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Datum 12 februari 2021 
Betreft GVS-advies natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®) 
 
 
 
Geachte mevrouw Van Ark,  
 
In uw brief van 10 augustus 2020 (CIBG-20-0803) heeft u Zorginstituut 
Nederland verzocht een toetsing uit te voeren over de vraag of 
natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®) onderling vervangbaar is met een 
middel dat is opgenomen in het GVS. Het Zorginstituut heeft de inhoudelijke 
beoordeling inmiddels afgerond. De overwegingen hierbij treft u aan in het GVS-
rapport dat als bijlage is toegevoegd. 
 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®) is geregistreerd voor de behandeling 
van hyperkaliëmie bij volwassenen. Natriumzirkoniumcyclosilicaat is beschikbaar 
als poeder voor orale suspensie. Elk sachet bevat 5 g of 10 g.  
 
Dosering van natriumzirkoniumcyclosilicaat 
Correctiefase: De dosering in de correctiefase is 10 g driemaal daags 
 
Onderhoudsfase: De aanbevolen aanvangsdosis voor de onderhoudsdosering is 5 
g eenmaal daags, welke naar behoefte verhoogd kan worden, 10 g eenmaal daags 
of 5 g om de dag. De maximale dosering is 10 g natriumzirkoniumcyclosilicaat per 
dag.  
 
Chronische hemodialyse: Natriumzirkoniumcyclosilicaat mag alleen toegediend 
worden op dagen zonder dialyse, waarbij de aanvangsdosis 5 g eenmaal daags is. 
De dosis kan aangepast worden met intervallen van een week met stappen van 5 
g tot maximaal 15 g eenmaal daags op de dagen zonder dialyse.  
 
De standaarddosis voor natriumzirkoniumcyclosilicaat kan worden vastgesteld op 
7,5 g per dag.  
 
Toets onderlinge vervangbaarheid 
De gebruikelijke farmacotherapeutische behandeling waarmee 
natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®) kan worden vergeleken bestaat uit de 
harspreparaten natriumpolystyreensulfonaat (SPS, Resonium®) en 
calciumpolystyreensulfonaat (CPS, Sorbisterit®). Daarnaast is sinds 2019 de 
kationenwisselaar patiromeer (Veltassa®) opgenomen in het GVS.  
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Aangezien de werking van natriumzirkoniumcyclosilicaat evenals SPS berust op 
uitwisseling van kalium met natrium, komt gezien de huidige indeling in het GVS 
SPS in aanmerking voor vergelijking met natriumzirkoniumcyclosilicaat. 
 
Conclusie farmacotherapeutisch rapport 
Zorginstituut Nederland is tot de conclusie gekomen dat 
natriumzirkoniumcyclosilicaat een gelijke waarde heeft ten opzichte van 
natriumpolystyreensulfonaat (SPS).  
 
Advies over opname in het GVS 
Zorginstituut Nederland adviseert u natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®) 
samen met natriumpolystyreensulfonaat (SPS) op te nemen in een nieuw te 
vormen cluster op bijlage 1A van het GVS. Als standaarddosis kan voor 
natriumzirkoniumcyclosilicaat 7,5 g per dag gehanteerd worden. De 
standaarddosis voor SPS is 45 g per dag.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Sjaak Wijma 
Voorzitter Raad van Bestuur 
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1 Inleiding 

In de brief van 10 augustus 2020 verzoekt de minister van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport Zorginstituut Nederland een inhoudelijke toetsing uit te voeren over het 
geneesmiddel natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®). 

1.1 Natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®) 
 
Samenstelling[1] 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®) 5 of 10 g poeder in sachet voor orale 
suspensie.  
 
Geregistreerde indicatie[1] 
Behandeling van hyperkaliëmie bij volwassenen.  
 
Dosering[1] 
Correctiefase: aanbevolen aanvangsdosis 10 g 3×/dag toegediend als suspensie in 
water. Wanneer normokaliëmie is bereikt, de onderhoudsbehandeling volgen. 
Doorgaans wordt normokaliëmie binnen 24-48 uur bereikt. Indien dit na 48 uur niet 
het geval is, hetzelfde behandelschema gedurende nog eens 24 uur voortzetten. 
Overweeg andere behandelopties indien normokaliëmie niet binnen 72 uur bereikt 
is. 
 
Onderhoudsfase: wanneer normokaliëmie bereikt is, de minimaal werkzame 
hoeveelheid natriumzirkoniumcyclosilicaat vaststellen om terugkeer van 
hyperkaliëmie te voorkomen. Aanbevolen aanvangsdosis is 5 g 1×/dag, naar 
behoefte titreren tot 10 g 1×/dag of 5 g om de dag. Maximaal 10 g 1×/dag 
gebruiken. In klinisch onderzoek is natriumzirkoniumcyclosilicaat tot een duur van 
één jaar toegepast. 
 
Bij chronische hemodialyse: alleen toedienen op dagen zonder dialyse; aanbevolen 
aanvangsdosis is 5 g 1×/dag. Naar behoefte de dosis wekelijks naar boven of 
beneden titreren op basis van de plasmakaliumwaarde voor dialyse na het lange 
interdialyse-interval. De dosis aanpassen met intervallen van een week met stappen 
van 5 g tot maximaal 15 g 1×/dag op dagen zonder dialyse. Controleer het 
plasmakalium wekelijks wanneer de dosis wordt aangepast. Wanneer normokaliëmie 
is bereikt, het kalium regelmatig controleren (bv. maandelijks of vaker op basis van 
klinische beoordeling inclusief veranderingen van de hoeveelheid kalium in het dieet 
of medicatie die het plasmakalium kan beïnvloeden). 

1.2 Voorstel fabrikant opname GVS 
Opname op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering. 
 
 
 
 
Deze tekst is door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) vastgesteld in 
de vergadering van 25 januari 2021. 
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2 Beoordeling onderlinge vervangbaarheid 

Om de plaats van een geneesmiddel in het GVS te kunnen vaststellen, wordt eerst 
beoordeeld of het onderling vervangbaar is met reeds in het GVS opgenomen 
geneesmiddelen. Vervolgens wordt beoordeeld wat de therapeutische waarde van 
natriumzirkoniumcyclosilicaat is ten opzichte van de standaard- of de gebruikelijke 
behandeling. 
 
De gebruikelijke farmacotherapeutische behandeling waarmee 
natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®) kan worden vergeleken bestaat uit de 
harspreparaten natriumpolystyreensulfonaat (SPS, Resonium®) en 
calciumpolystyreensulfonaat (CPS, Sorbisterit®).[2-5] Daarnaast is sinds 2019 de 
kationenwisselaar patiromeer (Veltassa®) opgenomen in het GVS.[6] 
 
De werking van SPS berust op uitwisseling van natrium met kalium, terwijl CPS en 
patiromeer calcium met kalium uitwisselen. Het verschil in kationenuitwisseling van 
SPS en CPS is in 1994 door de CFH (de voormalige WAR-CG) als klinisch relevant 
beoordeeld,[6] omdat het uit SPS vrijkomende natrium bezwaarlijk kan zijn bij 
hypertensie, hartdecompensatie of oligurische nierbeschadiging.[4] Bij deze 
patiënten gaat de voorkeur daarom uit naar behandeling met CPS.[2, 3] Daarentegen 
veroorzaakt CPS meer obstipatie dan SPS en is CPS is gecontra-indiceerd bij 
hypercalciëmie.[5]  
 
Vanwege dit klinisch relevante verschil in werking zijn CPS en SPS oorspronkelijk 
niet geclusterd, maar beide op bijlage 1B van het GVS opgenomen. In 2019 is 
beoordeeld dat CPS onderling vervangbaar is met patiromeer en zijn deze 
geneesmiddelen opgenomen op bijlage 1A in een nieuw cluster (0V03AEBO V). 
 
Aangezien de werking van natriumzirkoniumcyclosilicaat evenals SPS berust op 
uitwisseling van kalium met natrium, komt gezien de huidige indeling in het GVS 
SPS in aanmerking voor vergelijking met natriumzirkoniumcyclosilicaat. 
 

2.1 Beoordeling criteria onderlinge vervangbaarheid 

2.1.1 Gelijksoortig indicatiegebied 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat is geïndiceerd voor de behandeling van hyperkaliëmie 
bij volwassenen ongeacht onderliggende oorzaak,[1] terwijl SPS is geïndiceerd voor 
de behandeling hyperkaliëmie bij acute en chronische nierinsufficiëntie en als 
ondersteunende therapie bij chronische hemodialyse of chronische peritoneale 
dialyse.[4] Natriumzirkoniumcyclosilicaat heeft dus een bredere geregistreerde 
indicatie dan SPS. Echter, aangezien nierinsufficiëntie één van de belangrijkste 
oorzaken van hyperkaliëmie is, zal een groot deel van de patiënten onder beide 
indicaties vallen. In de studies die natriumzirkoniumcyclosilicaat onderzochten had 
het merendeel van de patiënten chronische nierinsufficiëntie (CNS; 58%-100%).[7-

13] Daarnaast blijkt dat harspreparaten in de praktijk breder ingezet worden dan de 
geregistreerde indicatie. Volgens de Richtlijnencommissie van de Nederlandse 
Federatie voor Nefrologie zijn deze geneesmiddelen ook zinvol bij patiënten voor wie 
continuering van renine-angiotensine-aldosteronsysteem inhibitoren (RAASi) van 
belang is (zoals patiënten met diabetes mellitus (DM) en hartfalen (HF)), maar die 
ondanks aanpassing van farmacotherapie en leefstijlveranderingen hyperkaliëmie 
blijven ontwikkelen. 
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Conclusie: Er is sprake van een gelijksoortig indicatiegebied. 

2.1.2 Gelijke toedieningsweg 
Zowel natriumzirkoniumcyclosilicaat als SPS worden via orale weg ingenomen. SPS 
is daarnaast zo nodig rectaal toe te dienen.[4, 1]  
 
Conclusie: Er is sprake van een gelijke toedieningsweg. 

2.1.3 Bestemd voor dezelfde leeftijdscategorie 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat is uitsluitend geregistreerd voor de toepassing bij 
volwassenen.[1] SPS is geregistreerd voor gebruik bij volwassenen en kinderen. Er is 
echter geen sprake van een speciale toedieningsvorm voor kinderen.[4] 
 
Conclusie: De genoemde geneesmiddelen zijn bestemd voor dezelfde 
leeftijdscategorie. 

2.1.4 Klinische relevante verschillen in eigenschappen 
De weging van het criterium klinisch relevante verschillen in eigenschappen berust 
met name op een beoordeling van de gunstige en ongunstige effecten van 
natriumzirkoniumcyclosilicaat ten opzichte van de reeds beschikbare 
geneesmiddelen. Verschillen in de toepasbaarheid en het gebruiksgemak worden 
wel in de weging meegenomen maar hebben alleen een doorslaggevende rol indien 
dit tot een klinisch relevante verandering in (on)gunstige effecten leidt. 
 
Gunstige effecten 
Een vergelijking van natriumzirkoniumcyclosilicaat met de harspreparaten SPS en 
CPS is moeilijk. Op basis van de geïncludeerde literatuur in deze beoordeling en de 
eerdere beoordeling van patiromeer in 2019 kan het Zorginstituut alleen 
concluderen dat natriumzirkoniumcyclosilicaat net als SPS en CPS in staat lijkt 
normokaliëmie te bereiken en (langdurig) te behouden bij patiënten met chronische 
hyperkaliëmie, met als gevolg daarvan het mogelijk maken van RAASi continuering. 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat is daarbij onderzocht in een bredere populatie ten 
opzichte van de harspreparaten, namelijk naast patiënten met CNS en dialyse, ook 
patiënten met DM en HF. 
 
Ongunstige effecten 
De bijwerkingenprofielen van natriumzirkoniumcyclosilicaat, SPS en CPS verschillen 
in aard enigszins van elkaar. De harspreparaten geven met name gastro-intestinale 
bijwerkingen, die in zeldzame gevallen ernstig kunnen zijn. Het bijwerkingenprofiel 
van natriumzirkoniumcyclosilicaat lijkt iets milder te zijn, waarbij vooral oedeem en 
daarnaast hypokaliëmie op de voorgrond lijken te staan. 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat is daarbij alleen onderzocht in klinische trials, terwijl 
gegevens over de veiligheid van de harspreparaten al vele decennia worden 
verzameld. Het moet nog blijken wat de bijwerkingen van 
natriumzirkoniumcyclosilicaat zijn bij langdurige toepassing bij grote groepen 
patiënten in de dagelijkse praktijk. Kortom, of het bijwerkingenprofiel van 
natriumzirkoniumcyclosilicaat in de dagelijkse klinische praktijk opweegt tegen de 
bijwerkingen van de harsen is nog onduidelijk. Deze opvatting wordt ondersteund 
door zowel de Richtlijncommissie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie 
(RLC NFN) als de Nierpatiënten Vereniging Nederland. 
 
Conclusie: Geconcludeerd kan worden dat er geen klinisch relevante verschillen in 
eigenschappen zijn tussen natriumzirkoniumcyclosilicaat en SPS. 
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2.2 Conclusie onderlinge vervangbaarheid 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®) is onderling vervangbaar met SPS. SPS is 
opgenomen op bijlage 1B van het GVS. 

2.3 Standaarddosis 
De DDD voor natriumzirkoniumcyclosilicaat bij de behandeling van hyperkaliëmie bij 
volwassenen is vastgesteld op 7,5 g/dag.[14] De aanbevolen dosis in de 
onderhoudsfase is 5-10 g/dag. Als standaarddosis kan daarom 7,5 g/dag worden 
gehanteerd.  
 
De DDD van SPS is 45 g/dag.[15] Als standaarddosis kan daarom 45 g/dag worden 
gehanteerd. 

