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Geachte mevrouw Van Ark,  

 

In uw brief van 9 februari 2021 (CIBG-21-01418) heeft u Zorginstituut Nederland 

verzocht om een inhoudelijke toetsing uit te voeren of het product ferrimaltol 

(Feraccru®) onderling vervangbaar is met een ander middel dat is opgenomen in 

het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het Zorginstituut heeft, daarbij 

geadviseerd door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR), deze beoordeling 

inmiddels afgerond. De overwegingen hierbij treft u aan in het 

farmacotherapeutisch rapport dat als bijlage is toegevoegd. 

 

Feraccru® is beschikbaar als capsule met 30 mg ferri (Fe3+) ijzer (als ferrimaltol) 

en is geregistreerd voor de behandeling van ijzergebrek bij volwassenen. De duur 

van de behandeling zal afhangen van de ernst van het ijzergebrek, maar 

doorgaans is een behandeling van ten minste twaalf weken nodig. De behandeling 

dient te worden voortgezet zo lang als nodig is om de ijzervoorraden van het 

lichaam in overeenstemming met bloedonderzoek aan te vullen. 

 

De registratiehouder vraagt opname op bijlage 1B van de Regeling 

zorgverzekering voor een subpopulatie van de geregistreerde indicatie: 

Behandeling van volwassenen met milde tot matig ernstige ijzerdeficiëntie anemie 

die eerder hebben gefaald op orale ferro (Fe2+) ijzerpreparaten vanwege 

onvoldoende effectiviteit en/of intolerantie. 

 

Uitkomst beoordeling 

In de beoordeling is ferrimaltol vergeleken met intraveneus toegediend ijzer. 

Vanwege gebrek aan bewijs kunnen geen conclusies worden getrokken over de 

gunstige en ongunstige effecten van ferrimaltol ten opzichte van intraveneus 

toegediend ijzer binnen de bovengenoemde subpopulatie. Zorginstituut Nederland 

is hierbij tot de eindconclusie gekomen dat ferrimaltol niet voldoet aan de stand 

van de wetenschap en praktijk ten opzichte van intraveneus toegediend ijzer bij 

de  behandeling van patiënten met inflammatoire darmziekte met milde tot matig 

ernstige ijzer deficiënte anemie en die onder behandeling staan bij een specialist 

en die niet behandeld kunnen worden met oraal ferro (Fe2+) ijzer.  
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Zorg 

Geneesmiddelen 

 
Datum 

26 juli 2021 
 

Onze referentie 

2021026352 

 

Advies 

Het Zorginstituut adviseert u ferrimaltol (Feraccru®) niet op te nemen in het 

Geneesmiddelenvergoedingssysteem.  

 

Toekomstige ontwikkelingen  

Het Zorginstituut is uiteraard bereid om de pakketwaardigheid van ferrimaltol 

opnieuw te overwegen wanneer niet eerder door het Zorginstituut beoordeelde 

aanvullende onderzoeksgegevens leiden tot wetenschappelijke publicaties. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Tiana van Grinsven 

Plv. Voorzitter Raad van Bestuur 
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Afkortingen 

Afkorting  Omschrijving 

BI Betrouwbaarheidsinterval 

CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use 

EMA European Medicine Agency 

EPAR European public assessment reports 

FU Follow up 

GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation 

HR Hazard ratio 

MCID Minimaal klinisch relevant verschil (minimal clinically 

important difference) 

RCT Gerandomiseerd vergelijkend onderzoek 

RR Relatieve risico (risk ratio) 

SMD Gestandaardiseerde gemiddelde verschil (standardized mean 

difference) 

SmPC Samenvatting van de productkenmerken 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 

inhoudelijke beoordeling van de waarde van ferrimaltol (Ferraccru®) bij de 

behandeling van patiënten met inflammatoire darmziekte met milde tot matig 

ernstige ijzer deficiënte anemie (IDA) die onder behandeling staan bij een specialist 

en die niet behandeld kunnen worden met oraal ferro (Fe2+) ijzer. Ferrimaltol is 

daarbij vergeleken met intraveneuze (IV) ijzerpreparaten op de criteria gunstige 

effecten, ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. 

Zorginstituut Nederland heeft zich hierbij laten adviseren door haar 

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 

 

Ferrimaltol is een oraal ferri (Fe3+) ijzerpreparaat en bevat per capsule 30 mg ijzer 

(als ferrimaltol). Ferrimaltol is breed geregistreerd bij volwassenen voor de 

behandeling van ijzergebrek.  

De registratiehouder heeft initieel een vergoedingsaanvraag ingediend voor de 

volgende populatie: patiënten met ijzergebreksanemie nadat behandeling met orale 

ferro (Fe2+) preparaten (OFPs) niet succesvol is gebleken (onvoldoende effectiviteit 

en/of intolerantie). Naar aanleiding van de consultatie heeft de registratiehouder de 

claim geherformuleerd: “patiënten met inflammatoire darmziekte (IBD) die onder 

behandeling staan van een specialist met matig-ernstig IDA die niet meer behandeld 

kunnen worden met OFP’s omdat het niet wordt opgenomen door de darmwand 

vanwege de ontsteking en die derhalve zijn aangewezen op suppletie van ijzer door 

middel van intraveneuze ijzertherapie”. 

Volgens de registratiehouder heeft ferrimaltol binnen deze populatie een 

therapeutische meerwaarde ten opzichte van parenterale ijzerpreparaten vanwege 

ongunstige effecten, gebruiksgemak en toepasbaarheid.  

 

Gezien de herformulering van de claim beschrijft deze samenvatting de conclusies 

voor deze populatie.  

 

Ferrimaltol (2dd 30 mg ijzer) is direct vergeleken met IV ijzer (Ferinject®) in een 

gerandomiseerde open-label studie (AEGIS-H2H) en tevens is ferrimaltol vergeleken 

met placebo na een ‘eerdere niet succesvolle behandeling met een OFP’ (AEGIS-

1/2). Alle studies zijn uitgevoerd binnen patiënten met IBD. De AEGIS studies laten 

binnen een populatie met IBD en een lage ziekteactiviteit zien dat ferrimaltol het Hb 

laat stijgen; over een periode van 12 weken kon de non-inferioriteit van ferrimaltol 

t.o.v IV ijzer voor normalisatie van het Hb of een toename van 2g/dL niet worden 

geconcludeerd. Het profiel van ongunstige effecten van ferrimaltol wordt 

gekenmerkt door gastroinestinale klachten. Bij IV ijzer moet men, alhoewel zeer 

zeldzaam, bedacht zijn op overgevoeligheidsreacties en/of anafylactische reacties 

waardoor IV ijzer uitsluitend toegepast kan worden in het ziekenhuis of plaats waar 

reanimatieapparatuur beschikbaar is. 

De inclusiecriteria van deze studies zijn echter niet scherp genoeg 

gesteld/gehandhaafd om aan te sluiten op de geclaimde populatie; in alle studies is 

sprake van een lage ziekteactiviteit volgens ziektescores en de mate van de 

darmontsteking is niet gemeten middels endoscopie of een biomarker terwijl een 

opnameprobleem in de darmen primair speelt bij klinisch actieve ziekte. Patiënten 

met een opvlamming of meer actieve ziekte werden geëxcludeerd uit de studies. In 

de AEGIS-H2H studie is het oorspronkelijke inclusiecriterium voor eerder falen op 

een OFP losgelaten tijdens de inclusieperiode. In aanvulling hierop is in de AEGIS-

1/2 studies onbekend wat de OFP dosering was ten tijde van falen; de Nederlandse 
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en Europese richtlijn (2009) stellen dat 75% van de IBD patiënten OFPs tolereren 

en dat bijwerkingen dosisafhankelijk zijn. Daarnaast trad ‘eerder falen met de OFP’ 

gemiddeld 22 maanden voor start van de AEGIS-1/2 studies op en is onbekend of 

destijds sprake was van een opvlamming, terwijl de gemiddelde ziekteactiviteit ten 

tijde van behandeling met ferrimaltol in de AEGIS-1/2 studies laag was.  

Er kunnen daarom geen conclusies worden getrokken over de gunstige en 

ongunstige effecten van ferrimaltol ten opzichte van IV ijzer binnen een populatie 

met IBD en matig-ernstig IDA die niet meer behandeld kunnen worden met OFP’s 

vanwege een opnameprobleem t.g.v. de ontstoken darmwand.  
 
Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat ferrimaltol niet voldoet 
aan de stand van de wetenschap en praktijk (vanwege gebrek aan bewijs) ten 
opzichte van intraveneus toegediend ijzer bij de behandeling van patiënten met 
inflammatoire darmziekte met milde tot matig ernstige ijzer deficiënte anemie en 
die onder behandeling staan bij een specialist en die niet behandeld kunnen worden 
met oraal ferro (Fe2+) ijzer.   
 

 

 

 

 

 

 

De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 

Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 28 juni 

2021 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van ferrimaltol bij de 

behandeling van volwassenen met ijzer deficiente anemie t.o.v. de standaard- of 

gebruikelijke behandeling. 

