.  
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6.5 Conclusie 
 
Als u tot een van de bovengenoemde risicogroepen behoort of met behulp van deze
test een tekort vastgesteld hebt, raden wij u aan het ferritinegehalte van uw bloed
regelmatig te laten heronderzoeken. Zodoende kunt u een ijzertekort op tijd
vaststellen en aanvullen. We raden u aan, geen ijzer in te nemen zonder een
voorafgaand bloedonderzoek om een overschot te voorkomen.

7 Welke symptomen duiden op een ijzertekort?

Vroege symptomen van een ijzertekort zijn rhagaden (pijnlijke rode scheurtjes in de
mondhoeken), verminderde groei van haar en huid alsmede huidveranderingen van
de slijmvliezen (mond en slokdarm). 
 
Later kan het fysieke prestatievermogen belemmert zijn, de temperatuurregulatie en
de immuunreactie verstoord zijn. Het vaakst voorkomende symptoom van ijzergebrek
is een gevoel van hevige vermoeidheid. Al jaren is bekend dat haaruitval een
symptoom van ijzergebrek is. Ook gebrek aan concentratie en gebrek aan energie zijn
mogelijke verschijnselen. Uiterlijke tekenen zijn kortademigheid bij inspanning,
bleekheid, hartkloppingen en snelle / onregelmatige hartslagen, hoofdpijn en oedeem
aan het onderbeen (waterretentie in het weefsel). Cognitieve stoornissen alsmede
ontwikkelingsproblemen kunnen optreden.  
 
Als het ijzergebrek langer duurt kan het bloedarmoede veroorzaken.
IJzergebreksanemie is over de hele wereld de vaakst voorkomende ‘gebreksziekte’.  
 
Indien u symptomen van een ijzertekort merkt, raadpleeg een arts en bespreek
verdere stappen.

8  Hoe kunt u een ijzertekort aanvullen of oplossen?

Er zijn meerdere mogelijkheden om uw ijzerreserves aan te vullen: supplementen,
een dieet dat veel ijzer bevat, injecties of infusies door een arts. 
 
8.1 Aanvulling via ijzer supplementen 
 
Om uw ijzer bloedspiegel te verhogen en uw reserve-ijzer aan te vullen kunt u
OTC-supplementen of voorgeschreven ijzer supplementen gebruiken. Deze verschillen
qua ijzergehalte en vorm. 
 
Als uw ferritinespiegel ernstig laag is of indien de opname in de darm verstoord is zijn
OTC-supplementen meestal niet voldoende om het tekort te compenseren. In dit
geval raden wij u aan een arts te raadplegen voor een regelmatige controle van uw
ferritinevoorraad. Ijzer wordt in dit geval in de vorm van injecties of infusies
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toegediend. 
 
De waardigheid van ijzerpreparaten is belangrijk. Driewaardig ijzer wordt optimaal
gemetaboliseerd bij een maaltijd. Tweewaardig ijzer kan het best één uur voor een
maaltijd genomen worden. 
 
8.2 Aanvulling via injecties of infusies 
 
In geval van ernstig tekort of stoornissen in de spijsvertering kan ijzer alternatief door
een arts voorgeschreven en door een injectie of infusie toegediend worden.  
 
8.3 Aanvulling via de voeding 
 
IJzer is een spoorelement. Dit zijn stoffen die het lichaam niet zelf kan maken.
Daarom moet het via de voeding opgenomen worden. Zowel plantaardige (non-heem
ijzer) als dierlijke producten (heem ijzer) bevatten ijzer. Het lichaam kan 18 % van het
heem ijzer en 5 % van het non-heem ijzer opnemen. Indien de ijzerreserves uitgeput
zijn, worden 20 % van het non-heem ijzer en 35 % van het heem ijzer geabsorbeerd.
Anders dan het dierlijke heem ijzer moet het lichaam het zogenaamde plantaardige
non-heem ijzer eerst in een oplosbare vorm omzetten. Een gemengde voeding bevat
gemiddeld 5-15 mg non-heem ijzer en 1-5 mg heem ijzer per dag.  
 
Gezouten haring evenals varkenslever hebben het hoogste gehalte aan ijzer. Andere
goede bronnen van ijzer zijn vlees, orgaanvlees en kippenei.  
 
Plantaardige voedsels zoals peulvruchten en granen leveren ook veel ijzer op.
Hieronder een overzicht van voedingsmiddelen die rijk zijn aan ijzer. 
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Let op: Alleen indien het ijzertekort door de voeding veroorzaakt werd kan het door
een verandering in de voedingsgewoonten gecompenseerd worden. 
 
8.4 Wat beinvloedt de ijzer opname? Aanbevelingen 
 
Vele factoren hebben een positieve of negatieve invloed op de ijzer opname.  
 
De volgende voedingsbestanddelen hebben een negatieve invloed op de
ijzerabsorptie: 
 
- calciumzout in melkproducten 
- lignine in graanproducten (volkoren) en lijnzaad 
- oxaalzuur in rabarber, spinazie, rode biet en cacao 
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- fosfaat in cola frisdranken 
- phytate in graanproducten (volkoren) en soja 
- polyfenolen in thee en koffie 
- salicylaat zoals in aspirine 
 
Behalve heem ijzer kunnen de volgende voedselbestanddelen de biologische
beschikbaarheid van ijzer verbeteren: 
 
- vitamine C (ascorbinezuur) 
- fruitzuur b.v. citroenzuur 
- zwavelhoudende aminozuren (cysteine) 
 
Uit bovenstaand overzicht kunnen de volgende aanbevelingen afgeleid worden: 
 
- Eet ijzerrijk groenten. 
- Eet heel af en toe voedingsmiddelen die veel oxaalzuur bevatten; gebruik zo
mogelijk melk of zure room om de zuur te binden. 
- Gebruik volkoren graanproducten zoals havervlokken of volkoren rijst (bevat meer
ijzer dan tarwebloem). 
- Profiteer van de positieve effecten van vitamine C: drink een glas sinaasappelsap bij
een maaltijd. 
- Geef de voorkeur aan traditioneel geproduceerd brood omdat sommige
verwerkingsstappen fytinezuur verminderen. Deze zuur beperkt de ijzeropname. 
- Drink minder thee, koffie, cola frisdranken en cacao-houdende dranken.
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