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Hemoglobinopathie

• Hemoglobinopathie: verzamelnaam voor thalassemie en sikkelcelziekte (erfelijke
bloedarmoede)

• Meest voorkomende erfelijke aandoening ter wereld waar je drager van kan zijn
• In landen waar Malaria voorkomt of voorkwam



Sikkelcelziekte/thalassemie

• Sikkelcelziekte en thalassemie

• Afwijkend hemoglobine

• Mutatie: verandering DNA

• 1 gen van moeder en 1 van vader

• Ziek: 2 ‘zieke’ genen

• Drager: 1 ‘ziek’ gen en 1 ‘gezond´ gen 



Erfelijkheid



Erfelijkheid alpha-thalassemie

• 4 genen betrokken: 2 van moeder en 2 van vader

• 1 of 2 ‘zieke genen’: drager

• 3 ‘zieke genen’: ziekte

• 4 ‘zieke genen’: overlijden voor of vlak na geboorte
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Diagnostiek

Wanneer testen?

• Dragers of patiënten in familie

• Bloedarmoede zonder ijzertekort

• Etnische achtergrond

Testen

• Richtlijn voor huisartsen

• HPLC/Hb typering



Hoe vaak komt het voor?

Nederland

• Geschat 200.000 dragers

• Sikkelcelziekte 1500 pt’en

• Thalassemie 250 pt’en

• Nu via hielprik 800 sikkelcelziekte dragers per jaar

Den Haag

• Geregistreerd bij huisarts in Den Haag: 1542 

• In Den Haag zouden moeten zijn: 11.328



Interviews huisarts/patiënt/drager

Behoefte aan meer kennis over HBP 

• ‘Als ze echt de ziekte hebben, geen dragerschap, dan heeft dat denk ik een grote impact op het leven

van de patiënt. Echter, ik verwijs ze altijd, dus ik weet in theorie wat het voor de patiënt betekent, 

maar niet in de praktijk.’

• ‘Mijn huisarts weet dat ik de ziekte heb, maar hij kan me niet helpen in concrete situaties. Hij kan niet

zeggen wat ik moet doen als ik een probleem heb.’

Inzicht in de organisatie en rollen in HBP zorg

• ‘Nee, ik weet niet waar ik heen moet dan (voor HBP zorg). Het is totaal onbekend. Het is gewoon een

onbekende ziekte. Soms zie je het in de probleemlijst staan, maar je doet er weinig mee.’



Interviews huisarts/patiënt/drager

Behoefte aan indicaties wanneer te verwijzen of meer onderzoek te doen

• ‘Soms zie ik het aan een HbA1c test. Bijvoorbeeld, je hebt een diabetes patiënt en je vraagt een HbA1c 

test aan, de machine kan dan zeggen rode vlag, dit was een vreemde test. Dan verwijs ik ze altijd, ik

verwijs altijd, want dat is het punt. Ik heb niet genoeg kennis over HBP, dus als de machine zegt

mogelijk een thalassemie, dan kan ik niet meer uitleggen’

• ‘Ik denk dat ze iets weten over mijn ziekte, maar niet meteen actie ondernemen. Dus ik ga eigenlijk

nooit naar mijn huisarts, ik bel de hematoloog en vraag hem om advies. Dat is veel sneller’



Take Home

• 2 ‘zieke’ genen nodig om de ziekte te krijgen

• Dragers meestal asymptomatisch en daardoor laat gediagnosticeerd

• Te weinig kennis bij huisartsen

• Noodzaak voor meer onderzoek en een praktische handleiding voor artsen in de eerste lijn
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