 

Stofnaam ferrimaltol (Ferraccru®) 30 mg harde capsules1 

Geregistreerde indicatie:1 

Ferrimaltol is geïndiceerd bij volwassenen voor de behandeling van ijzergebrek. 

 

Claim van de fabrikant: 

Initiële claim: 

De voorgestelde plaats van ferrimaltol in de behandeling is bij patiënten met 

milde tot matig ernstige ijzergebreksanemie (IDA) die hebben gefaald op OFPs 

(orale ferro (Fe2+) ijzerpreparaten). 

Daarmee komt voor patiënten met matig ernstige IDA, die normaliter 

intraveneuze ijzertherapie aangeboden krijgen, een oraal alternatief beschikbaar. 

 

Ferrimaltol heeft een therapeutische meerwaarde ten opzichte van OFPs bij de 

behandeling van patiënten met milde tot matig ernstige IDA. 

 

Ferrimaltol heeft op basis van de criteria ongunstige effecten, toepasbaarheid en 

gebruiksgemak een therapeutische meerwaarde ten opzichte van intraveneuze 

ijzerpreparaten. 

 

Aangepaste claim n.a.v. consultatie: 

De voorgestelde plaats van ferrimaltol in de behandeling is bij patiënten met 

inflammatoire darmziekte (IBD) die onder behandeling staan van een specialist 

met matig-ernstig IDA die niet meer behandeld kunnen worden met OFP’s omdat 

het niet wordt opgenomen door de darmwand vanwege de ontsteking en die 

derhalve zijn aangewezen op suppletie van ijzer door middel van intraveneuze 

ijzertherapie. 

Ferrimaltol heeft op basis van de criteria ongunstige effecten, toepasbaarheid en 

gebruiksgemak een therapeutische meerwaarde ten opzichte van intraveneuze 

ijzerpreparaten. 

 

Doseringsadvies:1 

De aanbevolen dosering is één capsule tweemaal daags, 's ochtends en 's 

avonds, op een lege maag. Één capsule bevat 30 mg ijzer (als ferrimaltol).  

Feraccru capsules dienen in hun geheel op een lege maag te worden ingenomen 

(met een half glas water), omdat de absorptie van ijzer wordt verminderd 

wanneer Feraccru met voedsel wordt ingenomen 

 

De duur van de behandeling zal afhangen van de ernst van het ijzergebrek, maar 

doorgaans is een behandeling van ten minste twaalf weken nodig. De 

behandeling dient te worden voortgezet zo lang als nodig is om de ijzervoorraden 

van het lichaam in overeenstemming met bloedonderzoek aan te vullen. 

 

Samenstelling:1 

Elke capsule bevat 30 mg ijzer (als ferrimaltol). 
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Werkingsmechanisme:1 

Ferrimaltol bevat ijzer in een stabiele ferritoestand als een complex met een 

trimaltolligand. Het complex is bedoeld om op een gecontroleerde manier 

bruikbaar ijzer te verschaffen voor opname over de darmwand heen en 

overbrenging naar de ijzertransport- en -opslageiwitten in het lichaam 

(respectievelijk transferrine en ferritine). Het complex dissocieert na opname 

vanuit het maagdarmkanaal en het complex zelf komt niet in de systemische 

circulatie terecht. 

 

Bijzonderheden: 

In 2018 heeft de EMA de geregistreerde indicatie van ferrimaltol uitgebreid van 

“de behandeling van ijzer deficiente anemie binnen volwassenen met 

inflammatoire darmziekten” naar de behandeling van volwassenen met 

ijzergebrek”. Hiervoor zijn geen nieuwe studies aangeleverd. 

 

1.2 Achtergronden  

 

1.2.1 Aandoening 

 

Anemie is gedefinieerd als een voor leeftijd en geslacht te lage hemoglobline (Hb) 

waarde in het bloed. Hemoglobine is een ijzerhoudend eiwit waarmee erytrocyten 

zuurstof kunnen binden en transporteren.2 

 

Er is sprake van anemie wanneer de hemoglobineconcentratie lager is dan de 

ondergrens van de referentiewaarden.2 

De ondergrenzen van de Hb referentiewaarden zijn als volgt voor volwassenen: 

 Mannen; < 8,1 mmol/l 

 Vrouwen; < 7,5 mmol/l 

 Zwangeren; < 6,8 mmol/l 

 

IJzergebreksanemie (IDA) wordt gediagnosticeerd op basis van een verlaagde Hb 

waarde en aanvullend bloedonderzoek.2  

Er is sprake van IDA bij:  

• een verlaagd MCV (gemiddelde cel volume van de erytrocyt) én een verlaagd 

ferritine (opslageiwit voor ijzer; er bestaat een goede correlatie tussen de 

serumconcentratie ferritine en de ijzervoorraad in het lichaam). 

• een normaal of verlaagd MCV bij patiënten die:  

o óf een aandoening hebben die een anemie door chronische ziekte (waaronder 

chronische infectieziekten, auto-immuunzieken zoals reumatoide artritis en 

inflammatoire darmaandoeningen en maligne aandoeningen) tot gevolg kan 

hebben. 

o óf in de afgelopen maand een infectieziekte hebben doorgemaakt  

o én een ferritine binnen het normale bereik maar < 100 microg/l, een verlaagde 

ijzer- en een verhoogde transferrineconcentratie hebben (transferrine is het 

transporteiwit voor ijzer; de waarden zijn verhoogd bij een toegenomen behoefte 

aan ijzer of bij een ijzertekort). 

 

Bij de diagnostiek speelt het eiwit ferritine een belangrijke rol omdat deze verband 

houdt met de ijzervoorraad in het lichaam. Een verlaging van de ferritinespiegel kan 

alleen het gevolg zijn van ijzergebrek.2 

 

De referentiewaarden voor IDA bij inflammatoire darmziekte (IBD; ziekte van Crohn 

en Colitis Ulcerosa) zijn overeenkomstig met de algemene referentiewaarden.   
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Oorzaken 

Bij patiënten met inflammatoire darmziekte kunnen verschillende oorzaken ten 

grondslag liggen aan ijzergebreksanemie; bloedverlies vanuit de beschadigde 

darmwand, onvoldoende inname van ijzer vanwege onvoldoende inname van 

voedsel t.g.v. gastrointestinale klachten door de IBD, of verminderde ijzeropname 

door de darmwand (duodenus-jejenus).  

Ontstekingen hebben een invloed op de ijzermetabolisme. In geval van een actieve 

ontsteking stijgt de productie van hepcidine in de lever onder invloed van cytokines. 

Hepcidine vermindert de ijzer export vanuit macrofagen waardoor de transferrine 

saturatie omlaag gaat en het ijzer transport naar de erytroblasten wordt verminderd 

wat weer resulteert in een verminderde erytropoëse (verminderde aanmaak van 

rode bloedcellen). De ontstekingscytokines hebben ook een negatieve invloed op de 

erytropoëse. Hepcidine heeft daarnaast een remmende werking op opname van ijzer 

vanuit het duodenum.23  

 

In het algemeen komt een ijzergebreksanemie verreweg het vaakst voor bij 

vrouwen in de reproductieve levensfase als gevolg van menstrueel bloedverlies 

(1,5-14%) en tijdens de zwangerschap (6-30%).2,3 Een menstruerende vrouw 

verliest gemiddeld 1,5-3 mg ijzer per dag. Tijdens de zwangerschap neemt de 

behoefte aan ijzer toe van 1 mg per dag in het eerste trimester tot 4 mg per dag in 

het tweede en 12-15 mg per dag in het derde trimester.2  

Via de voeding komt dagelijks gemiddeld 15 mg ijzer het maag-darmstelsel binnen. 

Normaal wordt 5-10% daarvan opgenomen in het duodenum en het proximale 

jejunum. Dit percentage stijgt tot maximaal circa 30% bij een ijzerdeficiëntie. Een 

dagelijks verlies van minstens 10 ml bloed (5 mg ijzer) leidt dus tot een negatieve 

ijzerbalans en (verdere) afname van de ijzervoorraad.2  

 

Bij vrouwen na de menopauze en bij mannen is ijzergebreksanemie vaak het gevolg 

van chronisch bloedverlies in het maag-darmkanaal.2,3  

 

IJzer in de haem-vorm, oftewel tweewaardig (ferro-)ijzer, dat vooral in lever en 

(rund)vlees voorkomt, wordt beter opgenomen dan ijzer in de niet-haemvorm, 

oftewel driewaardig (ferri-)ijzer, dat vooral in groenten, granen, fruit en eieren zit 

en meestal deel uitmaakt van complexe verbindingen. Driewaardig ijzer (Fe3+) 

moet eerst worden gereduceerd tot tweewaardig ijzer (Fe2+) voordat het 

geresorbeerd kan worden. Maagzuur bevordert deze reductie.2 

 

1.2.2 Symptomen en ernst 

IJzergebreksanemie gaat gepaard met algemene klachten zoals moeheid, 

kortademigheid bij inspanning, duizeligheid, algemene malaise, bleekheid, 

hartkloppingen, koude handen en voeten en tintelingen in voeten.2,3 

 

In een Franse studie is aangetoond dat IDA gepaard gaat met 6,5 (95% CI = 4,2-

9,0) DALY per 100.000 individuen per jaar. Het grootste aandeel hierin komt van 

menstruerende vrouwen tussen de 25 en 44 jaar.  

