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Rubriek vanuit de VGN
Opleidingszaken

Voor vragen en of opmerkingen m.b.t. de opleiding neem gerust
contact op met: opleidingscommissie@vgned.nl

Sinds de afgelopen ALV heb ik de portefeuille opleidingszaken
onder mijn beheer gekregen. Graag wil ik iedereen zo veel mogelijk op de hoogte houden van de lopende activiteiten en de mogelijkheid te creëren om van gedachten te wisselen. Daarom komt
er, vanaf nu, in elke uitgave van ons vakblad een stukje tekst m.b.t.
de lopende zaken.

In juni hebben Peter van den Elsen en Moniek Baan hun diploma
behaald aan het Erasmus.
Karin den Hartog

Opleiding HU
We voldoen nog niet helemaal aan de eisen van het CZO en zullen aan onderstaande zaken moeten gaan werken. De Canmed 1
(de vakmanskills) zijn voor onze opleiding enorm essentieel en
nu nog onvoldoende of niet beschreven. CZO gaf aan dat de doorlooptijd ongeveer een halfjaar is waarbij ze in de eerste maand
vooral de stukken controleren op compleetheid. Dat laatste is
vooral voor de doorloop essentieel het moet compleet en volledig zijn. Ze willen ook graag zien dat de opbouw van de leerstof
evenredig is dus de tijd die aan verschillende onderdelen wordt
besteed binnen de opleiding goed verdeeld is over alle Canmeds
en niet uit balans is. Dat is dus echt de onderwijskundige opbouw.
CZO gaf aan dat de eindtermen puur een basis moet zijn waaraan voldaan moet worden als je net uit de schoolbanken komt.
Een startniveau dus. Het klopt daarmee dus ook dat er niet meteen eindtermen liggen die 1 op 1 passen bij het beroepsprofiel

Gefeliciteerd!

De HU heeft een gesprek gehad met CZO en die zagen in het nieuwe
verhaal wel mogelijkheden en kansen. Er ligt dus nog een hoop
werk maar we zijn er nog steeds vol enthousiasme mee bezig.

Oproep aan alle leden
Het ligt in de bedoeling om in een van de komende nummers te
starten met een rubriek “Personalia”.

Opleiding Erasmus
We hebben met elkaar om tafel gezeten om te kijken hoe we de
opleiding naar een zo hoog mogelijk niveau kunnen tillen. Hierbij zijn een aantal goede afspraken gemaakt.

We zijn een kleine beroepsgroep en het is altijd aardig en informatief te weten in welke gipskamer er iets verandert aan de samenstelling van het team, of met de gipsverbandmeesters zelf.

• We gaan jaarlijks met elkaar in gesprek en hebben via de mail
regelmatig contact.

Te denken valt dan aan bijvoorbeeld het starten met de opleiding
tot gipsverbandmeester, afstuderen, nieuwe collega’s en collega’s
die met pensioen gaan.

• We gaan de eindtermen nogmaals kritisch bekijken zodat deze
nog aangescherpt kunnen worden.

Alles is klaar voor de start van de groep september 2017. De groep
bestaat uit 29 studenten en in maart 2018 worden de januari 2018
en september 2017 samengevoegd. Het onderwijs wordt dan zoveel mogelijk opgedeeld in twee of drie groepen zodat de studenten
voldoende aandacht krijgen tijdens het binnenschoolse onderwijs.
De startdag voor de januari groep is op 7 december 2017; werken praktijkopleiders die graag meer informatie ontvangen kunnen met de studenten meekomen. In verband met het reserveren
van lokalen, moeten zij zich wel zo snel mogelijk aanmelden via
iaz@erasmusmc.nl

We spreken de hoop en verwachting uit dat hiermee de onderlinge
band, landelijk, verstevigd wordt. Nieuwsgierig zijn we allemaal,
en wellicht lokt de rubriek ook uit tot het sturen van een felicitatiekaartje bij bijvoorbeeld afstuderen, 25-jarig dienstverband of pensionering.
We zijn hierbij wel afhankelijk van uw vermeldingen. We krijgen
deze gegevens namelijk niet via een andere weg (mogelijk in de
toekomst wel de afstudeerders via Antoinette Brandenburg).

Laat alsjeblieft van u horen!
janvandoorn@yahoo.com

Verder zijn de werk- en praktijkopleiders van harte welkom tijdens de bijeenkomst van de kwaliteitscommissie op 23 november 2017.

Jan van Doorn

Verschijningstabel In dit Verband 2017/2018
4e uitgave In dit Verband 2017
Deadline aanleveren kopij:
10 november 2017
Deadline aanleveren advertenties: 20 november 2017
Verschijningsdatum:
15 december 2017

1e uitgave In dit Verband 2018
Deadline aanleveren kopij:
9 februari 2018
Deadline aanleveren advertenties: 19 februari 2018
Verschijningsdatum:
16 maart 2018
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Van de redactie
Met veel plezier hebben we samengewerkt met onze twee gastredacteuren, Peter van den Berg en Marianne Koolen.
Met grote toewijding zijn zij aan de slag gegaan om deze speciale uitgave met als thema osteoporose tot stand te brengen.
Daarvoor namens de redactie hartelijk dank!
Aan het woord Peter van den Berg
(Verpleegkundig specialist osteoporose,
gipsverbandmeester).