2.4 Conclusie plaatsing op lijst 1A  
Op grond van bovenstaande kan natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®) samen 
met SPS in een nieuw te vormen cluster worden geplaatst op bijlage 1A.  
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3 Conclusie plaatsing in GVS 

Natriumzirkoniumcyclosilicaat kan samen met SPS in een nieuw te vormen cluster 
worden geplaatst op bijlage 1A. Daarbij kan een standaarddosis van 7,5 g/dag voor 
natriumzirkoniumcyclosilicaat en 45 g/dag voor SPS gehanteerd worden. 
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Afkortingen 

Afkorting Omschrijving 
ACE angiotensine converting enzyme 
AT II angiotensine II 
BI betrouwbaarheidsinterval 
CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use 
CNS chronische nierschade 
CPS calciumpolystyreensulfonaat  
DM diabetes mellitus 
EMA European Medicine Agency 
eGFR Estimated glomerular filtration rate 
EPAR European public assessment reports 
FU follow up 
GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation 
GVS Geneesmiddelenvergoedingssysteem 
HF hartfalen 
NIV Nederlandse Internisten Vereniging 
RAASi renine-angiotensine-aldosteron-systeem remmers 
RCT gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 
RLC NFN Richtlijnencommissie van de Nederlandse Federatie voor 

Nefrologie 
SmPC Samenvatting van de productkenmerken 
SPS natriumpolystyreensulfonaat 
TID driemaal daags 
QD eenmaal daags 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 
inhoudelijke beoordeling van de waarde van natriumzirkoniumcyclosilicaat 
(Lokelma®) voor de behandeling van hyperkaliëmie bij volwassen patiënten. 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat is daarbij vergeleken met de harspreparaten SPS en 
CPS op de criteria gunstige effecten, ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid 
en gebruiksgemak. Zorginstituut Nederland heeft zich hierbij laten adviseren door 
haar Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 
 
Een vergelijking van natriumzirkoniumcyclosilicaat met de harspreparaten 
natriumpolystyreensulfonaat (SPS) en calciumpolystyreensulfonaat (CPS) is 
moeilijk. Een directe vergelijking met de harspreparaten is niet mogelijk, omdat er 
geen head-to-head analyse is gedaan. De fabrikant heeft na consultatie aangegeven 
dat een head-to-head studie van natriumzirkoniumcyclosilicaat en SPS was gepland, 
maar deze niet kon worden uitgevoerd vanwege het veiligheidsprofiel van SPS. Een 
veiligheidsstudie, op basis waarvan de sample size voor de head-to-head studie zou 
worden bepaald, werd vroegtijdig beëindigd door de onafhankelijke Data Safety 
Monitoring Board vanwege bijwerkingen (QT verlenging, paroxysmaal 
atriumfibrilleren, en diarree) bij drie deelnemers in de SPS arm. Een indirecte 
vergelijking is moeilijk. Hoewel SPS en CPS sinds de jaren 50 en 60 van de vorige 
eeuw op de markt zijn en sindsdien bij grote groepen patiënten in de dagelijkse 
praktijk worden gebruikt, is het bewijs voor de effectiviteit van deze 
geneesmiddelen zeer mager. 
 
Op basis van de geïncludeerde literatuur in deze beoordeling en de eerdere 
beoordeling van patiromeer in 2019 kan het Zorginstituut alleen concluderen dat 
natriumzirkoniumcyclosilicaat net als SPS en CPS in staat lijkt normokaliëmie te 
bereiken en (langdurig) te behouden bij patiënten met chronische hyperkaliëmie, 
met als gevolg daarvan het mogelijk maken van renine-angiotensine-aldosteron-
systeem remmers (RAASi) continuering. Natriumzirkoniumcyclosilicaat is daarbij 
onderzocht in een bredere populatie ten opzichte van de harspreparaten, namelijk 
naast patiënten met chronische nierschade en dialyse, ook patiënten met diabetes 
mellitus en hartfalen. 
 
De bijwerkingenprofielen van natriumzirkoniumcyclosilicaat, SPS en CPS verschillen 
in aard enigszins van elkaar. De harspreparaten geven met name gastro-intestinale 
bijwerkingen, die in zeldzame gevallen ernstig kunnen zijn. Het bijwerkingenprofiel 
van natriumzirkoniumcyclosilicaat lijkt iets milder te zijn, waarbij vooral oedeem en 
daarnaast hypokaliëmie op de voorgrond lijken te staan. 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat is daarbij alleen onderzocht in klinische trials, terwijl 
gegevens over de veiligheid van de harspreparaten al vele decennia worden 
verzameld. Het moet nog blijken wat de bijwerkingen van 
natriumzirkoniumcyclosilicaat zijn bij langdurige toepassing bij grote groepen 
patiënten in de dagelijkse praktijk. Kortom, of het bijwerkingenprofiel van 
natriumzirkoniumcyclosilicaat in de dagelijkse klinische praktijk opweegt tegen de 
bijwerkingen van de harsen is nog onduidelijk. Deze opvatting wordt ondersteund 
door zowel de Richtlijncommissie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie 
(RLC NFN) als de Nierpatiënten Vereniging Nederland. 
 
De ervaring met de harspreparaten is ruim, terwijl de ervaring met 
natriumzirkoniumcyclosilicaat beperkt is. De toepasbaarheid van 
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natriumzirkoniumcyclosilicaat bij volwassenen is mogelijk breder dan van de 
harspreparaten. Het gebruiksgemak van natriumzirkoniumcyclosilicaat lijkt beter ten 
opzichte van SPS en CPS. Of dit resulteert in een betere therapietrouw is niet 
aangetoond. 
 
Tot slot merkt het Zorginstituut op dat de harspreparaten een plaats hebben in de 
Nederlandse richtlijnen en dat deze geneesmiddelen in de Nederlandse klinische 
praktijk ook langdurig gegeven worden om continuering van RAASi mogelijk te ma-
ken. Wel beveelt het Zorginstituut aan om vanwege de verschillende bijwerkingen-
profielen bij ervaren bijwerkingen van SPS/CPS over te stappen naar natriumzirko-
niumcyclosilicaat. 
 
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat voor de behandeling 
van voor de behandeling van hyperkaliëmie bij volwassen patiënten 
natriumzirkoniumcyclosilicaat een gelijke waarde heeft ten opzichte van SPS en 
CPS.  
 
De beoordeling van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid, met daarin het 
advies van Zorginstituut Nederland aan de minister van VWS ten aanzien van 
opname in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), is beschreven in het 
GVS-rapport van natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®). 
 
 
De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 
Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 25 januari 
2021. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 
Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van 
natriumzirkoniumcyclosilicaat bij voor de behandeling van hyperkaliëmie bij 
volwassen patiënten t.o.v. de standaard- of gebruikelijke behandeling. 

 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®) 5 of 10 g poeder in sachet voor orale 
suspensie[1] 
Geregistreerde indicatie: 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat is geïndiceerd voor de behandeling van 
hyperkaliëmie bij volwassen patiënten. 
 
Claim van de fabrikant: 
De fabrikant vraagt opname van natriumzirkoniumcyclosilicaat op bijlage 1B van 
de Regeling zorgverzekering aan en claimt dat natriumzirkoniumcyclosilicaat een 
therapeutische meerwaarde heeft: 
• in de acute, kortdurende behandeling van hyperkaliëmie, vanwege een uniek 

kaliumverlagend mechanisme, beter bijwerkingenprofiel, gebruiksgemak en 
werkingssnelheid ten opzichte van calciumpolystyreensulfonaat (CPS) en 
natriumpolystyreensulfonaat (SPS).  

• in het behoud van normokaliëmie door middel van een chronische behandeling, 
met een veiliger bijwerkingenprofiel op de lange termijn ten opzichte van de 
huidige standaardbehandeling (o.a. leefstijlaanpassingen plus CPS/SPS in geval 
van hyperkaliëmie recidief).  

• als aanvullende behandeling op renine-angiotensine-aldosteron-systeem 
remmers (RAASi) doordat natriumzirkoniumcyclosilicaat effectief is in het 
behouden en verkrijgen van optimale RAASi dosering, waardoor de cardio-
renale protectieve werking van RAASi behouden blijft en de onderliggende 
aandoening-gerelateerde morbiditeit en mortaliteit voorkomen kan worden.  

 
Doseringsadvies: 
Correctiefase: aanbevolen aanvangsdosis is 10 g 3×/dag toegediend als 
suspensie in water. Wanneer normokaliëmie is bereikt, de 
onderhoudsbehandeling volgen. Doorgaans wordt normokaliëmie binnen 24-48 
uur bereikt. Indien dit na 48 uur niet het geval is, hetzelfde behandelschema 
gedurende nog eens 24 uur voortzetten. Overweeg andere behandelopties indien 
normokaliëmie niet binnen 72 uur bereikt is. 
 
Onderhoudsfase: wanneer normokaliëmie bereikt is, de minimaal werkzame 
hoeveelheid natriumzirkoniumcyclosilicaat vaststellen om terugkeer van 
hyperkaliëmie te voorkomen. Aanbevolen aanvangsdosis is 5 g 1×/dag, naar 
behoefte titreren tot 10 g 1×/dag of 5 g om de dag. Maximaal 10 g 1×/dag 
gebruiken. In klinisch onderzoek is natriumzirkoniumcyclosilicaat tot een duur 
van één jaar toegepast. 
 
Bij chronische hemodialyse: alleen toedienen op dagen zonder dialyse; 
aanbevolen aanvangsdosis is 5 g 1×/dag. Naar behoefte de dosis wekelijks naar 
boven of beneden titreren op basis van de plasmakaliumwaarde voor dialyse na 
het lange interdialyse-interval. De dosis aanpassen met intervallen van een week 
met stappen van 5 g tot maximaal 15 g 1×/dag op dagen zonder dialyse. 
Controleer het plasmakalium wekelijks wanneer de dosis wordt aangepast. 
Wanneer normokaliëmie is bereikt, het kalium regelmatig controleren (bv. 
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maandelijks of vaker op basis van klinische beoordeling inclusief veranderingen 
van de hoeveelheid kalium in het dieet of medicatie die het plasmakalium kan 
beïnvloeden). 
 
Samenstelling: 
Een sachet bevat 5 of 10 g natriumzirkoniumcyclosilicaat. 
 
Werkingsmechanisme: 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat is een kationenwisselaar, bestaande uit een niet-
geabsorbeerd, niet-polymeer anorganisch poeder met een uniforme microporeuze 
structuur dat selectief kalium opneemt en uitwisselt tegen waterstof- en natrium-
kationen. Natriumzirkoniumcyclosilicaat is in vitro zeer selectief voor kaliumionen, 
ook in de aanwezigheid van andere kationen zoals calcium en magnesium. Natri-
umzirkoniumcyclosilicaat neemt kalium op in het gehele gastro-intestinale stelsel 
en vermindert het gehalte vrije kalium in het lumen van het gastro-intestinale 
stelsel. Hierdoor worden de plasmakaliumgehaltes verlaagd en de 
uitscheiding van kalium via de feces verhoogd, waardoor hyperkaliëmie wordt 
verholpen. 
 

 
1.2 Achtergronden  

 
1.2.1 Aandoening 

Kalium speelt een belangrijke rol in de vochthuishouding en in de signaaloverdracht 
van zenuwen en spiercontracties. Normokaliëmie is gedefinieerd als een 
plasmakaliumwaarde tussen de 3,5 en 5,0 mmol/L. Hyperkaliëmie wordt 
verschillend gedefinieerd met een plasmakaliumconcentratie tussen de 5,0 en 6,0 
mmol/L. Als maat voor een ernstige hyperkaliëmie, waarvoor onmiddellijke 
behandeling nodig is, wordt in de literatuur meestal een plasmakaliumwaarde van 
boven de 6 mmol/L genoemd. Een hyperkaliëmie kan acuut ontstaan (arbitraire 
grens 48 uur) of chronisch zijn.[2] 
 
Kaliumhuishouding 
Bij gezonde personen wordt ongeveer 10% van de via de voeding ingenomen 
kalium uitgescheiden via de dikke darm en ongeveer 90% door de nieren. In reactie 
op een verhoogde plasmakaliumconcentratie geeft de bijnier aldosteron af (zie 
nummers 16, 10 en 11 in figuur 1). Een verhoogde aldosteronspiegel leidt 
vervolgens tot de renale uitscheiding van kalium in het corticale distale nefron, 
tegen uitwisseling van voornamelijk natrium (zie nummer 12 in figuur 1). Daarmee 
verlaagt de plasmakaliumconcentratie. Een klein deel van het kalium (10%) wordt 
uitgescheiden in het gastro-intestinaal stelsel en verlaat het lichaam via de feces.  
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Figuur 1 Het renine-angiotensine-aldosteron (RAAS) systeem. Bron: antranik.org 
 
 
Oorzaken hyperkaliëmie 
Hyperkaliëmie kan worden veroorzaakt door (een combinatie van): 

1. Een verhoogde kaliuminname (kaliumsupplementen, zoutvervangers en 
sommige geneeskundige kruiden zoals alfalfa); 

2. Een intracellulaire redistributie, waarbij er een kalium shift plaatsvindt van 
intracellulair naar extracellulair (bijvoorbeeld bij metabole acidose of 
insulinetekort). 

3. Een verminderde kaliumexcretie via de nieren. Hiervoor zijn drie 
pathofysiologische mechanismen verantwoordelijk:  

Een onvoldoende aanbod van natrium aan het distale nefron, waardoor 
distaal weinig natrium voor kalium valt uit te wisselen. Dit wordt onder 
andere gezien bij een gestoorde nierfunctie (bij creatinineklaringen 
vanaf minder dan 30 ml/min);  

- Een tekort aan (biologisch actief) aldosteron, bijvoorbeeld door RAASi 
(ACE-remmers, AT II-antagonisten, aldosteron-antagonisten, zie 
Figuur 1);  

- Een verminderde urineflow in het distale nefron, met name bij 
chronische tubulo-interstitiële ziekten.[2]  

 
Acuut versus chronisch 
Intracellulaire redistributie veroorzaakt meestal een tijdelijke (acute) verhoging van 
de kaliumconcentratie. Chronische hyperkaliëmie wordt vrijwel altijd veroorzaakt 
door een - in relatie tot het aanbod - lage kaliumexcretie in de urine. Wanneer de 
onderliggende oorzaak van hyperkaliëmie niet kan worden opgelost (bijvoorbeeld bij 
chronische nierschade), kan dit leiden tot regelmatig terugkerende hyperkaliëmie.[2] 
 
Risicofactoren 
De onderstaande factoren kunnen het risico op hyperkaliëmie verhogen: 

1. Onderliggende chronische aandoeningen die de nierfunctie kunnen 
beïnvloeden, zoals hartfalen (HF), chronische nierschade (CNS) en diabetes 
mellitus (DM); 
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2. Gebruik van RAASi. Het gebruik van RAASi bij patiënten met chronische 
nierschade resulteert in een verlaging van het risico op progressie van 
nierschade tot nierfalen, het optreden van cardiovasculaire gebeurtenissen 
én algehele mortaliteit. Een nadeel is dat RAASi tegelijkertijd het risico op 
hyperkaliëmie verhoogt. Met name duale RAAS-blokkade (bijvoorbeeld ACE-
remmers plus ARB’s) geeft een verhoogd risico op hyperkaliëmie. [3]  

3. Oudere leeftijd. Aangezien met de leeftijd de nierfunctie afneemt, en 
daarmee het vermogen om kalium uit te scheiden, hebben ouderen in het 
algemeen een verhoogd risico op hyperkaliëmie. 