 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 

Tanwar et al. 2011 rapporteerden dat circa 29% van de patiënten met de ziekte van 

Crohn en circa 17% met colitis ulcerosa een anemie hebben, waarvan >50% een 

anemie als gevolg van ijzer deficiëntie.24 

 

De NHG standaard geeft aan dat 4,3 per 1000 patiënten (0,43%) de diagnose 

ijzergebreksanemie per jaar krijgen in de huisartsenpraktijk. Uitgaande van de 

incidentie in de NHG standaard zal het aantal nieuwe patiënten 74.313 patiënten per 

jaar bedragen.2 De meeste recente GIP data laten zien dat er in 2018 262.638 
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gebruikers waren van orale ijzerpreparaten. 

 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

 

De behandeling van ijzergebreksanemie bij patiënten met inflammatoire darmziekte 

wordt beschreven in de Nederlandse richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van 

inflammatoire darmziekten bij volwassenen’ waarin voor verdere uitwerking wordt 

verwezen naar internationale/Europese richtlijnen.25 

 

In geval van een ijzergebreksanemie bij IBD is een oraal ferro ijzerpreparaat eerste 

keuze. In geval van gastrointestinale bijwerkingen, die dosisafhankelijk zijn, is een 

intraveneus ijzertoediening een veilig en zeer effectief alternatief. De Nederlandse 

richtlijn vermeldt nog een dosering van 1 tot 3 x daags 200 mg ferrofumaraat of 

gelijkwaardige ijzerbron; de Europese ECCO richtlijn (2015) stelt dat de dosering 

oraal ferro ijzer niet hoger dan 100 mg elementair ijzer per dag moet zijn i.v.m. 

meer intolerantie maar een onveranderde effectiviteit bij hogere doseringen.23 

Indien een behandeling met IV ijzer faalt kan een behandeling met eryhtropoietine 

worden ingezet.  

 

De ECCO richtlijn vermeldt tevens dat IV ijzer een eerste keuze middel is indien er 

sprake is van klinisch actieve ziekte.23 Dit is ook in Nederland het geval volgens de 

NVMDL; bij klinisch actieve ziekte speelt een opnameprobleem van ijzer door de 

darmwand. Idealiter wordt een actieve ontsteking van de darmwand bevestigd 

middels een endoscopie of een biomarker (CPR of calprotectine). Daarnaast bestaan 

er klinische scores om ziekteactiviteit in studies mee uit te drukken (waaronder de 

Crohn’s Disease Activity Index [CDAI] waar score <150 is gecorreleerd met 

remissie, Simple Clinical Colitis Activity Index [SCCAI] waar score <2,5 is 

gecorreleerd met remissie en de Harvey Bradshaw Index [HBI] waar score <5 is 

gecorreleerd met remissie).26  

 

Gezien de initiële bredere claim staat de standaardbehandeling voor IDA in de 

algemene populatie hieronder nog weergegeven. Dit wordt beschreven in de NHG-

Standaard Anemie (herzien januari 2021)2 en de NHG-Standaard Zwangerschap en 

kraamperiode (2012)5. 

  

Naast behandeling – indien mogelijk – van de achterliggende oorzaak, vindt 

ijzersuppletie plaats.  

 Niet-zwangere volwassenen2:  

Ferrofumaraat tablet 200 mg (overeenkomend met 65 mg elementair ijzer) 

2 × per week op niet-opeenvolgende dagen (intermitterende toedoening).  

 

Intermitterende toediening van ferro ijzer wordt in de herziene NHG 

standaard aangeraden boven dagelijkse toediening (voorheen: 1 tot 3 maal 

daags 100-200 mg ferrofumaraat afhankelijk van de ernst van de anemie en 

de bijwerkingen; ongeveer 20% van de gebruikers krijgt maagdarm 

klachten bij doseringen hoger dan 100 mg ferro ijzer per dag welke meestal 

verminderen of verdwijnen bij een dosis < 100 mg ferro-ijzer per dag).  

 

Op basis van een door het NHG uitgevoerde systematische meta-analyse 

concludeert het NHG dat er geen verschil lijkt te zijn in het persisteren van 

anemie tussen intermitterende en dagelijkse orale ferro ijzersuppletie (RR 

0,94; 95% BI: 0,76 – 1,16), maar dat er waarschijnlijk wel minder 

gastrointestinale bijwerkingen voorkomen bij intermitternede toediening (RR 

0,41; 95% BI: 0,21 – 0,82; absoluut verschil 170 minder/1000 (95% BI: -

228 tot -52). Voor de aanbeveling is gekeken naar de doseringen die in de 
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onderzoeken zijn gebruikt. In de onderzoeken bij pre-menopauzale vrouwen 

werd 2 × per week 60-100 mg elementair ijzer gegeven.2 

 

Andere orale ferro ijzerpreparaten (ferrosulfaat tabletten met gereguleerde 

afgifte of drank; ferrochloride drank, ferrogluconaat bruistabletten) hebben 

geen meerwaarde boven ferrofumaraat. 

 

Vier weken na start met een oraal ferro ijzerpreparaat moet het Hb worden 

gecontroleerd en vervolgens op het moment dat het Hb volgens verwachting 

weer op normaal niveau kan zijn (uitgaande van een gemiddelde stijging ≥ 

0,5 mmol/l per week bij adequate dosering, inname en resorptie). De 

behandeling continueren tot 8-12 weken na het bereiken van een normale 

Hb-concentratie om de ijzerreserves aan te vullen. De dosering kan de helft 

zijn van de dosis die tot dan toe goed werd verdragen. 

De volgende oorzaken overwegen bij uitblijvend of te traag herstel van de 

Hb-concentratie:  

-niet-adequate inname van de geneesmiddelen (niet volgens voorschrift; te 

kort voor of na inname van koffie, thee of melk) 

-interactie met andere geneesmiddelen (tetracyclines, antacida, H2-

receptorantagonisten, protonpompremmers, calciumzouten) 

- het betreft toch geen of niet alleen een ijzergebreksanemie onderliggende 

aandoening, zoals malabsorptie of blijvend bloedverlies uit een carcinoom.  

 

De NHG standaard geeft parenterale toediening van ijzer (i.m. of i.v.) alleen 

ter overweging bij een zekere diagnose ijzergebreksanemie in combinatie 

met slikproblemen of onvoldoende effectiviteit van orale toediening van 

ijzer.2 

IJzerdextrancomplex (Cosmofer®) is beschikbaar in zowel intramusculaire 

als intraveneuze toedieningsvorm. De intramusculaire toedieningsvorm met 

ijzerdextrancomplex (Cosmofer®) kan in de huisartsenpraktijk plaatsvinden. 

De overige parenterale ijzerpreparaten (Ijzer(III)carboxymaltose 

[Ferinject®], Ijzer(III)isomaltoside-1000 [Monofer®], IJzerhydroxide 

sacharose, ferrioxidesaccharaat [Venofer®]) zijn beschikbaar als 

intraveneuze toedieningsvorm.  

Het aandeel van Cosmofer® is beperkt t.o.v. de intraveneuze 

ijzerpreparaten; Ijzer(III)carboxymaltose (Ferinject®) wordt het meest 

frequent toegepast met een aandeel van 72% (zie budget impact analyse). 

 

 Zwangeren5  

ferrofumeraat 200 mg of een vergelijkbare dosis elementair ijzer (65 mg) 1x 

daags. Het Hb controleren na 4 weken. Ferrofumaraat continueren; na 

normalisatie van het Hb (rekening houdend met de zwangerschapsduur) nog 

6 weken in gehalveerde dosering (of om de dag) ter aanvulling van de 

ijzerreserves.  

 

Vergelijkende behandeling 

Ferrimaltol (Ferraccru®), een oraal ferri (Fe3+) ijzerpreparaat, is breed 

geregistreerd voor de behandeling van ijzergebrek bij volwassenen. Gezien de 

geherformuleerde claim van de registratiehouder is intraveneus toegediend ijzer de 

vergelijkende behandeling binnen een IBD populatie met matig-ernstig IDA die 

vanwege de ontstoken darmwand niet met oraal ferro ijzer behandeld kunnen 

worden.  
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 

Wat is de waarde van ferrimaltol (Ferraccru®) bij volwassenen met inflammatoire 

darmziekte met matig-ernste ijzerdeficiente anemie die vanwege de ontstoken 

darmwand niet met oraal ferro ijzer behandeld kunnen worden  vergeleken met 

intraveneuze ijzerpreparaten ? 

