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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, wordt 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 199 patiënten gerandomiseerd voor IV-ijzer (n=94) of oraal ijzer 
(n=105). Hb-normalisatie voor operatie werd bereikt in 14 patiënten (17,1%) na IV ijzer en in 14 patiënten na 
oraal ijzer (15,1%), (p=0.716) en werd tijdens follow-up vaker gezien na IV-ijzer. Gemiddelde Hb-spiegel bij 
aanvang was vergelijkbaar (6,5 vs. 6,5 mmol/L (p=0,571)), maar was tijdens follow-up significant hoger na IV 
ijzer. Vergelijkbare significante verhogingen werden gezien voor ferritine- en transferrineverzadigingsniveaus. 
Na IV-ijzer werden minder postoperatieve complicaties (39,8% vs 51,0%, p=0,117), minder IC-opnames (5,3% 
vs 11,4%, (p=0,124)) en minder bloedtransfusies (7,2% vs 14,3%, p = 0,107) gezien vergeleken met orale 



behandeling, hoewel niet statistisch significant.

Conclusie

Normalisatie van Hb voor operatie was laag bij beide regimes, maar verbeterde tijdens follow-up meer met IV-
ijzer in vergelijking met oraal ijzer bij patiënten met anemie die een operatie ondergingen voor colorectale 
kanker. IV-ijzer was ook effectiever in het verbeteren van peri- en postoperatieve Hb-, TSAT- en 
ferritinespiegels en lijkt dus effectiever te zijn bij prehabilitatie voor operatie.
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