Het risico op hyperkaliëmie zal verder versterkt worden door gelijktijdig gebruik van 
de volgende medicijnen die de kaliumuitscheiding beïnvloeden: NSAID’s, 
bètablokkers, calcineurine-remmers zoals cyclosporine en tacrolimus, heparine, 
ketoconazol, kaliumsparende diuretica, trimethoprim, pentamidine, kaliumsuppletie 
waaronder ook dieetzouten en bepaalde kruiden. 
 

1.2.2 Symptomen en ernst 
Klachten en symptomen die kunnen wijzen op hyperkaliëmie zijn: een slecht 
reagerende patiënt, slapheid, dyspneu en hypotensie (<90 mm Hg). Veelal verloopt 
hyperkaliëmie echter asymptomatisch. Veel patiënten blijken wel ECG-afwijkingen 
te hebben waarbij vaak sprake is van aspecifieke ST-segmentafwijkingen. Een 
ernstige hyperkaliëmie (plasmakaliumwaarde >6,0 mmol/l) is potentieel 
levensbedreigend door het optreden van hartritmestoornissen, een acute 
hartstilstand of spierverlammingen.[2] In cohortstudies is hyperkaliëmie sterk 
geassocieerd met mortaliteit.[2] 
 
Wanneer het gebruik van RAASi de onderliggende oorzaak is voor hyperkaliëmie en 
deze patiënten niet anders behandeld kunnen worden, is het gebruikelijk om de 
dosis van de RAASi aan te passen, dan wel het gebruik te staken. RAASi bieden een 
beschermend effect tegen progressie van nierschade tot nierfalen, het optreden van 
cardiovasculaire gebeurtenissen én algehele mortaliteit.[4, 5] Deze voordelen van 
RAASi worden bij deze patiënten dus teniet gedaan. 
 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 
De incidentie van hyperkaliëmie varieert onderling sterk in verschillende studies. 
Incidentiegetallen van 1 tot 10% worden opgegeven in als ‘normaal’ omschreven 
ziekenhuispopulaties. Meestal betreft het patiënten met een (al langer bestaande) 
nierschade; vaak ook is er sprake van hyperglycemie, naast het onoordeelkundig 
gebruik van kaliumsupplementen of andere medicijnen die de kaliumhuishouding 
beïnvloeden. Bij oudere patiënten wordt vaker hyperkaliëmie gezien dan bij jongere 
patiënten, waarschijnlijk door de niet herkende (fysiologische) vermindering van de 
nierfunctie en het uitblijven van aanpassing van de medicatie aan de nierfunctie.[2]  
    

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 
De farmacotherapeutische behandeling bij hyperkaliëmie is beschreven in de 
volgende Nederlandse richtlijnen: 

 Richtlijn Elektrolytenstoornissen – Nederlandse Internisten Vereniging 
(NIV) (2012)[2] 

 Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierschade – NIV en Nederlands 
Huisartsen Genootschap (NHG) (2018)[6]  

 Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen – NIV, NHG en Nederlandse Vereniging 
voor Cardiologie (NVVC) (2010)[7] 

Daarnaast is door het Zorginstituut de Richtlijnencommissie van de Nederlandse 
Federatie voor Nefrologie (RLC NFN) geconsulteerd voor aanvullende informatie over 
de huidige standaardbehandeling. 
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Afkapwaarde plasmakalium 
De NIV hanteert in haar Richtlijn Elektrolytenstoornissen (2012) een grenswaarde 
van 5,0 mmol/L. Voor patiënten met chronische nierschade adviseert de werkgroep 
in de Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierschade het plasmakalium niet te laten 
stijgen tot boven de 5,5 mmol/L. In de Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen wordt hy-
perkaliëmie tevens gedefinieerd als een plasmakalium boven de 5,5 mmol/L.  
 
Behandeling hyperkaliëmie 
Acute hyperkaliëmie (d.w.z. plasmakalium ≥ 6 mmol/L ontstaan binnen 48 uur) 
vereist onmiddellijke behandeling, meestal uitgevoerd op de spoedeisende hulp, die 
gericht is op membraanstabilisatie van de hartspiercellen door toediening van 
intraveneus calcium en vervolgens shift van extracellulair kalium naar intracellulair 
kalium met intraveneus insuline/glucose. Daarna volgt aanpak van de onderliggende 
oorzaak danwel verdere verwijdering van een overmaat aan kalium door bevorderen 
van de diurese, zo nodig hemodialyse en mogelijk harspreparaten [zie 
Harspreparaten].[2] 
 
Behandeling van chronische hyperkaliëmie is gericht op de aanpak van de 
onderliggende oorzaak, bijvoorbeeld door aanpassing van de farmacotherapie [zie 
Aanpassing farmacotherapie], correctie verkeerde voedingsgewoontes, correctie 
metabole acidose, verbeteren van de hydratietoestand en/of opheffen van een 
postrenale obstructie. Aanvullende behandeling betreft stimulatie van de 
uitscheiding van kalium door herstel of verbetering van de diurese; of met behulp 
van harspreparaten [zie Harspreparaten].[2] 
 
Aanpassing farmacotherapie 
Kaliumverhogende medicatie waarvoor geen harde indicatie bestaat moet worden 
gestaakt.[2] Verdere medicamenteuze behandeling van chronische hyperkaliëmie 
door de cardioloog en nefroloog is volgens de RLC NFN meestal alleen noodzakelijk 
bij patiënten met onderliggende aandoeningen, zoals CNS, HF en DM, enerzijds 
vanwege de irreversibele en vaak progressieve nierschade en anderzijds gezien de 
harde cardiale en/of nefrologische indicatie om RAASi te continueren. Bij deze 
patiënten kan het bijkomende gebruik van een thiazide- of lisdiureticum zinvol zijn 
om de inherente hyperkaliëmie bij gebruik van RAASi te voorkomen/behandelen. 
 
De richtlijnen beschrijven dat de kans op hyperkaliëmie bij gebruik van elke 
afzonderlijke RAASi niet zo groot zal zijn. Bij gebruik van combinaties van RAASi 
(met name combinatie van ACE-remmers of ARB met aldosteronantagonisten) 
neemt deze kans echter duidelijk toe. De Multidisciplinaire Richtlijn Hartfalen 
adviseert geen ACE-remmer of aldosteronantagonist te starten bij een plasmakalium 
waarde > 5 mmol/L en de dosering van RAASi te halveren, indien het plasmakalium 
boven de 5,5 mmol/l stijgt. Bij een plasmakalium > 6,0 mmol/L moet de RAAS-
therapie volledig worden gestaakt. Het advies is terughoudend te zijn bij het 
voorschrijven van duale RAAS-blokkade en, indien wel aangewezen, frequent de 
plasmakaliumgehaltes te controleren.[7]  
 
Harspreparaten 
De in Nederland beschikbare harspreparaten zijn natriumpolystyreensulfonaat (SPS; 
Resonium®) en calciumpolystyreensulfonaat (CPS; Sorbisterit®). SPS en CPS zijn 
geïndiceerd bij hyperkaliëmie bij acute en chronische nierschade; ook bij patiënten 
die dialysetherapie ondergaan. Het werkingsmechanisme berust op uitwisseling van 
kaliumionen voor respectievelijk natrium-/ calciumionen in het maag-darm kanaal. 
De werking treed in na enkele uren.[8, 9] De voorkeur in de praktijk gaat uit naar 
CPS vanwege de lagere natriumbelasting.[6] Een nadeel van de harspreparaten is 
dat patiënten veel bijwerkingen ervaren (misselijkheid, braken, diarree of 
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obstipatie) en daarnaast hebben SPS en CPS een vieze, zanderige smaak, wat kan 
leiden tot staken van het gebruik.[8, 9] De CHMP geeft aan dat nieuwe therapeutische 
behandelingen voor hyperkaliëmie noodzakelijk zijn, die bewezen effectief en veilig 
zijn en gedurende lange tijd gebruikt kunnen worden.[10] In de Richtlijn 
Elektrolytstoornissen wordt genoemd dat dat ‘het effect van behandeling met 
harspreparaten nooit overtuigend is aangetoond, maar dat er wel degelijk effect is 
op de plasmakaliumconcentratie. Deze waarneming is in overeenstemming met wat 
men in de praktijk ziet.’[2] Volgens de RLC NFN is er wel behoefte aan beter 
verdraagbare vormen. 
 

Harspreparaten worden veelvuldig toegepast in de dagelijkse Nederlandse 
nefrologische praktijk om het plasmakalium te verlagen.[2] Volgens de GIP databank 
gebruikten 6.877 patiënten CPS of SPS in 2019.[11] Navraag bij de RLC NFN wijst uit 
dat harspreparaten meestal worden ingezet vanaf een plasmakalium boven de 5,5 
mmol/L, maar dat dit pas zinvol is nadat andere maatregelen, zoals toevoegen van 
een diureticum en/of kaliumbeperkt dieet, niet succesvol zijn. Harspreparaten 
kunnen daarbij uitkomst bieden bij patiënten met een harde indicatie voor RAAS-
blokkade zoals patiënten met CNS, HF en DM, die ondanks de bovengenoemde 
maatregelen hyperkaliëmie ontwikkelen. Door toevoegen van SPS/CPS kan worden 
geprobeerd de RAASi gedurende lange tijd te continueren. In de behandeling van 
acute hyperkaliëmie (d.w.z. plasmakalium ≥ 6 mmol/L ontstaan binnen 48 uur) is er 
over het algemeen geen plaats voor harspreparaten, vanwege de lange inwerktijd. 
Wel kunnen harspreparaten in de acute situatie worden toegediend in afwachting 
van hun latere effect.[2] 
 

Patiromeer 
Een relatief nieuwe behandeling voor hyperkaliëmie, ten tijde van het opstellen van 
dit rapport, is patiromeer (Veltassa®).[10] Het Zorginstituut concludeerde in 2019 
dat patiromeer een gelijke therapeutische waarde heeft ten opzichte van CPS en 
SPS voor de behandeling van hyperkaliëmie bij volwassenen met chronische 
nierschade stadium 3 en 4 die zijn aangewezen op een behandeling met RAASi.[12] 
Het lijkt erop dat patiromeer in de klinische praktijk echter nog weinig wordt 
toegepast, volgens de GIP databank gebruikten 24 patiënten patiromeer in 2019.[13] 
Gezien de gelijke waarde met de harspreparaten, maar de beperktere 
vergoedingsstatus ten opzichte van de harspreparaten (een subpopulatie van 
patiënten met CNS) en daarnaast het geringe gebruik in de praktijk, laat het 
Zorginstituut patiromeer in deze beoordeling buiten beschouwing. 
 
Plaatsbepaling natriumzirkoniumcyclosilicaat 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat wordt niet genoemd in huidige behandelrichtlijnen bij 
hyperkaliëmie. De RLC NFN geeft aan dat natriumzirkoniumcyclosilicaat een 
alternatief voor harspreparaten kan zijn in de behandeling van hyperkaliëmie.  
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 
Wat is de waarde van natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®) voor de 
behandeling van hyperkaliëmie bij volwassen patiënten vergeleken met de 
harspreparaten SPS en CPS? 
 

2.1.1 PICO 
 
Tabel 1 PICO 
Patiëntenpopulatie Volwassen patiënten met hyperkaliëmie 
Interventie Natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®) 
Controle-interventie De harspreparaten: 

• natriumpolystyreensulfonaat (SPS); 
• calciumpolystyreensulfonaat (CPS) 

Cruciale uitkomsten • Normokaliëmie bereiken en behouden. 
• Continuering RAAS-blokkade. 
• Ernstige graad 3-4 interventiegerelateerde 

ongunstige effecten.  
• Incidentie stakers als gevolg van ongunstige 

effecten. 
Relevante follow-up duur Om het bereiken van normokaliëmie te kunnen 

aantonen is een follow-up duur van enkele dagen 
nodig. Om behoud van normokaliëmie aan te tonen is 
een follow-up van tenminste 2 weken gewenst. Om 
veiligheid van langdurige behandeling met 
natriumzirkoniumcyclosilicaat, SPS of CPS aan te 
tonen is een follow-up van meerdere jaren 
noodzakelijk. 

Studiedesign Gerandomiseerde, gecontroleerde studies bij 
volwassen patiënten met hyperkaliëmie. 

 
2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 

Normokaliëmie bereiken en behouden 
Normokaliëmie is door de NIV gedefinieerd als een plasmakaliumwaarde tussen de 
3,5 en 5,0 mmol/L.[2] Het bereiken van normokaliëmie gebeurt in de correctiefase, 
deze behandelfase duurt meestal tussen de 24 tot 48 uur. Het (langdurig) behouden 
van normokaliëmie gebeurt in de onderhoudsfase. Aangezien de behandelstrategie 
is gebaseerd op de plasmakaliumwaarden, beschouwen we normokaliëmie bereiken 
en behouden als cruciale uitkomstmaat. 
 
Klinische relevantiegrens: Het Zorginstituut kiest er voor een 
plasmakaliumbovengrenswaarde van 5,5 mmol/L aan te houden, om de volgende 
redenen. De Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen adviseert de dosering van RAASi 
aan te passen (dosis halveren) vanaf een plasmakaliumwaarde van ≥ 5,5 mmol/L.[7] 
Ook in de richtlijn Chronische nierschade wordt afkapgrens van ≥ 5,5 mmol/L 
genoemd. Daarnaast geeft de RLC NFN aan dat harspreparaten vaak pas worden 
ingezet vanaf een plasmakaliumwaarde ≥ 5,5 mmol/L. Deze afkapwaarde is ook 
aangehouden door het Zorginstituut in 2019 bij de beoordeling van patiromeer 
(Veltassa®) t.o.v. harspreparaten voor de behandeling van chronische 
hyperkaliëmie bij volwassenen met chronische nierschade die zijn aangewezen op 
een behandeling met RAASi met chronische nierschade. 
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Continuering van RAASi 
Wanneer patiënten met indicatie voor RAAS-blokkade, zoals patiënten met CNS, HF 
en DM, chronische hyperkaliëmie blijven ontwikkelen ondanks maatregelen, zoals 
kaliumbeperkt dieet, toevoegen van diureticum of het starten van harspreparaten, 
zal de patiënt genoodzaakt zijn de behandeling met RAASi te staken.[7] Dit terwijl 
RAASi bewezen de risico’s op progressie van nierschade tot nierfalen, het optreden 
van cardiovasculaire gebeurtenissen én algehele mortaliteit verlagen.[4, 5] Het 
mogelijk maken van gecontinueerde behandeling met RAASi kan daarom beschouwd 
worden als een intermediair eindpunt dat direct en bewezen is gerelateerd aan 
verbetering op de harde eindpunten op de lange termijn. Het Zorginstituut 
beschouwt gecontinueerde behandeling met RAASi daarom als cruciale 
uitkomstmaat. 
 