 

2.1.1 PICO 

 

Tabel 1 PICO 

Patiëntenpopulatie  Volwassenen met inflammatoire darmziekte met 

matig-ernstig IDA die vanwege de ontstoken 

darmwand niet met oraal ferro ijzer behandeld 

kunnen worden 

Interventie Ferrimaltol (2x daags 30 mg ijzer (als ferrimaltol)) 

 

Controle-interventie  Intraveneuze ijzerpreparaten (de dosis wordt bepaald 

op basis van het lichaamsgewicht van de patiënt en 

de hemoglobinespiegel; maximale dosering 

opgesplitst over 1-3 doses per week) 

 

Cruciale uitkomsten  Verandering in hemoglobine (Hb) concentratie 

(cruciaal) 

 Interventie-gerelateerde ernstige, of ongeacht 

ernst indien ernstige weinig frequent 

voorkomen, ongunstige effecten (cruciaal) 

 Staken van de behandeling t.g.v. ongunstige 

effecten (cruciaal) 

 

Relevante follow-up duur Minstens 12 weken  

 

Studiedesign Gerandomiseerde parallelgroep RCT is haalbaar en 

gewenst  

 

2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 

<Uitkomstmaat 1> 

Verandering in hemoglobine (Hb) concentratie  

 

Het bereiken van Hb normaalwaarden is een behandeldoel in de NHG-richtlijn 

Anemie (2021).2  

 

Klinische relevantiegrens: Een verandering in Hb concentratie van ≥2 g/dL is 

geassocieerd met een een klinisch relevante verbetering in symptomen en kwaliteit 

van leven.6-8 

 

<Uitkomstmaat 2> 

Interventie-gerelateerde (ernstige) ongunstige effecten 

 

Indien ernstige interventie-gerelateerde ongunstige effecten bijna niet voorkomen 

worden alle (ongeacht ernst) interventie-gerelateerde ongunstige effecten 

meegenomen in de analyse voor dit eindpunt. 
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Klinische relevantiegrens: niet gedefinieerd 

 

<Uitkomstmaat 3> 

Staken van de behandeling t.g.v. ongunstig effecten 

Klinische relevantiegrens: niet gedefinieerd 

 

Voor de uitkomstmaten waarvoor een ‘minimaal klinisch relevant verschil’ (MCID) 

ontbreekt, hanteert Zorginstituut Nederland de default grenswaarde van 0,5 meer of 

minder bij het gestandaardiseerde gemiddelde verschil (SMD). Bij een relatief risico 

(RR en HR) is de default grenswaarde 0,75 en 1,25. 

 

2.2 Zoekstrategie 

Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek heeft 

het Zorginstituut in januari 2021 een literatuursearch gedaan naar publicaties over 

ferrimaltol, orale ferro en parenterale ijzerpreparaten bij de behandeling van 

ijzergebreks anemie bij volwassenen die al dan niet onvoldoende effectiviteit 

ervaren van orale ferro ijzerpreparaten. De exacte zoekstrategie is weergegeven in 

bijlage 1. 

 

Verder is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de Samenvatting van de 

productkenmerken (SPC) 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: 

-RCT 

-Voldoet aan PICO 

 

Het volgende exclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 

-(Conference) abstract
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3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  

De zoekstrategie resulteert in 429 referenties, waarvan 6 gepubliceerde studies 

voldeden aan de inclusiecriteria. De hierna volgende PRISMA flowchart geeft het 

selectieproces weer.  

 

 
 

 

Ferrimaltol is direct vergeleken met placebo in de AEGIS 1/2 studie binnen een 

populatie met inflammatoire darmziekte die in het verleden ‘niet succesvol zijn 

behandeld met een oraal ferro ijzerpreparaat’.  

 

Ferrimaltol (2dd 30 mg ijzer) is direct vergeleken met parenteraal ijzer (Ferinject®) 

in een gerandomiseerde studie (AEGIS-H2H) binnen patiënten met inflammatoire 

darmziekte met een lage ziekteactiviteit. In deze studie is ferrimaltol niet specifek 

onderzocht na onvoldoende effectiviteit van een oraal ferro ijzerpreparaat. De 

registratiehouder heeft het volledige clinical study report (september, 2020) voor 

deze studie aangeleverd.11,12 Recent is deze studie gepubliceerd in een 

peerreviewed journal.27  

 

De studieresultaten uit de placebo-gecontroleerde studie met ferrimaltol binnen 

patiënten met chronische nierziekte (AEGIS-CKD studie), welke alleen voor het Hb 

beknopt zijn vermeld in de SmPC, worden aangehaald in de sectie overige 

overwegingen.1   

In de sectie ‘overige overwegingen’ worden tevens de resultaten besproken van 

twee direct vergelijkende studies tussen oraal ferro ijzer en intraveneus ijzer13,14 die 

zijn geselecteerd uit een recente Cochrane meta-analyse (2021)15 

Referenties geïdentificeerd 

met zoekacties in databases  

(n = 429) 

Additionele referenties uit 

andere bronnen  

(n = 1) 

Referenties na ontdubbeling  

(n = 430) 

Titels en abstracts van 

referenties gescreend 

(n = 430) 

Volledige tekst beoordeeld 

voor inclusie  

(n = 10) 

Referenties  

geëxcludeerd 

(n = 420) 

 Artikelen geïncludeerd in 

de analyse  

(n = 6) 

Volledige tekst 

geëxcludeerd met 

reden 

(n =4) 
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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 

 

De AEGIS-H2H studie is een gerandomiseerde, open-label, fase 3 studie waarin 

ferrimaltol (2dd 30 mg capsule) is vergeleken met intraveneus toegediend 

Ijzer(III)carboxymaltose (Ferinject®, dosering op basis van lichaamsgewicht en Hb 

spiegel, volgens SmpC).  

Volwassenen (>18 jaar) met ijzergebreksanemie en met inflammatoire darmziekte 

(ziekte van Crohn of collitus ulcerosa) werden geїncludeerd. De gemiddelde 

ziekteactiviteit op basis van de CDAI/SCCAI correleren met remissie (een lage 

ziekteactiviteit). Patiënten met meer actieve ziekte werden geëxcludeerd 

(CDAI>300, SSCAI>5). Tevens werden patiënten geëxcludeerd die een behandeling 

met respectievelijk oraal of IV ijzer in de respectievelijk 4 of 8 weken voorafgaand 

aan de studie kregen. Patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar ferrimaltol 

(n=125) of Ijzer(III)carboxymaltose (n=125).  

Het primaire eindpunt was de proportie responders die binnen 12 weken ofwel een 

normalisatie van het Hb (Hb ≥12 g/dL voor vrouwen, Hb ≥13 g/dL voor mannen) 

ofwel een toename van het Hb van ≥2 g/dL bereikten. Voor dit eindpunt werd een 

non-inferioriteitsmarge van 20% aangehouden. Een secundair eindpunt was de 

proportie responders met een toename van ≥2 g/dL van het Hb.  

Tevens werden interventie-gerelateerde ongunstige effecten en staken van de 

behandeling t.g.v. ongunstige effecten gemeten.  

 

Absolute en relatieve risico’s zijn, zoals toegepast in de Cochrane review15, 

berekend volgens het intention-to-treat principe waarbij missende data voor 

‘responder’ zijn meegenomen als ‘non-responders’.  

 

De AEGIS 1/2 studie is een gecombineerde, gerandomiseerde, dubbel-blinde studie 

waarin ferrimaltol (n=64, 2dd 30 mg ijzer) is vergeleken met placebo (n=64) 

binnen patiënten met inflammatoire darmziekte.9  

Alle patiënten hadden een eerdere behandeling met een oraal ferro ijzerpreparaat 

ondergaan (mediane tijd sinds laatste dosering bedroeg 22 maanden in de 

ferrimaltol arm en 17 maanden in de placebo arm). De ziekteactiviteit was laag; 

patiënten met meer actieve ziekte (gedefinieerd als SCCAI score ≥5 bij colitis 

ulcerosa of een CDAI score ≥320 bij de ziekte van Crohn) werden geëxcludeerd.  

Na voltooiing van de placebogecontroleerde fase van 12 weken liet men de 

studiepopulatie overstappen op ferrimaltol (2dd 30 mg ijzer) in een openlabel 

extensiefase van 52 weken (n=97 van in totaal 128 (76%) gerandomiseerde 

patiënten).10  

 

Bijlage 5 geeft een overzicht van de baselinekenmerken van de geïncludeerde 

studies. 

 

3.3 Gunstige effecten interventie 

Het risico op bias van de studies is beoordeeld aan de hand van een vragenlijst 

passend bij de onderzoeksopzet. In dit rapport is de volgende checklist gebruikt: 

Cochrane risk of bias tool. 

 

De effecten van de interventie en de kwaliteit van de evidence zijn samengevat in 

het GRADE evidence profiel (bijlage 7). De kwaliteit van de evidence is beoordeeld 

aan de hand van de GRADE methode. Bij GRADE wordt de kwaliteit van bewijs per 
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uitkomstmaat bepaald, en is, naast risk of bias, een aantal factoren van belang: 

inconsistentie, indirect bewijs, onnauwkeurigheid en publicatiebias. Wanneer één of 

meer van deze factoren aanwezig zijn, kan de kwaliteit van bewijs met één of twee 

niveaus per uitkomstmaat worden verlaagd. Dit resulteert in een gradering van de 

kwaliteit van bewijs: deze kan hoog, middelmatig, laag of zeer laag zijn.  