Beste collega’s
Voor je ligt een thema uitgave van ons
vakblad en is gevuld met een thema waaraan velen van ons wellicht gemakkelijk
voorbijgaan als een geaccepteerd en niet
op te lossen zorgvraag.
We zien het namelijk meerdere malen per
dag: een patiënt op leeftijd met de zoveelste fractuur, en zoals de patiënt het dan
zelf vaak uitdrukt: er gebeurde eigenlijk
helemaal niets, ik lag voordat ik het wist
en terwijl ik viel wist ik het al: ik ga weer
iets breken.
Natuurlijk krijgt deze patiënt van ons de
beste zorg geboden en dragen wij er met
de inzet van onze vaardigheden, technieken en geavanceerde materialen aan bij
dat we deze patiënt er met zo min mogelijke aanvullende belasting door helpen.
Maar: het gips wordt verwijderd en de
afsluitende röntgenfoto laat een vorm
van consolidatie zien, en dan? Over die
vraag - en misschien nog wel over een
eerdere vraag - gaat de inhoud van deze
editie van `In dit Verband`.
Verband is een afgeleide vorm van `verbinden` en hoewel meestal gebruikt voor
het aanbrengen van een (wond) of (gips)
verband is het ook zinvol het werkwoord
te gebruiken waar het zorgprocessen betreft. Vaak wordt een zorgproces beter wanneer meerdere disciplines er hun inbreng
in hebben. Osteoporose, bij veel patiënten
ook bekend als botontkalking is daarin een
goed voorbeeld. De belangrijkste schakel
aan het begin van dat zorgproces is degene
die de fractuur behandelt: samen met chirurg en orthopedisch chirurg: de gipsver-

bandmeester. Het signaleren van risico`s
op een bestaande osteoporose en het in
gang zetten van het zorgproces dan wel
het verwijzen naar de gespecialiseerde
polikliniek begint bij de behandeling van
de fractuur. Want de polsfractuur die u
ziet kan worden gevolgd door een heupfractuur, een fractuur waardoor toch nog
veel ouderen overlijden.
Deze uitgave gaat u helpen daar de weg in
te vinden en in te zien waarom het signaleren zo belangrijk is bij de groep fractuur
patiënten die de 50 is gepasseerd! De diagnostiek met behulp van de DEXA-scan is
eenvoudig uitvoerbaar en niet belastend
voor de patiënt. En daarom, anders dan u
gewend bent is deze editie in belangrijke
mate gevuld met artikelen van `beschouwers`, medisch specialisten die meestal niet
in ons vaktijdschrift publiceren maar nu
vanwege het belang van het onderwerp de
pen ter hand namen om te `verbinden`.
Verpleegkundig specialist (en gipsverbandmeester) Johan Boogers schetst de situatie
waarmee de gipsverbandmeester elke dag
kan worden geconfronteerd. Osteoporoseverpleegkundige Wendy van der Hoeven
beschrijft het vervolg wat dan na het doormaken van de fractuur zou moeten plaatshebben op een Fractuur en Osteoporose
Polikliniek. Een belangrijke rol in de vorm
van ziekte-inzicht en daarmee samenhangend `selfmanagement` door de osteoporose patiënt is verwoord door Angelique van
Dam en Harry van den Broek (Patiënten
Vereniging Osteoporose). Let the first Fracture also be the last Fracture”! (IOF). Voor
Nederland zijn de richtlijnen voor behandeling en preventie die door alle wetenschappelijke verenigingen werden geaccordeerd vastgelegd in de CBO-consensus
Osteoporose- en Fractuurpreventie, in deze
uitgave beschreven door Patricia SinnigeOrij, klinisch geriater.
Het vallen is een onmiskenbare belangrijke veroorzaker van het ontstaan van de
fractuur. Voorkómen van vallen kan door
gerichte trainingen, maar ook door het verwijderen van kleedjes en obstakels in huis.
Klaas Hartholt, AIOS-chirurgie leverde
hieraan zijn bijdrage. Internist-endocrinoloog Dave Schweitzer beschrijft incidentie
en diagnostiek. Daarbij beschrijft hij ook
het belang van actie op dit onderwerp om5