Ernstige graad 3-4 interventiegerelateerde ongunstige effecten 
De incidentie interventiegerelateerde ernstige ongunstige effecten beschouwen we 
als cruciale uitkomstmaat. Daarnaast geeft het Zorginstituut een overzicht van de 
ernstige ongunstige effecten en de meest frequent voorkomende effecten die 
kunnen optreden bij natriumzirkoniumcyclosilicaat en de standaardbehandelingen 
SPS en CPS. 
 
Incidentie stakers als gevolg van ongunstige effecten 
De incidentie stakers als gevolg van (interventiegerelateerde) ongunstige effecten 
neemt het Zorginstituut mee als cruciale uitkomstmaat. 
 

2.2 Zoekstrategie 
Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek heeft 
het Zorginstituut in juni 2020 een literatuursearch gedaan naar publicaties over 
natriumzirkoniumcyclosilicaat en SPS/CPS bij voor de behandeling van 
hyperkaliëmie bij volwassen patiënten. De exacte zoekstrategie is weergegeven in 
bijlage 1. 
 
Verder is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de Samenvatting van de 
productkenmerken (SmPC) van het registratiedossier en de European Public 
Assessment Report (EPAR) van de European Medicines Agency (EMA). 
 

2.3 Selectiecriteria 
In- en exclusie van de gevonden literatuur gebeurde op basis van abstracts. Indien 
artikelen niet op basis van het abstract konden worden geëxcludeerd zijn de gehele 
artikelen bekeken.  
 
Het volgende inclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 
Gerandomiseerd, geblindeerd en gecontroleerd onderzoek met natriumzirkoniumcy-
closilicaat®, calciumpolystyreensulfonaat en/of natriumpolystyreensulfonaat.  
 
Het volgende exclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 
Congresbijdragen, abstracts, beschouwende artikelen (‘state of the art’, niet-
systematische reviews), niet Engelstalige artikelen. 
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3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  
De zoekstrategie resulteert in 343 referenties, waarvan geen enkele gepubliceerde 
studie helemaal voldeed aan de inclusiecriteria.  
 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat en SPS of CPS zijn niet head-to-head vergeleken in 
één studie. Er is daarom gekeken naar relevante studies die 
natriumzirkoniumcyclosilicaat of SPS/CPS onderzochten voor een indirecte 
vergelijking. Er zijn 12 relevante artikelen geïncludeerd in de analyse.  
 
De hierna volgende PRISMA flowchart geeft het selectieproces weer.  
 

 
 
 
De kenmerken van de geselecteerde studies zijn weergegeven in bijlage 2. De 
geëxcludeerde studies zijn weergegeven in bijlage 3. De geïncludeerde richtlijnen 
en overige bronnen zijn weergegeven in bijlage 4. 
 

3.2 Kenmerken geïncludeerde studies 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat 
Er zijn 6 multicenter, fase III studies geïncludeerd die natriumzirkoniumcyclosilicaat 
onderzochten bij volwassenen met chronische hyperkaliëmie: ZS-003,[14] ZS-004 
(HARMONIZE),[15] ZS-004E (extensie van ZS-004),[16] ZS-005,[17] DIALIZE[18] en 
HARMONIZE-GLOBAL.[19] Daarnaast is een sub analyse van de ZS-004 studie bij HF 
patiënten[20] en een gepoolde analyse van ZS-003/ZS-004 bij een subpopulatie van 
patiënten met plasmakalium ≥ 5,5 mmol/L meegenomen.[21]  
 

Referenties geïdentificeerd 
met zoekacties in databases  

(n = 403) 

Additionele referenties uit 
andere bronnen  

(n = 0) 

Referenties na ontdubbeling  
(n = 343) 

Titels en abstracts van 
referenties gescreend 

(n = 343) 

Volledige tekst beoordeeld 
voor inclusie  

(n = 21) 

Referenties  
geëxcludeerd 

(n = 323) 

 Artikelen geïncludeerd in 
de analyse  
(n = 12) 

Volledige tekst 
geëxcludeerd met 

reden 
(n = 9) 
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Patiënten met CNS, DM en HF 
ZS-003, ZS-004 en HAMONIZE-GLOBAL waren dubbelblinde, placebogecontroleerde 
studies die de kortdurende effecten van natriumzirkoniumcyclosilicaat 1,25-10 g 
(ZS-003), 5-15 g (ZS-004) en 5-10 g (HARMONIZE-GLOBAL) onderzochten. ZS-
004E en ZS-005 waren open-label, single arm studies naar de lange termijn effecten 
van natriumzirkoniumcyclosilicaat 10 g. Alle studies bestonden uit twee delen, (1) 
de correctiefase gericht op het verlagen van het plasmakalium en bereiken van 
normokaliëmie, en (2) de onderhoudsfase, gericht op het behouden van 
normokaliëmie. De correctiefase duurde 48 uur (ZS-003/ZS-004/HARMONIZE-
GLOBAL) of 24-72 uur (ZS-005). Patiënten die normokaliëmie (plasmakalium 3,5-
4,9/5,0 mmol/L) hadden bereikt, werden in de onderhoudsfase gevolgd gedurende 
14/28 dagen (ZS-003/ZS-004/ HARMONIZE-GLOBAL) en tot 11/12 maanden (ZS-
004E/ZS-005).  
 
Hoewel doseringen van 1,25-15 g zijn onderzocht, worden in dit dossier alleen de 
resultaten van de aanbevolen dosering in de SmPC beschreven: te weten 10 g 
driemaal daags in de correctiefase, 5 g eenmaal daags voor de onderhoudsfase, met 
naar behoefte een mogelijke opwaartse titratie tot 10 g eenmaal daags of een 
neerwaartse titratie tot 5 g om de dag.[1] 
 
In de correctiefase van de ZS-003, ZS-004 en HARMONIZE GLOBAL is 
natriumzirkoniumcyclosilicaat 10 g driemaal daags onderzocht bij 677 patiënten die 
gemiddeld een baseline plasmakalium hadden tussen de 5,3 (SD 0,3) en 5,7 (SD 
0,5) mmol/L. In de lange termijn studies ZS-004E en ZS-005 ontvingen in totaal 
869 patiënten natriumzirkoniumcyclosilicaat 5-15 g eenmaal daags (afhankelijk van 
titratie), het plasmakalium bij start van de onderhoudsfase bedroeg bij deze 
patiënten respectievelijk gemiddeld 4,8 (SD 0,5) en 4,8 (range 3,3-6,6) mmol/L. 
Patiënten in deze vijf studies verschilden in onderliggend lijden, zoals CNS (58-
78%), DM (57-70%) en HF (41/36% in ZS-003/ZS-004 en 13/15/19%% in ZS-
004E/ZS-005/HARMONIZE GLOBAL). In totaal gebruikte 65-67% RAASi op baseline. 
Patiënten waren gemiddeld 64-67 jaar oud, iets meer dan de helft was man: 56-
64%. De studies ZS-003/ZS-004/ZS-004E/ZS-005 werden uitgevoerd bij 
grotendeels Kaukasische mensen (83-88%) en HARMONIZE GLOBAL werd 
grotendeels uitgevoerd bij Aziatische mensen (85%). De studiepopulatie van de ZS-
004 HF-substudie was ten opzichte van de ZS-004 populatie ouder (gemiddeld 69 
versus 64 jaar), bestond uit meer mannen (63,8% versus 57,8%) en verschilde in 
onderliggend lijden (100% versus 36,4% HF). De studiepopulatie van de gepoolde 
analyse (uit ZS-003/ZS-004) had een iets hogere baseline plasmakaliumwaarde 
(5,8 mmol/L versus 5,3/5,6 mmol/L) en leed minder aan HF (13,9% versus 36,4-
41,3%) dan de studiepopulaties in ZS-003/ZS-004.  
 
Dialyse patiënten 
De DIALIZE studie[18] onderzocht het effect van natriumzirkoniumcyclosilicaat versus 
placebo bij patiënten die ≥ 3 maanden 3x per week hemodialyse ondergingen en 
een predialyse plasmakalium > 5,4 mmol/L hadden. In totaal ontvingen 97 
patiënten natriumzirkoniumcyclosilicaat 5-15 g op non-dialysedagen gedurende een 
dosistitratiefase van 4 weken, daarna vond een onderhoudsfase van 4 weken plaats 
op stabiele dosis. De primaire uitkomstmaat was het behouden van een pre-
dialyseplasmakalium waarde tussen de 4-5 mmol/L bij tenminste 3 van de 4 dialyse 
behandelingen. Patiënten waren gemiddeld 56 (SD 14) jaar oud, 59% was man, 
52% was Kaukasisch en 34% Aziatisch. Het predialyse plasmakalium op baseline 
was gemiddeld 5,8 (SD 0,6) mmol/L. 
 
SPS/CPS 
Er zijn 4 fase IV studies geïncludeerd die SPS en/of CPS onderzochten. Deze studies 
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verschilden dusdanig van elkaar, dat ze hieronder afzonderlijk van elkaar worden 
beschreven.  
 
Patiënten met CNS 
De SKIP studie[22] was een dubbelblinde, RCT naar het effect van SPS (30 g per 
dag) versus placebo bij patiënten met CNS (eGFR<40 mL/min/1,73m2) en 
hyperkaliëmie. In totaal ontvingen 16 patiënten (gemiddelde leeftijd 73 (SD 12) 
jaar, 63% man, eGFR gemiddeld 20,0 (SD 7,2) mL/min/1,73m2) 30 g SPS 
gedurende 7 dagen. Patiënten hadden op baseline een gemiddeld plasmakalium van 
5,26 (SD 0,22) mmol/L. 
 
Nasir et al. 2014[23] beschreven een enkelblinde, RCT naar het effect van CPS en 
SPS bij patiënten met CNS (plasmacreatinine > 1,5 mg/dL gedurende 3 maanden). 
In totaal ontvingen 97 patiënten (gemiddelde leeftijd 53 (SD 13) jaar, 37% man, 
eGFR niet vermeld) 30 g CPS of SPS gedurende 7 dagen. Patiënten hadden op 
baseline een gemiddeld plasmakalium van respectievelijk 5,8 (SD 0,26) en 5,8 (0,6) 
mmol/L. 
 
Predialyse patiënten 
Nakayama et al. 2018[24] beschreven een open label cross-over RCT naar het effect 
van SPS en CPS gedurende 2x4 weken bij predialyse patiënten met CNS stadium 
4/5. In totaal ontvingen 20 patiënten (gemiddelde leeftijd 70 (SD 12) jaar, 45% 
man, eGFR gemiddeld 15,9 (SD 5,9) mL/min/1,73m2) CPS of SPS 5 g TID 
(=dagelijkse dosis 15 g) gedurende 2x4 weken. Patiënten hadden op baseline een 
gemiddeld plasmakalium van 5,50 (SD 0,51). 
 
Dialyse patiënten 
Wang et al. 2018[25] beschreven een cross-over RCT waarbij CPS werd vergeleken 
met standaardbehandeling gedurende 2 x 3 weken bij dialyse patiënten. In totaal 
ontvingen 29 patiënten (gemiddelde leeftijd 61 (SD 10) jaar, 55% man, eGFR niet 
vermeld) CPS 5 g TID (=dagelijkse dosis 15 g) gedurende 2x3 weken. Patiënten 
hadden op baseline een gemiddeld plasmakalium van 5,93 (SD 0,38). 
 
Bijlage 5 geeft een overzicht van de baselinekenmerken van de geïncludeerde 
studies naar natriumzirkoniumcyclosilicaat en de SKIP-studie naar SPS. Van de 
studie naar SPS/CPS door Nasir et al. 2014, Nakayama et al. 2018 en Wang et al. 
2018 zijn enkel de hierboven beschreven kenmerken bekend, deze studies zijn 
daarom niet opgenomen in bijlage 5. 
 

3.3 Gunstige effecten interventie 
De geïncludeerde studies onderzochten natriumzirkoniumcyclosilicaat of SPS en/of 
CPS, maar verschilden in patiënt karakteristieken (P), gebruikte dosering (I), 
vergelijkende behandeling (C), type uitkomstmaten (O), duur correctie- en 
onderhoudsfase (T) en/of studie opzet (S). Hierdoor is een meta analyse van alle 
resultaten niet mogelijk. De resultaten van de studies worden hieronder daarom (in 
tabelvorm) per studie gerapporteerd. Daarbij worden alleen de resultaten van de 
aanbevolen doseringen zoals genoemd in de SmPC beschreven. 

3.3.1 Normokaliëmie bereiken en behouden  
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Een overzicht van de resultaten van de studies naar natriumzirkoniumcyclosilicaat 
en SPS en/of CPS is weergegeven in Tabel 2.  
 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat 
Correctiefase bij patiënten met CNS, DM en HF 
De absolute gemiddelde reductie van plasmakalium op follow-up in ZS-003 en ZS-
004 bedroeg respectievelijk -0,73 (95% BI: -0,82;-0,65) en -1,1 (95% BI: -1,1; 
1,0) mmol/L.[14, 15] In de gepoolde analyse van ZS-003/ZS-004 bij de subgroep van 
patiënten met een baseline plasmakalium ≥ 5,5 mmol/L was de gemiddelde 
absolute reductie hoger, namelijk 1,24 mmol/L (95% BI: niet gerapporteerd).[21] De 
HARMONIZE-GLOBAL rapporteerde een absolute gemiddelde reductie van -1,28 
(95% BI: -1,34;-1,22).[19]  
 
De gemiddelde vermindering van het plasmakalium na 1 uur bedroeg -0,11 (95% 
BI: -0,17;-0,05) en -0,2 (95% BI: -0,3;-0,2) bij patiënten in ZS-003/ZS-004,[14, 15] 
en was wederom hoger bij de subgroep van patiënten met een baseline 
plasmakalium ≥5,5 mmol/L, namelijk -0,27 (-0,34;-0,21) mmol/L.[21] 
 
De gemiddelde exponentiële mate van verandering in plasmakalium vanaf baseline 
per uur op follow-up was -0,3% (95% BI: -0,4;-0,3) in ZS-003 en ZS-004; 
normokaliëmie (=plasmakalium < 5,0 mmol/L bij ZS-003 en ≤ 5,0 mmol/L bij ZS-
004) was bereikt bij 84% (95% BI: 79;88%) na 24 uur in ZS-004 en bij 
respectievelijk 86,7% en 98% (95% BI: 96;99%) na 48 uur in ZS-003 en ZS-004. 
[15, 14] 
 
De mediane tijd tot normokaliëmie was 2,2 uur (IQR 1,0-22,3) in ZS-004[15] en 4,1 
uur (IQR 4,0-21,0) bij de subgroep van patiënten met plasmakalium ≥ 5,5 
mmol/L.[21] 
 
De kaliumverlagende effecten van natriumzirkoniumcyclosilicaat golden voor de hele 
studiepopulatie in ZS-003 en ZS-004, ongeacht baseline plasmakaliumwaarde, eGFR 
status, gebruik van RAASi of onderliggende aandoening (CKD, HF, DM).[14, 15] De 
resultaten van de ZS-004 subanalyse bij patiënten met HF waren vergelijkbaar met 
die van de ZS-004 studie. 
 
