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IJZERSUPPLEMENTATIE bij hond en kat 

 

Product Dosis Weg van 

Toediening 

Opmerkingen 

Ijzerdextraan 50 

mg/ml 

Hond: 10-20 mg/kg 

IM 1 keer, gevolgd 

door oraal ijzersulfaat 

Kat: 50 mg/kg IM elke 

3-4 weken 

IM Klein risico op anafylactische 

reactie. Start met een kleine 

dosis. Injectie kan pijnlijk zijn. 

Ijzersulfaat Hond: 100-300 

mg/hond/dag 

Kat: 50-100 

mg/kat/dag 

PO Deze dosis is voor ijzersulfaat 

en niet voor `elementair 

ijzer`. 300 mg ijzersulfaat 

geeft 60 mg `elementair 

ijzer`. Mogelijke 

neveneffecten: anorexia en 

braken. Het kan helpen om 

de dosis te splitsen over 

meerdere keren per dag. 

Ferrofumaraat 

suspensie (20 

mg/ml) 

Hond en kat: 3 mg/kg 

3x/dag 

PO Deze dosis is voor 

ferrofumaraat en niet voor 

`elementair ijzer`. 20 mg 

ferrofumaraat bevat 6.5 mg 

elementair ijzer. Verkrijgbaar 

o.a. bij de universitaire 

diergeneeskunde apotheek in 

Utrecht. 

 

*Supplementatie moet lang genoeg gegeven worden – monitor rode bloedcel parameters (RBC, 

Hb, Retic-Hb, MCV, MCHC) en geef supplementatie tot  4 weken nadat de rode 

bloedcelparameters volledig genormaliseerd zijn.  
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**Wanneer een oraal ijzersupplement wordt samengegeven met een tetracycline antibioticum 

dan kan de absorptie van beiden verminderd worden. Het is aangeraden om deze medicijnen 

met minstens 3 uur tussentijd van elkaar te geven. 

***De absorptie van orale ijzersupplementen is beter wanneer ze op nuchtere maag gegeven 

worden. Echter kan dit leiden tot maagdarmklachten (braken, diarree, anorexia). Indien 

neveneffecten ontstaan, wordt het aangeraden om het supplement met kleine hoeveelheden 

voeding te geven en de dosis op te splitsen. Indien klachten aanhouden, is het aangeraden om 

over te schakelen op parenterale supplementatie.  

****Naast het geven van een ijzersupplement is het ook zeer belangrijk om de onderliggende 

oorzaak van de ijzerdeficiëntie te behandelen. Mogelijke oorzaken voor ijzerdeficiëntie zijn: 1) 

voeding die te laag is in ijzer. De meeste commerciële honden- en kattenvoedingen bevatten 

voldoende ijzer, maar ijzer tekort kan optreden in dieren die een huishouddieet of uitsluitend 

vegetarische voeding krijgen. Aangezien melk laag is in eiwit en groeiende kittens en puppies 

een hogere ijzerbehoefte hebben, zijn zogende kittens en puppies meer gevoelig voor het 

ontwikkelen van ijzerdeficiëntie 2) chronisch bloedverlies: door endo-of ectoparasieten, via het 

maagdarmkanaal, via het urinair stelsel, tengevolge van een coagulopathie 
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