
Informatiefolder 
 

 

Het gebruik van ijzersuppletie tijdens de zwangerschap 

Als je deze informatie te lezen krijgt, ben je er door je verloskundige op gewezen 

dat je ervoor kunt kiezen om ijzersuppletie te gebruiken tijdens je zwangerschap. 

Deze informatie legt je uit wat ijzersuppletie voor jou kan betekenen. 

Wat is ijzer? 

IJzer is een spoorelement dat belangrijk is voor de vorming van hemoglobine (Hb), een onderdeel van de rode 

bloedcellen. Rode bloedcellen vervoeren zuurstof door ons lichaam.  

IJzer komt in voeding voor in 2 vormen: als heemijzer en als non-heemijzer. Heemijzer zit alleen in dierlijke 

producten. Non-heemijzer zit in dierlijke en plantaardige producten. Heemijzer wordt wat beter opgenomen door 

het lichaam dan non-heemijzer. Het grootste deel van het ijzer dat we eten is non-heemijzer, ongeveer 90%. Zo’n 

10% is heemijzer. 

Waar zit ijzer in? 

Heemijzer zit alleen in dierlijke producten zoals vlees, vis en kip. In rund- of lamsvlees zit meer ijzer dan in 

varkensvlees of kip. Non-heemijzer zit zowel in dierlijke producten als in plantaardige voedingsmiddelen, zoals 

brood en volkorenproducten, peulvruchten, noten en donkergroene groenten zoals spinazie, postelein, paksoi, 

andijvie en snijbiet. Ei en vleesvervangers bevatten alleen non-heemijzer. 

Welke soorten ijzersuppletie zijn er? 

Zwangere vrouwen met een te laag ijzergehalte kunnen kiezen uit verschillende soorten ijzertabletten. De meest 

gebruikte zijn Ferrofumaraat, Ijzer Bisglycinaat en Floradix. Ferrofumaraat kun je via een recept krijgen van je 

verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Ijzer Bisglycinaat en Floradix kun je kopen zonder recept.  

 

Wat zijn de verschillen?  

Allen soorten ijzertabletten bevatten ijzer wat gebonden is aan een stofje. Ferrofumaraat is gebonden aan een 

zout en Ijzer Bisglycinaat en Floradix aan een eiwit. Ferrofumaraat is medicatie en wordt al jaren voorgeschreven 

aan zwangere en niet-zwangere vrouwen met een te laag ijzergehalte. Ijzer Bisglycinaat en Floradix zijn een 

vitaminesupplement en daarmee vrij verkrijgbaar.  

 

Ijzer Bisglycinaat en Floradix hebben verschillende voordelen ten opzichte van Ferrofumaraat. Ijzer dat gebonden 

is aan een eiwit wordt namelijk gemakkelijker door het lichaam opgenomen en daardoor heb je er minder van 
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nodig. De dosering van Ijzer Bisglycinaat en Floradix is dan ook een stuk lager dan die van Ferrofumaraat en gaat 

daarmee gepaard met minder bijwerkingen, hetgeen de therapietrouw vaak ten goede komt.  

 

Welke tabletten werken het beste? 

Uit 11 wetenschappelijke studies komt naar voren dat Ijzer Bisglycinaat over het algemeen net zo goed werkt als 

Ferrofumaraat en minder vrouwen last hebben van bijwerkingen.  

Het voordeel van het laag gedosserde Floradix is dat het een goed opneembare ijzer tablet is met vitamine B en 

C. Vitamine B ondersteunt je energiestofwisseling in drukke periodes met lichamelijke en/of geestelijke 

inspanning. Het kan daardoor helpen bij inspanning en bij vermoeidheid. 

 

Bij iedere vorm van suppletie is het belangrijk na 4 tot 6 weken opnieuw je ijzergehalte te laten bepalen om er 

zeker van te zijn dat je ijzergehalte voldoende stijgt. Dat geldt voor zowel Ferrofumaraat als voor Ijzer Bisglycinaat 

als Floradix. 

Waar kun je ijzersuppletie halen? 

Ferrofumaraat kun je op recept krijgen en daarmee bij de apotheek halen. Ijzer Bisglycinaat en Floradix kun je zelf 

kopen bij de betere reform zaken.  

 

Overleg met je verloskundige welke vorm van suppletie en dosering voor jou het beste is. 

Waar moet je op letten bij het gebruiken van ijzersuppletie? 

Wanneer je een multivitaminen gebruikt, let er dan dat je de voorkeur geeft aan multivitaminen met uitsluitend 

Ijzer Bisglcyinaat in plaats van ijzer. Toegevoegde vitamine C is geen probleem. 

 

De opname van ijzer kun je bevorderen door ijzer in te nemen in combinatie met een vitamine C-bron, zoals fruit 

en groente. Zuivelproducten, koffie of groene thee remmen juist de opname van ijzer. Wanneer je de opname van 

ijzer wilt bevorderen, kun je proberen deze voedingsmiddelen te vermijden 2 uur vóór tot 2 uur na de inname van 

ijzer.  

 

Wanneer je ijzersuppletie gebruikt, neem dan iedere dag 1 tablet of capsule in, bij voorkeur bij de maaltijd. 

Meermaals ijzersuppletie per dag innemen leidt namelijk niet tot hogere ijzerabsorptie dan eenmaal daags.  

 

 

 

 

 

 

 

Bronvermelding:  

 

• Knov.nl/vakkennis-en-wetenschap  

• Voedingscentrum.nl/encyclopedie/ijzer 

• Bloedziekten.nl  