Onderhoudsfase bij patiënten met CNS, DM en HF 
In ZS-004 was de gemiddelde plasmakaliumwaarde gedurende 28 dagen follow-up 
respectievelijk 4,5 mmol/L (95% BI: 4,4;4,6), in de HARMONIZE GLOBAL studie 
bedroeg dit 4,8 mmol/L (95% BI: 4,7;4,9) bij een dosering van 5 g QD (=eenmaal 
daags) en 4,4 mmol/L (95% BI: 4,3;4,5) bij een dosering van 10 g QD (=eenmaal 
daags). In beide studies hadden gedurende de follow-up van 28 dagen 
respectievelijk 90% en 89% een plasmakaliumwaarde ≤ 5,1 mmol/L. In de HF 
subanalyse van ZS-004 werden vergelijkbare resultaten gevonden bij 5 g/10 g 
natriumzirkoniumcyclosilicaat, namelijk 4,7 mmol/L (95% BI: 4,5;4,9)/4,5 mmol/L 
(95% BI: 4,3;4,6) en 83%/89%. 
 
In de lange termijn studie ZS-004E had 93% (adjusted; unadjusted: 88%) een 
plasmakalium van ≤ 5,1 mmol/L bij een mediane dosering van 10 g (range 2,5-15g) 
gedurende een gemiddelde follow-up van 212 (SD 129). Bij ZS-005 lag het 
plasmakalium ≤ 5,1 mmol/L bij 88% van de patiënten met een gemiddelde dosering 
van 7,6 g (SD 2,3 g) gedurende gemiddeld 286 dagen. De gemiddelde 
plasmakaliumwaarde in beide studies bedroeg gedurende follow-up respectievelijk 
4,5 (95%BI: 4,6;4,7) en 4,8 (95%BI: 4,7;4,8) mmol/L; bij 100% en 99% van de 
patiënten was het plasmakalium daarbij ≤ 5,5 mmol/L. 
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Dialyse patiënten 
In de DIALIZE studie had 41,2% van de patiënten een plasmakaliumwaarde tussen 
de 4,0 en 5,0 mmol/L gedurende minimaal 3 van de 4 hemodialyse behandelingen, 
na een lange interdialytische interval (=periode tussen dialyse behandelingen), 
waarbij geen rescue therapie (=acute medische behandeling voor ernstige 
hyperkaliëmie (plasmakalium > 6,0 mmol/L)) nodig was. Bij 2,1% van de patiënten 
was rescue therapie nodig. 
 
SPS/CPS 
De resultaten van de vier geïncludeerde studies naar SPS en/of CPS zijn 
weergegeven in Tabel 2.  

3.3.2 Continuering van RAASi 
In de lange termijn studies naar natriumzirkoniumcyclosilicaat, ZS-004E en ZS-005, 
werden RAASi gecontinueerd bij respectievelijk 78,3% (65/83 patiënten) en 74% 
(357/483 patiënten) gedurende de follow-up periode. In ZS-004E vond 
dosisverhoging plaats bij 7 patiënten (8,4%) en een dosisverlaging bij 3 patiënten 
(3,6%), 3 patiënten (3,6%) staakten met het gebruik van RAASi en bij 4 RAASi 
naïeve patiënten op baseline werd een RAASi gestart. In ZS-005 vond 
dosisverhoging plaats bij 13% en een dosisverlaging bij 14% van de RAASi 
gebruikers, 11% staakte met het gebruik van RAASi en bij 14% van de RAASi 
naïeve patiënten (37/263) op baseline werd een RAASi gestart. 
 
De geïncludeerde studies naar SPS en/of CPS geven geen informatie over 
continuering van RAASi. 
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Tabel 2 Indirecte vergelijking natriumzirkoniumcyclosilicaat en SPS/CPS 

 ZS-
003 

ZS-
004 

H. 
GLO
BAL 

Gepoold
e 
analyse 
ZS-
003/4 

ZS-004 
HF 

ZS-004 H. GLOBAL ZS-004 
HF 

ZS-
004
E 

ZS-
005 

SKIP Nasir, 2014 Nakayama, 
2018 

Wang 
2018 

Geneesmiddel natriumzirkoniumcyclosilicaat correctiefase natriumzirkoniumcyclosilicaat onderhoudsfase SPS  SPS  CPS  SPS  CPS  CPS 

Dosering 10 TID 10 g QD 5/10 g QD 5/10 g 

QD 

10 g 

QDa 

5-15 

gb 

30 g 

QD 

5 g TID 5g TID 5g TID 

Patiënt aantal 143 258 262 170 94 50 99/99 18/18 123 746 16 47 50 10 10 29 

Comorbiditeiten CNS, DM, HF HF CNS, DM, HF CNS Pre-dialyse Dialyse 

Follow-up 48 h 48 h 48 h 48 h 48 h 28 d 28 d 28 d 11 

mc 

12 

md 

6,9 d 3 d 4 w 3 w 

K+ mmol/L op 

baseline, gem. 

(SD) 

5,3 

(0,3

) 

5,6 

(0,4) 

5,7 

(0,5) 

5,8 (5,8-

5,9) 

5,6 (5,5-

5,7) 

4,4 

(0,4) 

5,7 (0,5) 4,4 (NR) 4,8 

(0,5

) 

4,8 5,3 

(0,2) 

5,8 

(0,6) 

5,8 

(0,3) 

5,6 

(0,5) 

5,4 

(0,5) 

5,6 

(0,7) 

Normokaliëmie op 

follow-up, %  

86,4 98 89,1 90,4 93 NR 58,6/77,3 NR NR NR 73 NR NR NR NR NR 

Absolute reductie 

K+ mmol/L op 

follow-up 

0,7 

(0,8

;0,7

)1 

1.1 

(1,1;1

,0)1 

1,3 

(1,3;

1,2) 1 

1,2 (NR) NR NR NR NR NR NR 1,3 

(0,6)
2 

1,0 

(NR) 

1,5 

(NR) 

1,5  

(1,9;

1,1)1 

1,3  

(1,9;

0,6)1 

0,5 

(0,8;0,

2)3 

K+ op follow-up, 

gem (95% BI/SD) 

NR NR NR NR 4,4(4,3;

4,5) 

NR NR NR NR NR 4,0 

(0,6) 

4,3 

(0,5) 

4,8 

(0,5) 

4,1 

(0,6) 

4,1 

(0,9) 

5,3 

(0,5) 

K+ tijdens follow-

up, gem (95% BI) 

NR NR NR NR NR 4,5(4,4;

4,6) 

4,8(4,7;4,9)/ 

4,4(4,3;4,5) 

4,7 

(4,5;4,9

)/ 

4,5(4,3;

4,6) 

4,5 

(4,6

;4,7

) 

4,8 

(4,7;

4,8) 

NR NR NR NR NR NR 

a: Mediane dosering was 10 g (range 2,5-15 g), gemiddelde dosering was 10 g QD bij 73,2% van patiënten. b:gemiddelde dosering was 7,6 g (SD 2,6). c: Dag 8-337, gemiddelde follow-
up was 212 dagen (SD 129). d: gemiddelde follow-up was 286 dagen. 1: gemiddelde (95% BI); 2: gemiddelde (SD); 3: mediaan (IQR). TID=driemaal daags; QD=eenmaal daags; 
CNS=chronische nierschade; DM=diabetes mellitus; HF=hartfalen; NR=niet gerapporteerd. K+=plasmakaliumgehalte; h=uren; d=dagen; w=weken; m=maanden. 
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3.3.3 Overige overwegingen 
Een directe vergelijking met de harspreparaten is niet mogelijk, omdat er geen 
head-to-head analyse is gedaan. Een indirecte vergelijking is moeilijk, omdat de 
studies dusdanig van elkaar afwijken (verschillende PICO-TS). Daarbij is het bewijs 
van de geïncludeerde fase IV trials naar SPS en/of CPS in deze beoordeling zeer 
beperkt. In de richtlijn Elektrolytstoornissen van de NIV wordt genoemd dat het 
bewijs voor de effectiviteit van harspreparaten in het algemeen zeer mager is. 
Desondanks worden harspreparaten veelvuldig toegepast, omdat uit de praktijk is 
gebleken dat harspreparaten wel degelijk effect hebben op het plasmakalium.[2] 
 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat lijkt effectief in het bereiken van normokaliëmie 
tijdens een correctiefase van 24-48 uur bij patiënten met chronische hyperkaliëmie 
ongeacht onderliggend lijden. Daarbij werd vermindering van het plasmakalium na 1 
uur gezien en bedroeg de mediane tijd tot normokaliëmie enige uren. Eenduidige 
literatuur over de inwerktijd van harspreparaten ontbreekt, de richtlijn 
Elektrolytstoornissen van de NIV noemt een inwerktijd van 2-4 uur bij rectale 
toediening.[2] De RLC NFN heeft na consultatie aangegeven dat op basis van de 
voorliggende evidence niet te zeggen valt of de mogelijk snellere werking van 
natriumzirkoniumcyclosilicaat klinisch relevant is en daarmee de plaats van 
natriumzirkoniumcyclosilicaat ten opzichte van de harspreparaten in de behandeling 
van acuut ontstane hyperkaliëmie zal veranderen. 
 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat lijkt effectief in het behouden van normokaliëmie op 
de langere termijn, waarbij het gebruik van RAASi bij de meerderheid van de 
patiënten gecontinueerd kon worden. Of natriumzirkoniumcyclosilicaat effectiever is 
in het behouden van normokaliëmie en continuering van RAASi dan de 
harspreparaten kan op basis van de voorliggende beoordeling niet worden 
geconcludeerd. In 2019 concludeerde het Zorginstituut bij de beoordeling van 
patiromeer (Veltassa®) t.o.v. SPS en CPS, dat beide harspreparaten in staat lijken 
te zijn het plasmakalium langdurig te verlagen en daarmee continueren van RAASi 
mogelijk te maken bij patiënten met CNS. 
 
Conclusie 
Een vergelijking van natriumzirkoniumcyclosilicaat met de harspreparaten SPS en 
CPS is moeilijk. Op basis van de geïncludeerde literatuur in deze beoordeling en de 
eerdere beoordeling van patiromeer in 2019 kan het Zorginstituut alleen 
concluderen dat natriumzirkoniumcyclosilicaat net als SPS en CPS in staat lijkt 
normokaliëmie te bereiken en (langdurig) te behouden bij patiënten met chronische 
hyperkaliëmie, met als gevolg daarvan het mogelijk maken van RAASi continuering. 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat is daarbij onderzocht in een bredere populatie ten 
opzichte van de harspreparaten, namelijk naast patiënten met CNS en dialyse, ook 
patiënten met DM en HF. 
 

3.4 Ongunstige effecten 
De meest frequente en ernstige ongunstige effecten van natriumzirkoniumcyclosili-
caat, CPS en SPS zijn vermeld in Tabel 3. 
 
Tabel 3 Ongunstige effecten van natriumzirkoniumcyclosilicaat vergeleken met 
SPS/CPS bij volwassenen met hyperkaliëmie.  

  natriumzirkoniumcyclosilicaat CPS SPS 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport natriumzirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®) voor de behandeling van 

hyperkaliëmie bij volwassen patiënten | 3 februari 2021 

 

2020018165 Pagina 26 van 52 

meest 

frequent  

Oedeem gerelateerde 

bijwerkingen (vochtretentie; 

overvulling, oedeem; lokaal, 

perifeer of gegeneraliseerd), 

(5,7%). Hypokaliëmie (4,1%).a 

 

De volgende bijwerkingen zijn 

gemeld, waarvan een causaal 

verband met de behandeling 

niet met zekerheid is 

vastgesteld: 

• Maag-darmstoornissen 

(obstipatie (2,9%), diarree 

(0,9%), abdominale 

distensie/pijn (0,5%), 

misselijkheid (1,6%), braken 

(0,5%); 

• overgevoeligheidsreacties 

(huiduitslag (0,3%), jeuk 

(0,1%).b  

hypercalciëmie, 

hypokaliemie, 

hypomagnesiëmie 

misselijkheid, 

braken (1-10%). 

 

 

Het is niet bekend hoe vaak 

ongunstige effecten voorkomen. 

Gemelde ongunstige effecten zijn 

allen gerelateerd aan: 

• voedings- en 

stofwisselingsstoornissen – 

waaronder hypernatriëmie, 

hypomagnesiëmie, hypocalciëmie 

en hypokaliemie; 

• ademhalingsstelsel- borstkas- en 

mediastinumaandoeningen, en; 

• maagdarmstelaandoeningen – 

waaronder constipatie, diarree, 

misselijkheid en braken. 

 

 

ernstig  (nog) niet bekend colonnecrose* gastro-intestinale ischemie*;  
ischemische colitis*;  
ulceratie van het maagdarmstel*;  

necrose* 

a: Gebaseerd op resultaten van klinische studies met ruim 1750 patiënten, waarvan ruim 500 patiënten 

gedurende één jaar zijn blootgesteld aan natriumzirkoniumcyclosilicaat.  
b: Resultaten van 2 open-label studies met follow-up tot 1 uur bij 874 patiënten.  

* Deze ongunstige effecten kunnen leiden tot darmperforatie en dat kan fataal zijn. De meerderheid van de 

gevallen zijn gemeld bij gelijktijdig gebruik van sorbitol. 

