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- in alle gevallen: Hb, MCV, ferritine
- bij vermoeden van vitamine B12 - en/of foliumzuurdeficiëntie† ook: vitamine B12, foliumzuur, reticulocyten, LDH
- bij vermoeden van anemie door (chronische) ziekte‡ ook: BSE, ijzer, transferrine, eGFR, leukocyten, tromboycyten
- bij verhoogd risico op dragerschap hemoglobinopathie§ ook: Hb-elektroforese/chromatografie, evt DNA-onderzoek, erytrocyten
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* Dit schema is van toepassing bij patiënten bij wie in de praktijk of in het laboratorium een anemie is vastgesteld, met uitzondering van kinderen met een Hb > 6.0 mmol/l die in de afgelopen maand een infectieziekte hebben doorgemaakt.
†
Afwijkend voedingspatroon (veganisme, deficiënte voeding bij overmatig alcoholgebruik), bekend potentieel opnameprobleem (inflammatoire darmziekte, maag- of darmresectie), gebruik van metformine en/of protonpompremmers.
‡
Aandoening die een anemie door (chronische) ziekte tot gevolg kan hebben (infectie, maligniteit, chronische ziekte, nierfunctiestoornis, hematologische aandoening).
§
Zie [kader Risicogroepen] in de hoofdtekst.
MCV = mean corpuscular volume; BSE = bezinkingssnelheid erytocyten; eGFR = estimated glomerular filtration rate; HbP = hemoglobinopathie; LDH = lacthaatdehydrogenase; N = normale bereik.
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