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Introductie

Een op de drie darmkankerpatiënten gepland voor operatie, heeft een ijzergebreksanemie. Hoewel dit 
geassocieerd is met verhoogde morbiditeit, mortaliteit en verminderd herstel, blijft deze belangrijke 
comorbiditeit vaak onderbehandeld.

Methode

In deze internationale multicenter randomized controlled superioriteitsstudie werden patiënten met M0-stadium 
colorectale kanker, gepland voor curatieve resectie en een anemie door ijzertekort  geïncludeerd. Patiënten 
werden gerandomiseerd voor ijzerinfusie of orale ijzersuppletie. Primaire eindpunt was het percentage patiënten 
met hemoglobine (Hb)-normalisatie voor operatie (vrouwen >7,5 mmol/l en mannen >8 mmol/l). 
ClincalTrials.gov: NCT02243735.

Resultaten

Van oktober 2014 tot februari 2021 werden 202 patiënten gerandomiseerd naar intraveneus ijzer (n=96) of oraal 
ijzer (n=106). De behandeling werd mediaan 14 dagen voor de operatie gestart met intraveneus ijzer (IQR 11-
22) en 19 dagen met oraal ijzer (IQR 13-27). Normalisatie van hemoglobine op de dag van opname werd bereikt 
bij slechts 14/96 (17%) patiënten na intraveneus ijzer en bij 14/106 (15%) patiënten na oraal ijzer (p=0,826). 
Het gemiddelde hemoglobinegehalte bij baseline was vergelijkbaar (6,5 vs. 6,4 mmol/L (p=0,477)) en nam toe 
na intraveneus ijzer, maar niet na oraal ijzer. Ook na IV-ijzer, maar geen oraal ijzer, herstelde de 
ferritinespiegels. In de vooraf gedefinieerde subgroep van patiënten met milde anemie, werd een lager 



percentage herinterventies (1/62 (2%) vs 5/61 (18%), p=0,002), IC-opnames (1/62 (2%) vs 8/61 (13%), 
p=0,013) gezien na intraveneus versus oraal ijzer.

Conclusie

Normalisatie van hemoglobine vóór de operatie was laag bij beide regimes bij ziekenhuisopname, maar 
significant beter op alle andere tijdstippen in de iv-ijzergroep. Oraal ijzer kon op geen enkel moment de 
ijzerreserves herstellen. Bij patiënten met milde anemie werd een significant lagere incidentie van 
postoperatieve herinterventies en IC-opnames gezien in vergelijking met patiënten die orale ijzersuppletie 
kregen. Daarom lijkt IV-suppletie effectiever te zijn voor prehabilitatie van colorectale kankerpatiënten die een 
operatie ondergaan.
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