3.4.1 Incidentie ongunstige effecten graad 1 tot 4 
Gezien de veelvoud en verscheidenheid van de geïncludeerde studies is getracht de 
ongunstige effecten vanuit de body of evidence (i.p.v. per studie) te beschrijven. De 
meest voorkomende en ernstige bijwerkingen zoals genoemd in de SmPC’s van 
natriumzirkoniumcyclosilicaat, SPS en CPS worden hieronder beschreven. 
 
Hypokaliëmie  
De SmPC vermeld dat hypokaliëmie bij 4,1% van de patiënten met gebruik van na-
triumzirkoniumcyclosilicaat voorkomt, gebaseerd op de studies ZS-004E en ZS-005 
studies (maximale follow-up 52 weken). Hypokaliëmie werd behandeld door dosis 
aanpassing of staken van natriumzirkoniumcyclosilicaat. De incidentie hypokaliëmie 
over alle patiënten die zijn behandeld met natriumzirkoniumcyclosilicaat is 4% voor 
een plasmakaliumwaarde < 3,5 mmol/L en 0,6% voor een plasmakaliumwaarde < 
3,0 mmol/L. In de DIALIZE studie werd er in 5,1% (n=5) van de dialyse patiënten 
met natriumzirkoniumcyclosilicaat hypokaliëmie geobserveerd. 
 
Lepage et al. (2015) rapporteerden een incidentie van hypokaliëmie bij SPS 30 g 
van 18,8% (3/16) en in studie van Wang et al. (2018) werd hypokaliëmie gevonden 
bij 8,6% (5/58) bij gebruik van CPS 30 g. De andere twee studies bevatten geen in-
formatie over het voorkomen van hypokaliëmie.  
 
Andere elektrolytstoornissen 
In ZS-004E had 1 patiënt (0,8%) hyperkaliëmie. In ZS-005 hadden 19 patiënten 
hyperkaliëmie (3%), 9 patiënten hypocalciëmie (1%) en 9 patiënten hypomagne-
siëmie (1%) bij gebruik van natriumzirkoniumcyclosilicaat.  
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De SmPC vermeld dat hypercalciëmie en hypomagnesiëmie optreden bij 1-10% van 
patiënten die CPS gebruiken. Wang et. Al (2015) vonden hypercalciëmie bij 4 pati-
enten (6,9%). 
 
Hypocalciëmie, hypernatriëmie en hypomagnesiëmie worden genoemd bij gebruik 
van SPS, maar het is niet bekend hoe vaak dit voorkomt. Lepage et al. (2015) von-
den hypocalciëmie bij 3 patiënten (18,8%) en hypomagnesiëmie bij 5 patiënten 
(31,2%).  
 
Oedeem 
Op basis van de klinische studies (ruim 1750 patiënten) vermeldt de SmPC dat oe-
deem optreed bij 5,7% van patiënten bij gebruik natriumzirkoniumcyclosilicaat. Dit 
werd vooral geconstateerd in de eerste maanden van de behandeling, en was het 
meest frequent bij de hoogste dosering (15 g) die in de SmPC niet wordt aanbevo-
len. 
 
In de ZS-004E studie ontwikkelde 13% oedeem (n=16), waarvan 2 ernstig(pulmo-
nair oedeem en ernstig perifeer oedeem) en 3 mild tot matig, waarbij mogelijk in-
terventiegerelateerd. In 64,7% was behandeling nodig. In ZS-005 werd oedeem ge-
rapporteerd bij in totaal 113 patiënten (15%), waarbij met name in de eerste maan-
den van gebruik en vaker bij een hogere dosering, namelijk bij respectievelijk 9%, 
18% en 31% van patiënten die ≤ 5 g, 5-10 g of > 10 g natriumzirkoniumcyclosili-
caat kregen. De meeste incidenten (90%) waren mild (55%) tot matig (35%). In 10 
gevallen ging het om ernstig oedeem (longoedeem (n=3), teveel vocht (n=3) en as-
cites, lokale zwelling, pleurale effusie of gegeneraliseerd oedeem (n=1), waarbij 1 
geval gezien werd als interventiegerelateerd. In totaal had 59% van de patiënten 
die oedeem ontwikkelen hiervoor behandeling nodig met behulp van diuretica (9% 
van studiepopulatie). In de DIALIZE studie werd het percentage patiënten met oe-
deem niet gerapporteerd, echter bij dialyse patiënten zal verhoogde natriumretentie 
in de darm niet tot oedeem leiden omdat de overmaat aan zout en vocht met dia-
lyse verwijderd worden.  
 
Oedeem wordt niet genoemd als bijwerking van CPS of SPS in de SmPC. Alleen Na-
sir et al. (2014) rapporteerde oedeem bij 6% van CPS-gebruikers en 8,5% van SPS-
gebruikers.  
 
Gastro-intestinale bijwerkingen 
In de lange termijn studies ZS-004E en ZS-005 werden maagdarmstoornissen 
(18,7-22%) gemeld bij gebruik van natriumzirkoniumcyclosilicaat.[16, 17] Volgens de 
SmPC is een causaal verband met de behandeling niet met zekerheid vastgesteld. 
 
Gastro-intestinale bijwerkingen zijn gemeld bij CPS (1-10%) en SPS (frequentie on-
bekend). De studies vermelden obstipatie (12-37,5%), braken (2,5-18%), misselijk-
heid (7-42,6%), diarree (25%) en anorexie (14-34%) bij SPS en/of CPS. 
 
Colon necrose  
Colon necrose wordt niet gemeld in de geïncludeerde studies. 

3.4.2 Incidentie ongunstige effecten graad 5 
Overlijden is gemeld in ZS-003 (n=1; 0,4%), ZS-004 (n=1; 0,4%), DIALIZE (n=1; 
1,0%), ZS-005 (n=8; 1,1%). Tijdens de studie ZS-004E zijn geen patiënten overle-
den. Geen van de gevallen lijkt gerelateerd aan het gebruik van natriumzirkonium-
cyclosilicaat. In de studies naar CPS/SPS zijn geen doden gemeld.  

3.4.3 Stakers als gevolg van ongunstige effecten 
Het aantal stakers was laag bij zowel natriumzirkoniumcyclosilicaat als CPS/SPS. 
Staken van behandeling als gevolg van ongunstige effecten trad op in de volgende 
studies met natriumzirkoniumcyclosilicaat: ZS-003 (n=2; 0,7% tijdens 
correctiefase/n=2; 3,1% tijdens onderhoudsfase), ZS-004 (n=3; 6,7%), ZS-004E 
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(n=11; 8,9%), ZS-005 (n=102; 14%) en DIALIZE (n=4; 4%). Van de studies met 
CPS/SPS staakte alleen 1 patiënt (6,3%) in de studie van Lepage et al. (2015) met 
de behandeling met SPS als gevolg van een bijwerking.  
 

3.4.4 Overige overwegingen  
Een directe vergelijking door het Zorginstituut met de harspreparaten is niet moge-
lijk, omdat er geen head-to-head analyse is uitgevoerd. De fabrikant heeft na con-
sultatie aangegeven dat een head-to-head studie van natriumzirkoniumcyclosilicaat 
en SPS was gepland, maar deze niet kon worden uitgevoerd vanwege het veilig-
heidsprofiel van SPS. Een veiligheidsstudie, op basis waarvan de sample size voor 
de head-to-head studie zou worden bepaald, werd vroegtijdig beëindigd door de on-
afhankelijke Data Safety Monitoring Board vanwege bijwerkingen (QT verlenging, 
paroxysmaal atriumfibrilleren, en diarree) bij drie deelnemers in de SPS arm. 
 
SPS en CPS zijn sinds de jaren 50 en 60 van vorige eeuw op de markt en sindsdien 
bij grote groepen patiënten in de dagelijkse praktijk gebruikt. De bijwerkingen van 
deze preparaten, waaronder mogelijke ernstige gastro-intestinale bijwerkingen met 
zelfs darmischemie en colonperforatie, zijn bekend geworden na dit grootschalige 
gebruik. Daarbij wordt colonnecrose in de meerderheid van de gevallen alleen ge-
zien bij gebruik van harspreparaten in combinatie met sorbitol. In Nederland worden 
daarom enkel sorbitolvrije harspreparaten toegepast.[6] Voorzichtigheid blijft echter 
geboden, met name bij patiënten met ernstige gastro-intestinale ziekten. Overigens 
toonde een zeer recente, grote, landelijke studie in Frankrijk aan dat de incidentie 
van ongewenste gastro-intestinale bijwerkingen bij dialysepatiënten laag was en dat 
noch het gebruik van SPS noch CPS geassocieerd was met een verhoogd risico op 
gastro-intestinale bijwerkingen.[26] Daarnaast is er een risico voor hypernatriëmie bij 
gebruik van SPS, waardoor SPS-gebruik bij patiënten die een kleine stijging in natri-
umwaarden niet tolereren, wordt afgeraden.[8, 9] 
 
Op basis van de studies lijkt natriumzirkoniumcyclosilicaat een iets gunstiger veilig-
heidsprofiel te hebben ten opzichte van SPS en CPS met betrekking tot hypoka-
liëmie (4,1% versus 8,6% (CPS) en 18,8% (SPS). De gevonden frequentie voor hy-
pokaliemie bij natriumzirkoniumcyclosilicaat valt echter wel binnen de in de SmPC 
genoemde frequentie (1-10%) voor hypokaliëmie bij CPS. Andere elektrolytstoornis-
sen lijken daarnaast minder vaak voor te komen bij gebruik van natriumzirkonium-
cyclosilicaat. Dit gunstige profiel is mogelijk een gevolg van de hogere selectiviteit 
van natriumzirkoniumcyclosilicaat voor kalium. Natriumzirkoniumcyclosilicaat heeft 
een selectiviteit van >25 keer voor het binden van kalium versus andere kationen 
(zoals calcium, magnesium en natrium). De selectiviteit van CPS was daarentegen 
slechts 0,2-0,3 keer hoger voor kalium versus calcium en magnesium.[27] 
 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat lijkt een hoger risico op oedeem te hebben dan CPS 
en SPS. In de klinische studies waren de oedeemgevallen niet ernstig van aard en 
konden daar waar nodig behandeld worden met een diureticum. Oedeem kwam va-
ker voor bij hogere dosering natriumzirkoniumcyclosilicaat, het meeste bij een dose-
ring (15 g) die niet wordt aanbevolen door de SmPC. Oedeem is niet gemeld als bij-
werking in de SmPC van de harspreparaten. Mogelijk kan hypernatriëmie bij gebruik 
van SPS leiden tot het ontstaan van oedeem, bij CPS zal dit geen risico vormen, 
omdat deze vorm geen natrium bevat.  
 
Conclusie  
De bijwerkingenprofielen van natriumzirkoniumcyclosilicaat, SPS en CPS verschillen 
in aard enigszins van elkaar. De harspreparaten geven met name gastro-intestinale 
bijwerkingen, die in zeldzame gevallen ernstig kunnen zijn. Het bijwerkingenprofiel 
van natriumzirkoniumcyclosilicaat lijkt iets milder te zijn, waarbij vooral oedeem en 
daarnaast hypokaliëmie op de voorgrond lijken te staan. Natriumzirkoniumcyclosili-
caat is daarbij alleen onderzocht in klinische trials, terwijl gegevens over de veilig-
heid van de harspreparaten al vele decennia worden verzameld. Het moet nog blij-
ken wat de bijwerkingen van natriumzirkoniumcyclosilicaat zijn bij langdurige toe-
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passing bij grote groepen patiënten in de dagelijkse praktijk. Kortom, of het bijwer-
kingenprofiel van natriumzirkoniumcyclosilicaat in de dagelijkse klinische praktijk 
opweegt tegen de bijwerkingen van de harsen is nog onduidelijk. Deze opvatting 
wordt ondersteund door zowel de Richtlijncommissie van de Nederlandse Federatie 
voor Nefrologie (RLC NFN) als de Nierpatiënten Vereniging Nederland. 
 

3.5 Ervaring 
De ervaring met natriumzirkoniumcyclosilicaat en SPS/CPS is weergegeven in Tabel 
4. De ervaring met natriumzirkoniumcyclosilicaat is beperkt, terwijl de ervaring met 
SPS/CPS ruim is. 
 
Tabel 4 Ervaring met natriumzirkoniumcyclosilicaat vergeleken met SPS/CPS 

 natriumzirkoniumcyclosilicaat SPS/CPS 

beperkt: < 3 jaar op de markt of < 100.000 voorschriften 

(niet-chronische indicatie)/20.000 patiëntjaren 

(chronische medicatie) 

2018  

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en > 100.000 

voorschriften/20.000 patiëntjaren 

  

ruim: > 10 jaar op de markt  1990 / 

1985 

 
3.6 Toepasbaarheid 

Uitgebreide informatie over de toepasbaarheid is te vinden in de SmPC. In deze 
paragraaf vermeldt Zorginstituut Nederland alleen de belangrijkste verschillen in 
toepasbaarheid tussen de geneesmiddelen. 
 
Contra-indicaties 
In de SmPC worden geen specifieke contra-indicaties genoemd voor 
natriumzirkoniumcyclosilicaat. 
 
SPS en CPS zijn gecontra-indiceerd bij obstructieve darmziekte. Daarnaast vermeld 
de SmPC dat harspreparaten niet mogen worden toegediend bij 
plasmakaliumspiegels beneden 5,0 mmol/L. Het plasmakalium moet daarom 
frequent worden gemeten. Indien na stoppen het plasmakalium zich weer ≥ 5 
mmol/L bevindt, kan de behandeling weer worden hervat.[8, 9] De beroepsgroepen 
van de nefrologen en cardiologen (RLC NFN en NVVC) geven echter aan dat in de 
klinische praktijk deze afkapwaarde niet wordt gehandhaafd. De RLC NFN geeft aan 
dat SPS/CPS juist gecontinueerd worden als normokaliëmie is bereikt en pas in dosis 
worden verlaagd of gestopt worden als het kalium verder daalt (<4 mmol/L). SPS 
mag daarnaast niet worden toegediend in geval van hypernatriëmie.[8] CPS 
daarentegen, is gecontra-indiceerd bij condities die geassocieerd zijn met 
hypercalciëmie; bij gelijktijdige toediening van sorbitol; bij verminderde 
darmmotiliteit en bij risico op necrose van het colon.[9] 
 
Specifieke groepen 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat bevat natrium (ongeveer 400 mg natrium per dosis 
van 5 g), voorzichtigheid is daarom geboden bij patiënten met een natriumbeperkt 
dieet.[8] Dit is ook het geval bij SPS, maar niet bij CPS. Bij CPS dient wederom 
rekening te worden gehouden met de calciumbelasting.  
 