 

<Uitkomstmaat 1> 

Verandering in hemoglobine concentratie  

 

In de direct vergelijkende AEGIS-H2H studie resulteerde 12 weken behandeling met 

ferrimaltol (2dd 30 mg ijzer) ten opzichte van ijzer(III)carboxymaltose (Ferinject®, 

dosering volgens SmPC) in een 26% lagere kans (58% vs 78%; absoluut 

risicoverschil van 20%, zie figuur 1) op een Hb toename van ≥ 2 g/dL of op een 

normalisatie van het Hb binnen een populatie IBD en met een lage ziekteactiviteit 

en met ijzergebreksanemie.  

Definiering van het eindpunt tot enkel een toename van 2 g/dL van het Hb laat 

eenzelfde risico ratio zien (53% vs 71%; zie figuur 1). Op basis van een non-

inferioriteitsmarge van 20% voor het verschil in de proportie van responders, in 

zowel de ITT analyse als de PP analyse (enkel ITT getoond), is geconcludeerd dat de 

nulhypothese voor inferioriteit van ferrimaltol ten opzichte van 

ijzer(III)carboxymaltose in het bereiken van een klinisch relevante verbetering van 

het Hb niet kon worden verworpen. Dezelfde conclusies kunnen worden getrokken 

na imputatie van missende data (recent gepubliceerd en in oveenstemming met 

gegevens in de CSR: 67% vs 84%, risicoverschil 17% (-28% tot -6%, p-waarde 

non-inferioriteit 0,298).27  

De gemiddelde toename in het Hb bedroeg over 12 weken 2,51 g/dL (SD 1,45) in 

de ferrimaltol arm en 3,03 g/dL (SD 1,6) in de ijzer(III)carboxymaltose arm (MD -

0.52, 95% BI: -0.90 tot -0.14).   

 

 
Figuur 1. Forest plot ferrimaltol versus parenteraal ijzer (Ferinject®) voor de 

proportie responders op basis van de geobserveerde cases.  

 

De patiënten en het studiepersoneel waren niet geblindeerd, de effectbeoordelaars 

wel. Het eindpunt, de Hb waarde, is echter een objectief te meten eindpunt.   

Deze studies zijn uitgevoerd binnen een populatie met inflammatoire darmziekte 

met een lage ziekteactiviteit. De mate van de darmontsteking is niet gemeten 

middels endoscopie of een biomarker. De gemiddelde scores voor de ziekteactiviteit 

op baseline correleren met remissie (SCCAI score 2 tot 2,4 met range 0-5, CDAI 

score 130 punten met range 0 tot ≈ 300 punten) en zoals in de publicatie is 

aangegeven is de lage mate van opvlammingen ten tijde van de studieperiode een 

aanwijzing dat het gaat om patiënten met stabiele lage ziekteactiviteit. Hierdoor is 

het onbekend wat het effect van ferrimaltol is ten opzichte van IV ijzer in het geval 

van klinisch actieve IBD en als er sprake is van aangetoond ontstoken darmen 

waardoor er sprake is van een opnameprobleem van oraal ferro ijzer. 

 

Conclusie: Er kan geen uitspraak worden gedaan over het effect van ferrimaltol ten 

opzichte van intraveneus ijzer binnen een populatie met inflammatoire darmziekte 

die niet kunnen worden behandeld met orale ferro ijzerpreparaten vanwege een 

opnameprobleem t.g.v. de darmontsteking vanwege een gebrek aan bewijs (zeer 

lage kwaliteit van bewijs). 
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3.3.1 Overige overwegingen 

In de AEGIS 1/2 studie was de gemiddelde toename in het Hb na 12 weken 

behandeling met ferrimaltol vs. placebo 2,3 (SD 0,12) g/dL. De proportie 

responders (toename van het Hb met ≥2 g/dL) bedroeg 56% in de ferrimaltol groep 

en 0% in de placebo groep. Deze effecten worden niet beschouwd als toepasbaar op 

een populatie met inflammatoire darmziekte die heeft gefaald (onvoldoende 

effectiviteit) op orale ferro ijzerpreparaten. Het is onbekend wat de OFP dosering 

was ten tijde van falen; de Nederlandse richtlijn (2009) stelt dat 75% van de IBD 

patiënten OFPs tolereren en dat bijwerkingen dosisafhankelijk zijn. De Europese 

ECCO richtlijn (2015) stelt tevens dat intolerantie voor OFPs bij IBD dosisafhankelijk 

is en stelt dat de OFP dosering niet hoger dan 100 mg/dag moet zijn i.v.m. 

intolerantie maar onveranderde effectiviteit bij hogere doseringen. Daarnaast trad 

‘eerder falen met de OFP’ gemiddeld 22 maanden voor start van de AEGIS-1/2 

studies op en is onbekend of destijds sprake was van een opvlamming, terwijl de 

gemiddelde ziekteactiviteit ten tijde van behandeling met ferrimaltol in de AEGIS-

1/2 studies laag was. 

In de open-label extensiestudie van de AEGIS 1/2 studie waaraan 76% van de 

oorspronkelijk gerandomiseerde studiepopulatie meedeed, was de toename in het 

Hb over in totaal 64 weken 3,1 (SD 1,5) g/dL. In de overstappers vanaf placebo 

naar ferrimaltol was het effect op het Hb 2,2 (SD 1,6) g/dL.  

 

De studies waarin oraal ferro ijzerpreparaten (dagdosering elementair ijzer 60 mg of 

maximaal 120 mg en naar beneden bijgesteld bij intolerantie) zijn vergeleken met 

parenteraal ijzer (Ferinject® of Venofer®, dosering volgens SmPC) zijn tevens 

uitgevoerd binnen patiënten met bevestigde ijzergebreksanemie en inflammatoire 

darmziekte. Ook deze studies betreffen patiënten met IBD met een lage 

ziekteactiviteit. In deze studies werd na behandeling met OFPs ook een stijging van 

het Hb waargenomen. Het is echter niet mogelijk om een uitspraak te doen over 

hoe de effecten van OFPs zich verhouden tot ferrimaltol. 

In de AEGIS-H2H studie trad er in beide behandelarmen over een periode van 12 

weken een toename in de kwaliteit van leven op; deze toename verschilde niet 

significant. Ook in de studie waarin ijzersulfaat is vergeleken met IV ijzer 

(Ferinject®) werd een toename in de kwaliteit van leven gezien over een periode 

van 12 weken en verschilde dit niet significant.13 Beide studies gebruikten de SF-36 

vragenlijst maar waren niet opgezet om verschillen voor deze uitkomst te meten.  

Vanaf een behandelduur van 24 weken werd in de AEGIS-H2H studie een 

gelijksoortig effect op het aantal Hb responders gemeten tussen ferrimaltol en IV 

ijzer (week 24: 80% vs. 76%, week 36: 82% vs 81%, week 52: 69% vs 73%), 

waarbij de studieuitval na week 12 echter hoog was (week 24: 32% en 27%, week 

≥36: 53% en 47%).27 

 

In de AEGIS-CKD studie bedroeg de toename in het Hb over een periode van 16 

weken gemiddeld 0,50 g/dL in de ferrimaltol groep (2dd 30 mg) en -0,02 g/dL in de 

placebo groep.1 Patiënten hadden een eGFR tussen ≥ 15 ml/min/1,73m2 en <60 

ml/min/1,73m2. Dit is een kleiner effect dan gerapporteerd in de overige studies 

met ferrimaltol en komt overeen met effecten van orale ferro ijzerpreparaten binnen 

patiënten met stadium 3-4 chronische nierziekte.17,18 

 

3.4 Ongunstige effecten 

De vaakst gemelde ongunstige effecten tijdens behandeling met ferrimaltol waren 

gastro-intestinale symptomen (buikpijn [8%], flatulentie [4%], constipatie [4%], 

buikklachten [2%]/distensie [2%] en diarree [3%]) en deze waren voornamelijk 

licht tot matig van ernst.1 
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De EPAR vermeldt dat er een relatie bestaat tussen de dosering van ferrimaltol en 

het optreden van ongunstige effecten. Bij een dagdosering van 180 mg, 120 mg en 

60 mg (elke capsule ferrimaltol bevat 30 mg elementair ijzer) treden ongunstige 

effecten respectievelijk op bij 57,1%, 50% en 22% van de patiënten.3 Deze 

gegevens zijn primair afkomstig uit een populatie met inflammatoire darmziekte.  

