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Calciumfosfaat

Recent kwam calciumsuppletie tegen osteoporose aan de orde 
in de wekelijkse patiëntbespreking met de geriaters. Een van 
hen merkte op dat calciumfosfaat nu beschikbaar was en de 
voorkeur verdiende boven andere calciumzouten. Dit raakte 
meteen mijn apothekershart. Want als ik een slecht oplosbaar 
calciumzout zou moeten noemen, stond het fosfaat op plaats 
1. En niet opgelost betekent niet geabsorbeerd, betekent geen 
systemisch effect. Is calciumsuppletie met het fosfaat dan 
serieus te overwegen?
De literatuur leert dat calciumfosfaat een groter effect op de 
botdichtheid heeft dan placebo [1]. Op zich al intrigerend, 
want dat kan toch haast niet komen door systemische be-
schikbaarheid. Of lost calciumfosfaat wel goed op in het zure 
milieu van de maag? The Merck Index geeft uitkomst: calcium-
fosfaat is inderdaad oplosbaar in verdund zoutzuur.
Maar heeft calciumfosfaat nu de voorkeur boven het carbo-
naat? Ook daar is een (weliswaar klein) direct vergelijkend 
onderzoek naar uitgevoerd, waaruit blijkt dat er geen klinisch 
relevante verschillen optreden in de botdichtheid na twaalf 
maanden behandelen [2]. Ook de fosfaathuishouding, een 
belangrijke parameter bij preventie van osteoporose [3],  
verschilde niet relevant tussen beide behandelgroepen. En dat 
is weer opvallend. Zou calciumfosfaat oplossen dan komen 
beide componenten voor absorptie beschikbaar en zou een 
hoger serum- of urinefosfaatgehalte te verwachten zijn.
Heaney geeft een toelichting voor het ontbreken van een 
verhoogd fosfaatgehalte in de calciumfosfaatgroep [2]. De 
oorzaak is waarschijnlijk dat het fosfaat als complex aan  
calcium gebonden blijft. Door die complexering blijft het 
fosfaat in voeding beschikbaar voor absorptie en kan het de 
botdichtheid helpen verhogen.
En dan slaat de verwarring toe. Wat is nou het agens dat de 
botdichtheid verhoogt? Calcium of fosfaat? Uit de medicatie 
of uit de voeding? Leuk om nog eens achter te komen. Voor  
nu concludeer ik geen relevante verschillen in de vorm van 
calciumsuppletie. Áls er maar gesuppleerd wordt.

Eric van Roon

van Roon E. Calciumfosfaat. PW Wetenschappelijk Platform. 
2011;5:e1121.
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