Interacties 
Aangezien natriumzirkoniumcyclosilicaat niet door het lichaam wordt geabsorbeerd 
of gemetaboliseerd, zijn er geen interacties met andere geneesmiddelen te 
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verwachten. Wel kan de pH in de maag tijdelijk verhogen door absorptie van 
waterstofionen, daarom wordt aangeraden een interval van 2 uur aan te houden, 
vóór of na de inname van orale geneesmiddelen met een klinisch relevante 
gastrische pH-afhankelijke biologische beschikbaarheid. 
 
SPS en CPS kunnen zich binden aan andere oraal toegediende geneesmiddelen, 
waardoor de gastro-intestinale absorptie en werkzaamheid van deze middelen 
kunnen afnemen. Er dient daarom een interval van 3 uur aangehouden te worden 
voor of na de inname van andere geneesmiddelen. Bij patiënten met gastroparese 
dient een interval van 6 uur aanhouden te worden. 
 
Waarschuwingen en voorzorgen 
Bij natriumzirkoniumcyclosilicaat dient het plasmakalium te worden gemonitord tij-
dens de correctiefase en wanneer hier een klinische indicatie voor is, bijvoorbeeld 
na aanpassingen aan geneesmiddelen die van invloed zijn op het plasmakaliumge-
halte (zoals RAASi of diuretica) en na dosistitratie van natriumzirkoniumcyclosili-
caat. De frequentie van de monitoring is verder afhankelijk van bijvoorbeeld de pro-
gressie van chronische nierschade en de kaliuminname met de voeding. Bij ernstige 
hypokaliëmie het gebruik staken en de patiënt evalueren. 
 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat is mogelijk ondoorlaatbaar voor röntgenstralen, 
hiermee dient rekening te worden gehouden bij het maken van abdominale 
röntgenfoto's. 
 
Hypokaliëmie (plasmakalium < 3,5 mmol/L) kan worden waargenomen. In derge-
lijke gevallen kan eerst een dosistitratie worden toegepast alvorens de behandeling 
met natriumzirkoniumcyclosilicaat te staken. Bij ernstige hypokaliemie (plasmaka-
lium ≤ 2,5 mmol/L), dient het gebruik van natriumzirkoniumcyclosilicaat te worden 
gestaakt. 

3.6.1 Overige overwegingen 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat is geïndiceerd voor de behandeling van hyperkaliëmie 
bij volwassenen ongeacht onderliggende oorzaak, terwijl de harspreparaten zijn 
geïndiceerd voor de behandeling van hyperkaliëmie bij patiënten met CNS en 
dialyse. Natriumzirkoniumcyclosilicaat heeft dus een bredere geregistreerde 
indicatie dan de harspreparaten. Echter, aangezien nierinsufficiëntie één van de 
belangrijkste oorzaken van hyperkaliëmie is, zal een groot deel van de patiënten 
onder beide indicaties vallen. In de studies die natriumzirkoniumcyclosilicaat 
onderzochten had het merendeel van de patiënten CNS (58%-100%).[14-20] 
Daarnaast blijkt dat harspreparaten in de praktijk breder ingezet worden dan de 
geregistreerde indicatie. Volgens de Richtlijnencommissie van de Nederlandse 
Federatie voor Nefrologie zijn deze geneesmiddelen ook zinvol bij patiënten voor wie 
continuering van RAASi van belang is (zoals patiënten met DM HF), maar die 
ondanks aanpassing van farmacotherapie en leefstijlveranderingen hyperkaliëmie 
blijven ontwikkelen. 
 
Conclusie 
De toepasbaarheid van natriumzirkoniumcyclosilicaat bij volwassenen is mogelijk 
breder ten opzichte van de harspreparaten.  
 

3.7 Gebruiksgemak 
Het gebruiksgemak van natriumzirkoniumcyclosilicaat is weergegeven in Tabel 5. 
 
Tabel 5 Gebruiksgemak van natriumzirkoniumcyclosilicaat vergeleken met SPS/CPS 
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 natriumzirkoniumcyclosilicaat SPS CPS 

Toedieningswijze Oraal, poeder Oraal, poeder of 

Rectaal, suspensie 

Toedieningsfrequentie Correctiefase: 3 maal daags 

Onderhoudsfase: 1 maal 

daags 

Correctiefase: 

1-4 maal daags 

oraal of 

1-3 maal daags 

rectaal 

Onderhoudsfase: 1 

maal daags volgens 

RLC NFN 

Correctiefase: 1-

3 maal daags 

oraal of rectaal 

Onderhoudsfase: 

1 maal daags 

volgens RLC NFN 

RLC NFN = richtlijn commissie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologen 
 
De toedieningsfrequentie van natriumzirkoniumcyclosilicaat is in de correctiefase 1 
maal daags versus 3/4 maal daags bij CPS/SPS. Alle preparaten worden oraal als 
suspensie toegediend. Daarbij vermeld de SmPC dat natriumzirkoniumcyclosilicaat 
smaakloos is. Bij SPS/CPS is gemeld dat patiënten een vieze en zanderige smaak 
ervaren.[6] Natriumzirkoniumcyclosilicaat is verpakt in sachets, één sachet is één 
toediening. SPS/CPS zijn verpakt in een pot van 454/500 g, waarbij met een 
maatlepel de juiste dosering afgemeten dient te worden.  
 
Conclusie 
Het gebruiksgemak van natriumzirkoniumcyclosilicaat lijkt beter ten opzichte van 
SPS en CPS. Of dit resulteert in een betere therapietrouw is niet aangetoond. 
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten  
Een vergelijking van natriumzirkoniumcyclosilicaat met de harspreparaten SPS en 
CPS is moeilijk. Een directe vergelijking met de harspreparaten is niet mogelijk, 
omdat er geen head-to-head analyse is gedaan. De fabrikant heeft na consultatie 
aangegeven dat een head-to-head studie van natriumzirkoniumcyclosilicaat en SPS 
was gepland, maar deze niet kon worden uitgevoerd vanwege het veiligheidsprofiel 
van SPS. Een veiligheidsstudie, op basis waarvan de sample size voor de head-to-
head studie zou worden bepaald, werd vroegtijdig beëindigd door de onafhankelijke 
Data Safety Monitoring Board vanwege bijwerkingen (QT verlenging, paroxysmaal 
atriumfibrilleren, en diarree) bij drie deelnemers in de SPS arm. Een indirecte 
vergelijking is moeilijk. Hoewel SPS en CPS sinds de jaren 50 en 60 van de vorige 
eeuw op de markt zijn en sindsdien bij grote groepen patiënten in de dagelijkse 
praktijk worden gebruikt, is het bewijs voor de effectiviteit van deze 
geneesmiddelen zeer mager. 
 
Op basis van de geïncludeerde literatuur in deze beoordeling en de eerdere 
beoordeling van patiromeer in 2019 kan het Zorginstituut alleen concluderen dat 
natriumzirkoniumcyclosilicaat net als SPS en CPS in staat lijkt normokaliëmie te 
bereiken en (langdurig) te behouden bij patiënten met chronische hyperkaliëmie, 
met als gevolg daarvan het mogelijk maken van RAASi continuering. 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat is daarbij onderzocht in een bredere populatie ten 
opzichte van de harspreparaten, namelijk naast patiënten met CNS en dialyse, ook 
patiënten met DM en HF. 
 
De bijwerkingenprofielen van natriumzirkoniumcyclosilicaat, SPS en CPS verschillen 
in aard enigszins van elkaar. De harspreparaten geven met name gastro-intestinale 
bijwerkingen, die in zeldzame gevallen ernstig kunnen zijn. Het bijwerkingenprofiel 
van natriumzirkoniumcyclosilicaat lijkt iets milder te zijn, waarbij vooral oedeem en 
daarnaast hypokaliëmie op de voorgrond lijken te staan. 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat is daarbij alleen onderzocht in klinische trials, terwijl 
gegevens over de veiligheid van de harspreparaten al vele decennia worden 
verzameld. Het moet nog blijken wat de bijwerkingen van 
natriumzirkoniumcyclosilicaat zijn bij langdurige toepassing bij grote groepen 
patiënten in de dagelijkse praktijk. Kortom, of het bijwerkingenprofiel van 
natriumzirkoniumcyclosilicaat in de dagelijkse klinische praktijk opweegt tegen de 
bijwerkingen van de harsen is nog onduidelijk. Deze opvatting wordt ondersteund 
door zowel de Richtlijncommissie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie 
(RLC NFN) als de Nierpatiënten Vereniging Nederland. 
 
De ervaring met de harspreparaten is ruim, terwijl de ervaring met 
natriumzirkoniumcyclosilicaat beperkt is. De toepasbaarheid van 
natriumzirkoniumcyclosilicaat bij volwassenen is mogelijk breder dan van de 
harspreparaten. Het gebruiksgemak van natriumzirkoniumcyclosilicaat lijkt beter ten 
opzichte van SPS en CPS. Of dit resulteert in een betere therapietrouw is niet 
aangetoond. 
 
Tot slot merkt het Zorginstituut op dat de harspreparaten een plaats hebben in de 
Nederlandse behandelrichtlijnen en dat deze geneesmiddelen in de Nederlandse kli-
nische praktijk ook langdurig gegeven worden om continuering van RAASi mogelijk 
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te maken. Wel beveelt het Zorginstituut aan om vanwege de verschillende bijwer-
kingenprofielen bij ervaren bijwerkingen van SPS/CPS over te stappen naar natri-
umzirkoniumcyclosilicaat. 
 
 

4.2 Eindconclusie  
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat voor de behandeling 
van hyperkaliëmie bij volwassenen natriumzirkoniumcyclosilicaat een gelijke waarde 
heeft ten opzichte van SPS en CPS.  
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5 Advies Farmacotherapeutisch Kompas 

5.1 Oud advies 
Voor dit geneesmiddel is geen advies vastgesteld. 
 

5.2 Nieuw advies 
Bij chronische hyperkaliëmie behandel indien mogelijk de oorzaak. Start daarnaast 
behandeling om het grotere risico van (voornamelijk cardiovasculaire) morbiditeit te 
verminderen en progressie van nierschade te voorkomen of beperken. Behandel de 
complicaties van nierschade en start eventueel niervervangende therapie (dialyse).  
 
Natriumzirkoniumcyclosilicaat kan worden ingezet bij de behandeling van chronische 
hyperkaliëmie, waarbij de chronische onderhoudsbehandeling van belang is ter 
voorkoming van hyperkaliëmie recidieven en om de dosering van RAAS-remmers te 
optimaliseren. 

Voor (andere aspecten van) de behandeling van hyperkaliëmie zie ook de richtlijn 
uit 2012: Elektrolytstoornissen (pdf 1,3 MB) op internisten.nl.  
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 
De literatuursearch is doorgevoerd in PubMed en de Cochrane Library in mei 2020 
met de volgende zoektermen: 
 

1) (lokelma OR sodium zirconium cyclosilicate) AND (hyperkalaemia OR 
hyperkalemia) 

2) (CPS OR SPS OR sodium polystyrene sulfonate OR calcium polystyrene 
sulfonate) AND (hyperkalaemia OR hyperkalemia)  
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Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studie 

Eerste 
auteur, 
jaar van 
publicatie 

Type onderzoek, 
bewijsklasse, follow-up duur 

Aantal 
patiënten  

Patiëntkenmerken Interventie en 
vergelijkende 
behandeling 

Relevante uitkomstmaten  Commentaar 

Natriumzirkoniumcyclosilicaat 

Packham, 

2015 (ZS-

003) 

 

 

Fase III, dubbelblinde, dose ranging RCT in Australië, VS, Zuid Afrika. Follow-up duur: 14 dagen. 

Deel 1 - Correctiefase 

  

Follow-up: 48 uur. 

N=753 

 

 

Volwassenen met 

hyperkaliëmie, 

plasmakalium 5,0-6,5 

mmol/L. 

• Natriumzirkoniumcyclosilicaat 

1,25 g TID (n=154) 

• Natriumzirkoniumcyclosilicaat 

2,5 g TID (n=141) 

• Natriumzirkoniumcyclosilicaat 

5 g TID (n=157) 

• Natriumzirkoniumcyclosilicaat 

10 g TID (n=143) 

• Placebo (n=158) 

Primair: veranderingen van 

plasmakaliumwaarde t.o.v. baselinewaarde in 

de eerste 48 uur. 

Kortdurend 

gebruik 

Deel 2 - Onderhoudsfase  

 

Follow-up: 12 dagen 

N=447 Patiënten die normokaliëmie 

(3,5-4,9 mmol/L) hadden 

bereikt tijdens correctiefase. 

Zelfde doseringen maar dan QD 

ipv TD. Eerdere 

interventiegroep werd opnieuw 

gerandomiseerd naar originele 

dosis 

Natriumzirkoniumcyclosilicaat 

of placebo. Placebogroep werd 

gerandomiseerd naar 

Natriumzirkoniumcyclosilicaat 

1,25 g of 2,5 g. 

 

Primair: verandering van de gemiddelde 

plasmakaliumwaarde 

Natriumzirkoniumcyclosilicaat t.o.v. placebo, 

gemiddelde aantal dagen normokaliëmie. 

 

Veiligheid. 

Kosiborod, Fase III, dubbelblinde, RCT in Australië, VS en Zuid Afrika. Follow-up duur: 30 dagen. 
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2014 (ZS-

004, 

HARMONIZE)/ 

Anker, 2015 

Deel 1: Correctiefase 

Enkel arm, open label. 

 

Follow-up: 48 uur  

 

N=258/94 Volwassenen met 

hyperkaliëmie, 

plasmakalium ≥5,1 mmol/L. 

Natriumzirkoniumcyclosilicaat 

10g TID. 

Secundair correctiefase: 

Verandering van plasmakalium t.o.v. 

baselinewaarde. 

Kortdurend 

gebruik 

Deel 2: Onderhoudsfase  

 

Follow-up: 28 dagen 

N=237/87 

 

Patiënten die normokaliëmie 

(3,5-4,9 mmol/L) hadden 

bereikt tijdens correctiefase. 

• Natriumzirkoniumcyclosilicaat 

5 g QD (n=45/26) 

• Natriumzirkoniumcyclosilicaat 

10 g QD (n=51/18) 

• Natriumzirkoniumcyclosilicaat 

15 g QD (n=56/18) 

• Placebo (n=85/25) 

Primair: 

Verschil in plasmakalium op dag 8-29. 

 

Secundair:  

Proportie patiënten dat normokaliëmie bereikt 

had op dag 28.  

 

Veiligheid. 