 

De meest gemelde bijwerkingen tijdens behandeling met parenteraal ijzer zijn 

misselijkheid (trad op bij 2,9% van de proefpersonen tijdens behandeling met het 

meest toegepaste parenterale ijzer; Ferinject®), gevolgd door reacties op de 

injectie-/infusieplaats, hypofosfatemie, hoofdpijn, roodheid van het gezicht, 

duizeligheid en hypertensie. Reacties op de injectie-/infusieplaats bestaan uit 

verschillende bijwerkingen die individueel zijn gemeld met een frequentie van soms 

of zelden. De meest ernstige bijwerking is anafylactoïde/anafylactische reacties 

(zelden); dit is (zelden) gemeld voor alle parenterale ijzerpreparaten.21  

 

Tabel 2: Ongunstige effecten van Ferrimaltol vergeleken met parenterale 

ijzerpreparaten bij patiënten met ijzerdeficiente anemie  

 ferrimaltol1 parenterale ijzerpreparaten 21 

meest frequent  Maagdarmstoornissen 

Abdominale pijn 

(waaronder de 

bovenbuik) 

Flatulentie 

Constipatie 

Abdominaal 

ongemak/distensie 

Diarree 

Verkleurde feces 

Misselijkheid 

hypertensie. Hoofdpijn, 

duizeligheid. Misselijkheid. 

Reacties op injectieplaats (zoals 

pijn, blauwe plekken, 

huidverkleuring, extravasatie, 

irritatie). Roodheid in het gezicht. 

Hypofosfatemie. 

ernstig  buikpijn, constipatie,  

diarree 

anafylactoïde/anafylactische 

reacties (zelden) 

 

 

<Uitkomstmaat 2> 

Interventie-gerelateerde ongunstige effecten  
 
Er traden geen ernstige interventie-gerelateerde ongunstige effecten op tijdens 
behandeling met ferrimaltol in zowel de placebo-gecontroleerde als in de 
parenteraal ijzer-gecontroleerde studie.11,12,15 In deze sectie wordt daarom ingegaan 
op de interventie-gerelateerde ongunstige effecten ongeacht ernst.  
 
Het risico op een interventie-gerelateerd ongunstig effect was in de AEGIS-H2H 
studie 3,4 maal (95% BI: 1,5 – 7,5) hoger tijdens behandeling met ferrimaltol 
(20%) dan tijdens behandeling met parenteraal ijzer (6%) binnen een populatie met 
ijzergebreksanemie die niet specifiek had gefaald op een eerdere behandeling met 
een oraal ferro ijzerpreparaat.11,12 De ongunstige effecten in de ferrimaltol arm 
betroffen met name gastro-intestinale klachten (buikpijn en misselijkheid).  
 

Deze studie is uitgevoerd binnen een populatie met inflammatoire darmziekte met 

een lage ziekteactiviteit. Het is onbekend wat het effect van ferrimaltol is op 

interventie-gerelateerde ongunstige effecten binnen een populatie met IDA en 

inflammatoire darmziekte die niet kunnen worden behandeld met orale ferro 

ijzerpreparaten vanwege een opnameprobleem t.g.v. de darmontsteking.  
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Conclusie: Er kan geen uitspraak worden gedaan over het effect van ferrimaltol ten 

opzichte van intraveneus ijzer binnen een populatie met ijzergebreksanemie en met 

inflammatoire darmziekte die niet kunnen worden behandeld met orale ferro 

ijzerpreparaten vanwege een opnameprobleem t.g.v. de darmontsteking, vanwege 

een gebrek aan bewijs (lage kwaliteit van bewijs). 

 

Uitkomstmaat 3 

Staken van de behandeling tgv ongunstige effecten 

 

Behandeling met ferrimaltol (2dd 30 mg ijzer) is geassocieerd met een 12 maal 

hoger risico op staken van de behandeling vanwege een ongunstig effect (10% vs. 

<1%, RR 12,3 [95% BI: 1,63 – 92,5) ten opzichte van ijzer(III)carboxymaltose 

(Ferinject®, dosering volgens SmPC) binnen een populatie die niet specifek heeft 

gefaald op een eerdere behandeling met een oraal ferro ijzerpreparaat.    

De effectschatter is instabiel door een laag aantal events.  

 

Deze studies zijn uitgevoerd binnen een populatie met inflammatoire darmziekte 

met een lage ziekteactiviteit. Het is onbekend wat het effect is van ferrimaltol op 

staken van de behandeling t.g.v. ongunstige effecten binnen een populatie met 

inflammatoire darmziekte die niet kunnen worden behandeld met orale ferro 

ijzerpreparaten vanwege een opnameprobleem t.g.v. de darmontsteking. Daarnaast 

is er door de kleine studiepopulatie sprake van imprecisie. 

 

Conclusie: Er kan geen uitspraak worden gedaan over het effect van ferrimaltol ten 

opzichte van parenteraal ijzer over het optreden van staken van de behandeling 

t.g.v. ongunstige effecten binnen een populatie met inflammatoire darmziekte die 

niet kunnen worden behandeld met orale ferro ijzerpreparaten vanwege een 

opnameprobleem t.g.v. de darmontsteking (zeer lage kwaliteit van bewijs) . 

 

Overige overwegingen  

Het relatieve risico op een interventie-gerelateerd ongunstig effect bedroeg 2,2 

(95% BI: 0,78 – 6,37) tijdens behandeling met ferrimaltol ten opzichte van placebo 

in de AEGIS 1/2 studie. De effectschatter is instabiel vanwege de kleine 

studiepopulatie en daardoor weinig events. In de placebo-gecontroleerde AEGIS 

studie was de incidentie stakers vanwege ongunstige effecten 13% (n=8) in de 

ferrimaltol groep en 8% (n=5) in de placebo groep.9 In de open-label extensiestudie 

staakten 8 patiënten met ferrimaltol vanwege een ongunstig effect (8/94; 8%).10 

 
De EPAR rapporteert, op basis van een meta-analyse, een 2,3 maal verhoogd risico 
op interventie-gerelateerde gastrointestinale ongunstig effecten tijdens behandeling 
met oraal ferro ijzer ten opzichte van placebo (OR 2,32; 95% BI: 1,74 – 3,08).3  
Ten opzichte van parenteraal ijzer bedraagt dit een 3 maal verhoogd risico (OR 
3,05; 95% BI: 2,07 – 4,48), en dit is vergelijkbaar binnen patiënten met  
inflammatoire darmziekte (OR 3,14; 95% BI: 1,34 – 7,36).3  

De studies met oraal ferro ijzer zijn uitgevoerd met ferrosulfaat. Eerder werd in een 

review, met 111 gerandomiseerde maar ook observationele studies, gesuggereerd 

dat ferrosulfaat met vertraagde afgifte een lager risico op gastrointestinale 

ongunstige effecten zou hebben dan de andere orale ferro ijzerpreparaten 

(waaronder ferrofumaraat, ferrogluconaat en conventioneel ferrosulfaat).22 Op basis 

van een heranalyse op basis van alleen gerandomiseerd onderzoek, wordt deze 

conclusie niet ondersteund; zowel ferrosulfaat als ferrosulfaat met vertraagde afgifte 

zijn geassocieerd met een verhoogd risico op gastrointestinale ongunstige effecten.3   
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3.5 Ervaring 

De ervaring met Ferrimaltol is weergegeven in tabel 3. 

 

Tabel 3: Ervaring met ferrimaltol vergeleken met parenterale ijzerpreparaten  

 ferrimaltol parenterale ijzerpreparaten  

beperkt: < 3 jaar op de markt of < 

100.000 voorschriften (niet-

chronische indicatie)/20.000 

patiëntjaren (chronische medicatie) 

x  

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en > 

100.000 voorschriften/20.000 

patiëntjaren 

  

ruim: > 10 jaar op de markt  x 

 

3.6 Toepasbaarheid 

Uitgebreide informatie over de toepasbaarheid is te vinden in de SmPC. In deze 

paragraaf vermelden we alleen de belangrijkste verschillen in toepasbaarheid tussen 

de middelen. 

 

Contra-indicaties 

Ferrimaltol is net als ferrofumaraat gecontraindiceerd bij hemochromatose en 

andere syndromen van Ijzerstapeling. Ferrimaltol is tevens gecontraindiceerd bij 

patiënten die herhaaldelijk bloedtransfusies krijgen. 

IJzer carboxymaltose is gecontraindiceerd bij bekende ernstige overgevoeligheid 

voor andere parenteraal toegediende ijzerproducten, bij niet aan ijzerdeficiëntie 

toegeschreven anemie, bijv. andere microcytaire anemie, en bij aanwijzingen van 

ijzerstapeling of stoornissen in het ijzerverbruik 

 

Specifieke groepen 

Parenterale ijzermiddelen mogen niet worden gebruikt tijdens zwangerschap tenzij 

strikt noodzakelijk. Behandeling met Ferinject moet worden beperkt tot het tweede 

en derde trimester als het voordeel zwaarder weegt dan het mogelijke risico voor 

zowel moeder als foetus. 

 

Er zijn geen gegevens over het gebruik van Feraccru bij zwangere vrouwen. 

Ferrimaltol is niet systemisch beschikbaar. Definitief dieronderzoek is niet 

beschikbaar voor maltol met betrekking tot reproductietoxiciteit. Uit voorzorg heeft 

het de voorkeur het gebruik van Feraccru te vermijden tijdens de zwangerschap. 