Roger, 2019 

(ZS-004E) 

Fase III, open-label, single arm extensie studie van ZS-004 in Australië, VS, Zuid Afrika. Follow-up: 11 maanden. 

Deel 1: Correctiefase 

 

Follow-up: 24-48 uur  

 

N=121 Patiënten die plasmakalium 

3,5-6,2 mmol/L hadden aan 

het einde van de ZS-004 

studie of patiënten die 

stopten tijdens ZS-004 door 

hypo-/hyperkaliëmie en een 

plasmakalium van 3,5-6,2 

mmol/L hadden op 2 aaneen 

volgende metingen (op 0 en 

60 minuten) op de eerste 

studiedag van ZS-004E. 

Bij plasmakalium ≥ 5,5 mmol/L 

natriumzirkoniumcyclosilicaat 

10 mg TD gedurende 24 of 48 

uur.  

Primair/secundair: proportie patiënten met 

plasmakalium ≤ 5,1/ 5,5 mmol/L.  

 

Veiligheid. 

 

    

Langdurig 

gebruik 

Deel 2: Onderhoudsfase  

 

Follow-up: 11 maanden 

N=123 Patiënten die normokaliëmie 

(3,5-5,0 mmol/L) hadden 

bereikt tijdens correctiefase. 

Natriumzirkoniumcyclosilicaat 

10 g QD, daarna titratie met 5 

g, dagelijkse dosering minimaal 

5 g en maximaal 15 g. 

Spinowitz, Fase III, openlabel studie in Australië, Duitsland, Nederland, VK, VS en Zuid Afrika. Follow-up: 12 maanden. 
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2019 (ZS-

005) 

Deel 1: Correctiefase  

 

Follow-up: 24-72 uur 

N=751 

 

 

Volwassenen met 

hyperkaliëmie, 

plasmakalium ≥5,1 mmol/L. 

Natriumzirkoniumcyclosilicaat 

10g TID 

 

 

Primair correctiefase: behalen van 

normokaliëmie. 

Langdurig 

gebruik 

Deel 2: Onderhoudsfase  

 

Follow-up: tot 12 maanden 

 

 bij patiënten die normokaliëmie 

(3,5-5,0 mmol/L) bereikten tijdens 

correctiefase. 

N=746 Patiënten die normokaliëmie 

(3,5-5,0 mmol/L) hadden 

bereikt tijdens correctiefase. 

Natriumzirkoniumcyclosilicaat 5 

g QD, daarna titratie met 5 g, 

dagelijkse dosering minimaal 5 

g en maximaal 15 g. 

Primair onderhoudsfase: behouden van 

normokaliëmie. 

 

Veiligheid. 

Amin, 2019 Gepoolde analyse van de 

correctiefase van 2 fase III studies 

(ZS-003 en ZS-004/HARMONIZE). 

 

Follow-up: 48 uur. 

N=170 Patiënten uit studie ZS-003 

+ ZS-004/HARMONIZE met 

een baseline 

plasmakaliumwaarde 

≥ 5.5 mmol/L. 

Natriumzirkoniumcyclosilicaat 

10g TID 

 

 

Primair: verandering plasmakalium, mediane 

tijd tot bereiken plasmakaliumwaarde ≤ 5,5 

en ≤ 5.0 mmol/L, proportie patiënten die een 

plasmakaliumwaarde ≤ 5.5 en ≤ 5.0 mmol/L na 

4, 24, en 48 uur bereiken. 

 

Veiligheid. 

Kortdurend 

gebruik 

Fishbane, 

2019 

(DIALIZE) 

Fase III, dubbelblinde, RCT in Japan, Rusland, VK en VS. Follow-up: 8 weken. 

Deel 1: Dosistitratie  

 

Follow-up: 4 weken 

 

N=196 Volwassen met eindstadium 

nierfalen die ≥ 3 maanden 

3x per week hemodialyse 

ondergaan, met predialyse 

plasmakalium >5,4 mmol/L 

na een lange interdialytische 

interval op dag -7 en >5,0 

mmol/L na tenminste éénn 

korte interdialytische 

interval op dag -5 en -3.  

• Natriumzirkoniumcyclosilicaat 

5 g QD op non-dialyse dagen 

(n=97) 

• Placebo (n=99) 

Mogelijkheid om wekelijks op te 

titreren tot max 15 g.  

Primair: proportie patiënten die een pre-

dialyse plasmakaliumwaarde tussen 4-5 

mmol/L behouden bij tenminste 3 van de 4 

dialyse behandelingen na een lange 

interdialytische interval en die geen acute 

behandeling voor hyperkaliëmie nodig hebben. 

 

Secundair: proportie patiënten die acute 

behandeling nodig hebben vanwege ernstige 

hyperkaliëmie (≥ 6 mmol/L) 

Gebruik bij 

dialyse 

Deel 2: Onderhoudsfase 

 

Follow-up: 4 weken 

Vervolging behandeling met 

natriumzirkoniumcyclosilicaat 

op een stabiele dosis DQ op 

non-dialyse dagen, maximaal 

15 g per dag, of placebo. 

Zannad, 2020 Fase III, dubbelblinde, RCT in Australië, VS en Zuid Afrika. Follow-up duur: 30 dagen. Kortdurend 
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(HARMONIZE-

GLOBAL) 

Deel 1: Correctiefase 

Enkel arm, open label. 

 

Follow-up: 48 uur  

 

N=267 Volwassenen met 

hyperkaliëmie, 

plasmakalium ≥5,1 mmol/L. 

• Natriumzirkoniumcyclosilicaat 

10 g TID. 

Secundair correctiefase: 

Verandering van plasmakalium t.o.v. 

baselinewaarde. 

gebruik 

Deel 2: Onderhoudsfase  

 

Follow-up: 28 dagen 

N=248 Patiënten die normokaliëmie 

(3,5-5,0 mmol/L) hadden 

bereikt tijdens correctiefase. 

• Natriumzirkoniumcyclosilicaat 

5g QD (n=99) 

• Natriumzirkoniumcyclosilicaat 

10g QD (n=99) 

• Placebo (n=50) 

Primair: 

Verschil in plasmakalium op dag 8-29. 

 

Secundair:  

Proportie patiënten dat normokaliëmie bereikt 

had op dag 28.  

 

Veiligheid. 

CPS/SPS 

Lepage, 2015 

(SKIP) 

Fase IV, dubbelblinde, RCT in 

Canada. 

 

Follow-up: 7 dagen 

N=33 Volwassen met CNS 

(eGFR<40 mL/min/1,73m2) 

zonder dialyse met 

plasmakalium 5,0-5,9 

mmol/L. 

• SPS 30 g QD (n=16) 

• Placebo (n=17) 

Primair: verandering in plasmakalium na 

laatste behandeldosis op dag 7 t.o.v. baseline.  

Kortdurend 

gebruik bij CNS 

Nasir, 2014 Fase IV, enkelblinde, RCT in 

Pakistan. 

 

Follow-up: 3 dagen 

N=97 Volwassenen met CNS 

(plasmacreatinine > 1,5 

mg/dL gedurende 3 

maanden) met 

plasmakalium >5,2 mmol/L 

• CPS 5 g TID (dagelijkse dosis 

= 15 g) (n=50) 

• SPS 5 g TID (dagelijkse dosis 

= 15 g) (n=47) 

Primair: verandering in plasmakalium na 

behandeling t.o.v. baseline.  

Kortdurend 

gebruik bij CNS 

Nakayama, 

2018 

Fase IV, open-label, cross-over RCT 

in Japan. 

 

Follow-up: 2x4 weken.  

N=20 Volwassenen met CNS 

stadium 4/5 (eGFR<30 

mL/min/1,73m2), predialyse 

patiënten, met 

plasmakalium > 5 mmol/L. 

• CPS 5 g TID (dagelijkse dosis 

= 15 g) (n=10) 

• SPS 5 g TID (dagelijkse dosis 

= 15 g) (n=10) 

Primair: Plasmakalium na behandeling.  Kortdurend 

gebruik bij 

predialyse 
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Wang, 2018 Fase IV, cross-over RCT in China.  

 

Follow-up: 2x3 weken.  

N=58 Volwassen (tot 80 jaar) 

dialyse patiënten met 

predialyse plasmakalium 

≥5,5.  

• CPS 5 g TID (dagelijkse dosis 

= 15 g) 

• Geen behandeling 

Primair: verandering in plasmakalium na 

behandeling.  

Gebruik bij 

dialyse 

TID = driemaal daags. QD= eenmaal daags. 
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Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies  

 

Eerste auteur, 
jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Ash, 2015 Fase II studie bij CNS patiënten, geen toegevoegde waarde naast geïncludeerde fase III studies. 

Beccari, 2017 Literatuur onderzoek, geen toegevoegde waarde. 

Gruy-Kapral, 1998 Gerandomiseerde cross-over studie met klein aantal patiënten (n=6), geen toegevoegde waarde naast geïncludeerde studies.  

Meaney, 2017 Meta-analyse van patiromeer en natrium zirconium cyclosilicaat, waarin resultaten uit Ash (2015), Packham (2015) en Kosiborod (2014) zijn meegenomen. De 

laatste 2 studies zijn geïncludeerd in deze beoordeling, Ash 2015 is geëxcludeerd (zie hierboven). Resultaten uit de meta-analyse kunnen niet gebruikt 

worden omdat alle doseringen van natriumzirkoniumcyclosilicaat, ook niet relevante doseringen, zijn meegenomen in de analyse.  

Palaka, 2018 Literatuur onderzoek, geen toegevoegde waarde. 

Peacock, 2020 Fase II pilot studie naar acute behandeling hyperkaliëmie, behandeling wijkt af van Nederlandse praktijk. 

Roger, 2020 Post-hoc analyse van geïncludeerde studie (Kosiborod, 2014) bij patiënten met CNS stadium 1-3 versus 4-5. 

Schaefer, 2016 Literatuur onderzoek, geen toegevoegde waarde. 

Varallo, 2019 Literatuur onderzoek, geen toegevoegde waarde. 
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref Datum Titel 

EMA / CBG [1] 2020 Samenvatting van de productkenmerken natriumzirkoniumcyclosilicaat 

EMA / CBG [28] 2018 European Public Assessment Report (EPAR) natriumzirkoniumcyclosilicaat 

NIV [2] 2012 Richtlijn Elektrolytstoornissen 

NHG en NIV [6] 2018 Richtlijn Chronische nierschade 

NHG, NVVC en NIV in samenwerking met 
andere organisatie [7] 

2010 Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 

CBG=College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, EMA=European Medicines Agency, NHG=Nederlands Huisartsen Genootschap, NIV=Nederlandsche Internisten Vereeniging, NVVC=Nederlandse Vereniging voor 

Cardiologie. 
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Bijlage 5: Baseline tabel 

Variabele Packham, 
2015 

Kosiborod, 
2014 

Anker, 2015 Roger, 2019 Spinowitz, 
2019 

Amin, 2019 Fishbane, 
2019 

Zannad, 
2020 

Lepage, 
2015 

Studienaam ZS-003 ZS-004, 

HARMONIZE 

Subanalyse HF 

patiënten van 

ZS-004 

ZS-004E ZS-005 Gepoolde 

analyse ZS-003 

+ ZS-004 

DIALIZE HARMONIZE-

GLOBAL 

SKIP 

Geneesmiddel natriumzirkoniumcyclosilicaat SPS 

Dosering 10 g 10 g 10 g 10 g 10 g 10 g 5-15 g 10 g 30 g 

N 143 258 94 121c 746d 170 97 267 16 

Leeftijd (jaren), gem 

(SD)/mediaan (min-max) 

66,2 (12,2) 64,0 (12,7) 69,0 (36-89) 63,7 (12,3) 64 (13) 65,7 (12,1) 55,7 (13,8) 67,0 (10,8) 72,7 (11,6) 

Geslacht, n man (%) 80 (55,9) 149 (57,8) 60 (63,8) 70 (57,9) 446 (60) 105 (61,8) 57 (58,8) 171 (64) 10 (62,5) 

Ras, n (%) 

Kaukasisch 120 (83,9) 215 (83,3) 81 (86,2) 107 (88,4) 620 (83) 134 (78,8) 50 (51,5) 40 (15,0) NR 

Zwart/Afro Amerikaans 19 (13,3) 37 (14,3) 12 (12,8) 11 (9,1) 88 (12) 21 (18,2) 11 (11,3) 0 NR 

Aziatisch  5 (1,9)  2 (1,7) 25 (3) 3 (1,8) 33 (34,0) 227 (85) NR 

Anders  3 (1,2)  1 (0,8) 13 (5) 2 (1,2) 3 (3,1) 0 NR 

Plasmakalium (mmol/L) gem. 

(SD of 95% BI) 

5,26 (0,3) 5,6 (0,4) 5,6 (5,5-5,7) 4,8 (0,5) 4,8 (3,3-6,6) 5,8 5,8 (0,6) 5,71 (0,50) 5,26 (0,22) 

<5,5  121 (76,6)a 119 (46,1) 40 (42,6) 109 (89,3) 729 (97,8) 0 NR 96 (36,0) NR 

5,5 - <6,0  22 (15,4)b 100 (38,8) 42 (44,7) 11 (9,1) 16 (2,1) 164 (96,5) NR 96 (36,0) NR 

≥ 6,0 39 (15,1) 12 (12,8) 2 (1,7) 1 (0,1) 6 (3,5) NR 75 (28,1) NR 

eGFR, mL/min/1,73m2, gem. 

(SD) 

46,7 (28,5) 46,3 (30,5) NR 47,0 (32,6) 47 (32) NR NR NR NR 

Comorbiditeit, n (%) 

CNS 83 (58,0) 169 (65,5) 71 (75,5) 78 (64,5) 483 (65) 113 (66,5) 97 (100) 209 (78,3) 16 (100) 

HF 59 (41,3) 94 (36,4) 94 (100) 16 (13,2) 111 (15) 22 (12,9) NR 50 (18,7) 3 (18,8) 

DM 81 (56,6) 170 (65,9) 67 (71,3) 81 (66,9) 474 (64) 112 (65,9) NR 172 (64,4) 11 (68,8) 

RAASi, n (%) 96 (67,1) 180 (69,8) 65 (69,1) 83 (68,6) 483 (65) 113 (66,5) NR 204 (76,4) NR 
a: afkapwaarde was ≤5,5 mmol/L i.p.v. <5,5 mmol/L. b: afkapwaarde was >5,5 mmol/L i.p.v. ≥5,5 mmol/L. c: baselinedata gerapporteerd van 121 i.p.v. geïncludeerde 123 patiënten. d: patiënten die startten met 

onderhoudsfase.  
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