 

Orale ferro ijzerpreparaten kunnen, voor zover bekend, zonder gevaar voor de 

vrucht overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap. 

Ook tijdens de periode van borstvoeding kan dit middel, voor zover bekend, zonder 

gevaar voor de zuigeling overeenkomstig het voorschrift gebruikt worden. 

 

Interacties 

Er zijn geen onderzoeken naar geneesmiddelinteracties uitgevoerd met ferrimaltol.  

Bekend is dat oraal ijzer de absorptie van penicillamine, bisfosfonaten, 

ciprofloxacine, entacapon, levodopa, levofloxacine, levothyroxine (thyroxine), 

moxifloxacine, mycofenolaat, norfloxacine en ofloxacine verlaagt. Deze 

geneesmiddelen dienen te worden gegeven met een tussentijd van ten minste 

twee uur ten opzichte van het geven van ferrimaltol of orale ferro ijzerpreparaten. 

 

De absorptie van oraal ijzer wordt verminderd bij gelijktijdige toediening van 
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parenterale ijzerpreparaten. Daarom dient orale ijzertherapie, indien nodig, pas ten 

minste 5 dagen na de laatste Ferinject-toediening te worden gestart. 

 

Waarschuwingen en voorzorgen 

Parenteraal toegediende ijzerpreparaten kunnen overgevoeligheidsreacties 

veroorzaken, waaronder ernstige en mogelijk fatale anafylactische/anafylactoïde 

reacties. Overgevoeligheidsreacties zijn eveneens gemeld na eerdere toedieningen 

van parenterale ijzercomplexen waarbij toen geen bijwerkingen optraden. Er zijn 

meldingen gedaan van overgevoeligheidsreacties die verergerden tot Kounis-

syndroom (acuut allergisch coronair arteriospasme dat een myocardinfarct kan 

veroorzaken. Het risico is hoger voor patiënten met bekende allergieën, met 

inbegrip van geneesmiddelallergieën, alsmede voor patiënten met een 

voorgeschiedenis van ernstige astma, eczeem of een andere atopische allergie. 

 

3.7 Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak van Ferrimaltol is weergegeven in tabel 4. 

 

Tabel 4: Gebruiksgemak van ferrimaltol vergeleken met parenterale ijzerpreparaten  

 ferrimaltol  parenterale ijzerpreparaten  

Toedieningswijze Oraal Intraveneus of 

intramusculair (Cosmofer®) 

Toedieningsfrequentie 2dd Afhankelijk van Hb waarde 

en lichaamsgewicht; 1-2 

infusies 
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 

 

Ferrimaltol is een oraal ferri (Fe3+) ijzerpreparaat en bevat per capsule 30 mg ijzer 

(als ferrimaltol). Ferrimaltol is breed geregistreerd bij volwassenen voor de 

behandeling van ijzergebrek.  

 

De registratiehouder heeft naar aanleiding van de consultatie een 

vergoedingsaanvraag ingediend voor een smallere populatie: “patiënten met 

inflammatoire darmziekte (IBD) die onder behandeling staan van een specialist met 

matig-ernstig ijzer deficiënte anemie (IDA) die niet meer behandeld kunnen worden 

met oraal ferro (Fe2+) ijzer (OFP’s) omdat het niet wordt opgenomen door de 

darmwand vanwege de ontsteking en die derhalve zijn aangewezen op suppletie van 

ijzer door middel van intraveneuze ijzertherapie”. 

Volgens de registratiehouder heeft ferrimaltol binnen deze populatie een 

therapeutische meerwaarde ten opzichte van parenterale ijzerpreparaten vanwege 

ongunstige effecten, gebruiksgemak en toepasbaarheid.  

 

Ferrimaltol (2dd 30 mg ijzer) is direct vergeleken met intraveneus ijzer (Ferinject®) 

in een gerandomiseerde open-label studie (AEGIS-H2H) en tevens is ferrimaltol 

vergeleken met placebo na een ‘eerdere niet succesvolle behandeling met een OFP’ 

(AEGIS-1/2).  

De AEGIS studies laten binnen een populatie met IBD en een lage ziekteactiviteit 

zien dat ferrimaltol het Hb laat stijgen; over een periode van 12 weken kon de non-

inferioriteit van ferrimaltol tov IV ijzer voor normalisatie van het Hb of een toename 

van 2g/dL niet worden geconcludeerd. Het profiel van ongunstige effecten van 

ferrimaltol wordt gekenmerkt door gastroinestinale klachten. Bij IV ijzer moet men, 

alhoewel zeer zeldzaam, bedacht zijn op overgevoeligheidsreacties en/of 

anafylactische reacties waardoor IV ijzer uitsluitend toegepast kan worden in het 

ziekenhuis of plaats waar reanimatieapparatuur beschikbaar is. 

 

De inclusiecriteria van deze studies zijn echter niet scherp genoeg 

gesteld/gehandhaafd om aan te sluiten op de geclaimde populatie; in alle studies is 

sprake van een lage ziekteactiviteit volgens ziektescores en de mate van de 

darmontsteking is niet gemeten middels endoscopie of een biomarker terwijl een 

opnameprobleem van ijzer in de darmen primair speelt bij klinisch actieve ziekte. 

Patiënten met een opvlamming / meer actieve ziekte werden geëxcludeerd uit de 

studies. In de AEGIS-H2H studie is het oorspronkelijke inclusiecriterium voor eerder 

falen op een OFP losgelaten tijdens de inclusieperiode. In aanvulling hierop is in de 

AEGIS-1/2 studies onbekend wat de OFP dosering was ten tijde van falen; de 

Nederlandse en Europese richtlijn (2009) stellen dat 75% van de IBD patiënten 

OFPs tolereren en dat bijwerkingen dosisafhankelijk zijn. Daarnaast trad ‘eerder 

falen met de OFP’ gemiddeld 22 maanden voor start van de AEGIS-1/2 studies op 

en is onbekend of destijds sprake was van een opvlamming, terwijl de gemiddelde 

ziekteactiviteit ten tijde van behandeling met ferrimaltol in de AEGIS-1/2 studies 

laag was.  

Er kunnen daarom geen conclusies worden getrokken over de gunstige en 

ongunstige effecten van ferrimaltol ten opzichte van IV ijzer binnen een populatie 

met IBD en matig-ernstig IDA die niet meer behandeld kunnen worden met OFP’s 

vanwege een opnameprobleem t.g.v. de ontstoken darmwand.  
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4.2 Eindconclusie 

Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat ferrimaltol niet voldoet 

aan de Stand van de Wetenschap en praktijk (vanwege gebrek aan bewijs) ten 

opzichte van intraveneus toegediend ijzer bij de behandeling van patiënten met 

inflammatoire darmziekte met milde tot matig ernstige ijzer deficiënte anemie en 

die onder behandeling staan bij een specialist en die niet behandeld kunnen worden 

met oraal ferro (Fe2+) ijzer. 
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5 Advies Farmacotherapeutisch Kompas 

5.1 Oud advies 

Bij ijzergebreksanemie gaat de voorkeur uit naar een vaste toedieningsvorm met 

een oraal ferro(Fe2+)-preparaat. Ferrofumaraat heeft de voorkeur boven 

ferrochloridedrank en ferrogluconaat bruistablet vanwege de kosten. Bruistabletten 

en dranken geven ook vaker tandverkleuring. Parenterale ijzertoediening komt, 

gezien de bijwerkingen, pas in aanmerking bij problemen met slikken of met de 

therapietrouw, als orale toediening niet effectief is gebleken of ook in lagere 

doseringen niet verdragen wordt. 

 

Ferrosulfaat tabletten met gereguleerde afgifte hebben niet de voorkeur vanwege 

meer kans op interacties, hogere kosten, kans op darmobstructie door ophoping van 

de plastic tabletmatrix en uitscheiding van de plastic tabletmatrix via de feces in het 

afvalwater. Bovendien wordt bij vertraagde afgifte een groot deel van het ijzer 

afgegeven op plaatsen in de darm waar het niet bijdraagt aan het effect, maar wel 

aan de bijwerkingen. 
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 

De literatuursearch is doorgevoerd in PubMed en de Cochrane Library in januari 

2021 met de volgende zoektermen: 

 

(ferric maltol OR ferraccru) AND/OR (parenteral OR intravenous OR intramuscular) 

AND (iron or ferrous or ferric) AND (iron deficiency anemia’ OR anemia) 

Restrictie: RCT & meta analyse 

 
  



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport ferrimaltol (Feraccru®) bij de behandeling van patiënten met 

inflammatoire darmziekte met milde tot matig ernstige ijzer deficiënte anemie en die onder behandeling staan bij 

een specialist en die niet behandeld kunnen worden me | 28 juni 2021 

 

2021001063 Pagina 30 van 42 

  



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport ferrimaltol (Feraccru®) bij de behandeling van patiënten met inflammatoire darmziekte met milde tot matig ernstige ijzer deficiënte anemie en die onder behandeling staan bij een 

specialist en die niet behandeld kunnen worden me | 28 juni 2021 

 

2021001063 Pagina 31 van 42 

Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studies 

 

Eerste 

auteur, 

jaar van 

publicatie 

Type 

onderzoek, 

bewijsklasse, 

follow-up duur 

Aantal 

patiënten  

Patiëntkenmerken  Interventie en 

vergelijkende 

behandeling 

Relevante 

uitkomstmaten  

Commentaar, risk of bias 

Gasche et al. 

2015 

(AEGIS-IBD 1 

en 2)9 

Twee identieke 

gepoolde 

dubbelblinde 

gerandomiseerde 

placebogecontrolee

rde 

klinische studies 

N=128 

Colitis ulcerosa: n 

= 58 

Ziekte van 

Crohn: Nn= 70 

Patiënten met 

ijzerdeficiente anemie 

en inflammatoire 

darmziekte die alleen 

een eerdere 

behandeling met orale 

ferro preparaten 

hebben ontvangen 

Interventie: 

- FERACCRU 30 mg 

2 maal daags (n = 

64) 

Controle: 

- Placebo (n = 64) 

Primaire uitkomstmaat: 

Verandering in 

hemoglobineconcentratie 

van baseline tot week 12 

-Ongunstige effecten 

Volgens de NHG richtlijn Anemie 

moet een dosisreductie van 

elementair ijzer worden toegepast 

als intolerantie optreedt waardoor 

intolerantie vaak verminderd of 

verdwijnt. Het is onbekend of dit 

is toegepast alvorens werd 

geconcludeerd dat er sprake was 

van een niet succesvolle 

behandeling. Daarnaast adviseert 

de recent herziene NHG richtlijn 

intermitterende i.p.v. dagelijkse 

toediening van orale ferro 

ijzerpreparaten vanwege een lager 

risico op intolerantie. 

Schmidt et 

al. 201618 

(AEGIS-IBD 

extensie) 

Lange termijn 

open-label extensie 

studie 

N=97 Populatie volgens 

Gasche et al. 

Interventie: 

- FERACCRU 30 mg 

2 maal daags (n = 

97) 

Verandering in 

hemoglobineconcentratie 

van baseline tot week 12 

-Ongunstige effecten 
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AEGIS-H2H11,12 Gerandomiseerde 

open-label 

gecontroleerde 

studie 

N=250 Patiënten met 

ijzerdeficiente anemie 

en inflammatoire 

darmziekte 

- FERACCRU 30 mg 

ijzer 2 maal daags  

- IJzer 

carboxymaltose 

(Ferinject®, iv) 

dosering volgens 

SmPC 

Primaire uitkomstmaat: 

-Aantal patiënten die een 

toename van 2 g/dL in 

Hb of 

normalisatie van Hb 

(>12g/dLvrouwen, 

>13g/dL mannen) 

bereikten in week 12 

(zowel intention-to-treat 

als per protocol) 

 

- Verandering in 

hemoglobineconcentratie 

vanaf baseline tot week 

12 

- Aantal patiënten die 

een toename van Hb 2 

g/dL g/dL  

-ongunstige effecten 

 

AEGIS-CKD  Multicenter 

dubbelblind 

gecontroleerde 

gerandomiseerde 

studie 

167 Patiënten met 

ijzerdeficiente anemie 

en chronische 

nierziekte 

(CKD) 

FERACCRU 30 mg 2 

maal daags (n = 

111) 

-Placebo 2 maal 

daags (n = 56) 

- Verandering in 

hemoglobineconcentratie 

van baseline tot week 16 
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Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies  

 

Eerste auteur, 

jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Reinisch 2013 Followup duur te kort (8 weken) 

Schroder 2005 Followup duur te kort (6 weken) 

Olsson et al. 2020 Geen vergelijkende studie 

Evstatiev et al. 2011 Geen vergelijking tussen oraal en parenteraal ijzerpreparaat (vergelijking tussen twee parenterale ijzerpreparaten) 
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref  Datum  Titel 

EMA / CBG 2019 Samenvatting van de productkenmerken ferrimaltol 

EMA / CBG 2018 European Public Assessment Report (EPAR) ferrimaltol 

NHG 2021 Standaard Anemie 

NHG 2012 Standaard Zwangerschap en kraamperiode 

NVMDL 2009 Richtlijn diagnostiek en behandeling van inflammatoire darmziekten bij volwassenen 

ECCO 2015 ECCO Guideline/Consensus Paper. European Consensus on the diagnosis and 

management of iron deficiency and anaemia in inflammatory bowel diseases 
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Bijlage 5: Baseline tabel 

Variabele AEGIS 1/2 

Ferrimaltol 2dd 30 mg 

 

 

 

Vs  

Placebo  

AEGIS-H2H 

Ferrimaltol 2dd 30 mg 

(dagsosering van 60 mg 

elementair ijzer) 

 

Vs 

Ferinject® per SmPC 

 Ferrimaltol 

(n=64) 

Placebo 

(n=64) 

Ferrimaltol 

(n=125) 

Ferinject® 

(n=125) 

Leeftijd (gem/mediaan) 40 39 40 40 

Geslacht, vrouw (%) 62 67 54 62 

Inflammatoire darmziekte 

(Crohn/Colitis %) 

55/45  55/45 63/37 63/37 

Hemoglobine waarde (g/dL)  11,0 (1.03)  11,1 (0.85)  10,0 (1.11)  10,1 (1.01) 

Ferritine waarde (μg/L) 8,6 (6,8)  8,2 (6,5)  16,7 (71)  9,2 (12,1) 

MCV (fL) NR NR NR NR 

CDAI score, gem (sd) tenzij 

anders vermeld 

Mediaan 75 

(range 14-

199) 

Mediaan 108 

(range 10-

220) 

129.6 (60.1)  140.5 (75.8) 

SSCAI score, gem. (sd) tenzij 

anders vermeld 

Mediaan 2,0 

(range 0-3) 

Mediaan 2,0 

(range 0-3)  

2.2 (1.8)  2.3 (1.6) 

HBI score, gem (range)   NR NR 
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Bijlage 6: GRADE evidence profiel 

(A) Directe vergelijking ferrimaltol versus intraveneuze ijzerpreparaten bij patiënten met inflammatoire darmziekte (IBD) die onder behandeling staan van een 
specialist met matig-ernstig ijzer deficiënte anemie (IDA) die niet meer behandeld kunnen worden met oraal ferro (Fe2+) ijzer (OFP’s) omdat het niet wordt 
opgenomen door de darmwand vanwege de ontsteking: GRADE evidence profile. 

 

Certainty assessment Aantal patiënten Effect 

Certainty Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet Risk of bias Inconsistentie Indirect bewijs Onnauwkeurigheid Andere factoren 

Ferrimaltol  

(Ferraccru®) 

IJzer 

carboxymaltose 

(Ferinject®) 

Relatief 

(95% CI) 

Absoluut 

(95% CI) 

Verandering in hemoglobine (proportie met > 2 g/dL) 

1   gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig   nniet van 

toepassing 

Zeer ernstig a   ernstig b niet gevonden  66/125 (52.8%)   88/125 (70.4%)  RR 0.75 

(0.61 tot 0.92)  

176 minder per 

1.000 

(from 275 minder 

tot 56 minder)  

⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG 

CRUCIAAL 

Staken van de behandeling t.g.v. ongunstige effecten  

1   gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig  niet van toepassing  Zeer ernstig a  ernstig c niet gevonden  13/127 (10.2%)   1/120 (0.8%) RR 12.30 

(1.63 tot 92.50) 

94 meer per 

1.000 

(from 5 meer tot 

763 meer) 

⨁◯◯◯ 
ZEER LAAG 

CRUCIAAL 

Interventie-gerelateerde ongunstige effecten 

1   gerandomiseerde 

trials  

niet ernstig  niet van toepassing  Zeer ernstig a  niet ernstig  niet gevonden  25/127 (19.7%)   7/120 (5.8%)  RR 3.40 

(1.52 tot 7.50)  

140 meer per 

1.000 

(from 30 meer 

tot 379 meer)  

⨁⨁◯◯ 
LAAG 

CRUCIAAL 

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio 
a. De studiepopulatie betreft een populatie met inflammatoire darmziekte met een lage ziekteactiviteit. Patiënten met meer actieve ziekte, opvlammingen, werden geexcludeerd uit de studie. Een opnameprobleem van oraal ferro ijzer speelt volgens de beroepsgroep bij klinisch actieve ziekte. Het 
oorspronkelijke inclusiecriterium voor falen op een voorgaande behandeling met een oraal ferro ijzerpreparaat is niet gehandhaafd. Daarom is met 2 punten afgewaardeerd voor indirect bewijs. 
b. De non-inferioriteitsmarge van 20% wordt overschreden door de ondergrens van het betrouwbaarheidsinterval van het risicoverschil in responders. De nulhypothese voor inferioriteit van ferrimaltol tov Ferinject kan niet worden verworpen  
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c. Er zijn weinig events waardoor de effectschatter instabiel is.  
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