dat een flinke toename van het aantal fracturen deels samenhangend met een ouder
wordende bevolking in beeld komt. Geriater Mariëlle Emmelot benadrukt in haar
bijdrage dat hogere leeftijd juist geen rol
mag spelen bij het niet starten van behandelingen tegen osteoporose!
Nut en noodzaak van calcium en vitamine
D worden voor u helder gemaakt door de
professoren en internist-endocrinologen
Coen Netelenbos en Albert van der Wiel,
de farmaceutische opties worden belicht
door de op dit terrein zeer deskundige apotheker professor dr. Koos Brouwer samen
met internist-oncoloog dr. Harm Sleeboom.
Marianne Koolen laat zien hoe met schokgolf therapie met een hoge ‘energy flux
density’ (EFD) een snellere bot-heling kan
worden bewerkstelligd wat bij de moeizame
heling en van osteoporotische patiënten
een groot voordeel zou kunnen zijn. We
hebben Marsha van Oostwaard, verpleegkundig specialist osteoporose , geïnterviewd omdat zij al lang werkzaam is met
de doelgroep osteoporose patiënten en
haar inzicht met ons kan delen.
Alles bij elkaar een mooie uitgave rond een
onderwerp wat toenemend onze aandacht
moet hebben. Jaarlijks lopen 120.000 50plussers een fractuur op, een niet onaanzienlijk percentage daarvan heeft een te
behandelen osteoporose. En dat gebeurt
nog veel te weinig met als gevold dat de
“fracture-cascade” zich voortzet. Gezamenlijke inspanningen door en in afstemming
met de betrokken disciplines waaronder
zeker de gipsverbandmeester kunnen hierin een belangrijk preventief effect hebben.
Peter van den Berg.
Als afsluiting de bekende rubrieken creatief met gips van Leonie Lanting-Kuijper
gipsverbandmeester van het Isala ziekenhuis te Zwolle. De Column van Ageeth uit
Aruba, VGN-zaken en “Wat zou u doen”
van Marianne Koolen en Barbara Roberti
uit het OLVG-ziekenhuis te Amsterdam.
Veel leesplezier in deze uitgebreide uitgave
over osteoporose.
Vriendelijke groet,
Barbara Roberti (hoofdredacteur) en
Commissie van “In dit Verband”.

Er komt een 50-plusser met een
fractuur op de gipskamer en dan?
Johan Boogers
Ondanks alle inspanningen om osteoporose op te sporen, blijkt uit landelijke cijfers dat maar een derde van de 50-plussers een
Dexa-Scan (botdichtheidsmeting) krijgt, dit kan en moet veel beter. De kans die ik krijg om bij de bron “de gipsverbandmeester”
bewustwording te kweken grijp ik met beide handen aan. De rol van de gipsverbandmeester is onmiskenbaar. Als wij de schouders
eronder zetten en meer aandacht voor osteoporose hebben ziet de toekomst van de 50-plusser er, met minder kans op fracturen,
veel rooskleuriger uit. Het is een feit dat de vergrijzing en stijging van de gemiddelde leeftijd, zoals blijkt uit onderzoek, ervoor gaat
zorgen dat het aantal fracturen door osteoporose en vallen in de toekomst toeneemt. Studies laten zien dat het risico op een nieuwe
fractuur en vaak ernstigere fractuur (heupfractuur) na een - vaak eerste - distale radius fractuur de jaren daarna met 25 % is
toegenomen. (van Helden Maastricht). Het aantal vrouwen met osteoporose stijgt van 2005 tot 2025, 37%. Bij mannen stijgt het
aantal in die periode met ruim 50%. (RIVM rapport 260401004/2007)
Bij een situatie zoals in de titel omschreven zou het ideale scenario zijn dat de
gipsverbandmeester die de fractuur behandelt tegelijkertijd denkt aan de kans
op osteoporose bij deze fractuur-patiënt.
Tijdens het gipsen wordt er niet alleen
uitleg gegeven over het gips, de fractuur
en de behandelduur, maar ook over het
belang van onderzoek naar osteoporose,
de gevolgen van botontkalking en eventuele behandelopties van deze botstofwisselingsziekte. De patiënt krijgt dan
voldoende informatie en is daardoor overtuigd van de noodzaak van een Dexa-scan
en een afspraak op de osteoporose poli.
Tijdens dit consult krijgt de patiënt de
uitslag van de Dexa-scan en indien er
sprake is van osteoporose of osteopenie,
informatie over de behandelmogelijkheden, bijvoorbeeld medicatie. Is er sprake
van een normale botmineraaldichtheid,
dan gaat het vooral over leefstijladvies
om de kans op osteoporose in de toekomst
zo klein mogelijk te maken. En dat kost
tijd!! Bewustwording creëren bij de patiënt doe je niet door alleen maar een recept
voor te schrijven. De behandelaar moet
daarin zijn verantwoordelijkheid nemen
zodat de patiënt de benodigde tijd gaat
investeren voor opvolging van de gegeven
adviezen. Elders in deze uitgave leest u
daar meer over.

De waan van alledag
Dit is de optimale situatie. Echter, we
weten allemaal hoe het in de praktijk kan
gaan. Van origine ben ik gipsverbandmeester. Hierdoor weet ik dat door drukte,
het zich niet bewust zijn van de kans op
osteoporose of het niet denken aan osteoporose, de stap naar uitleg en onderzoek
vaak niet wordt gezet. Dit heeft als gevolg

dat we nooit zullen weten of deze patiënt
botontkalking heeft. In mijn rol als Verpleegkundig Specialist (VS) heb ik met
regelmaat patiënten op mijn poli gezien
die pas na meerdere fracturen te hebben
gehad, voor onderzoek werden doorverwezen. En dan doen wij het in ons ziekenhuis niet eens zo slecht. Op de website
https://www.zorgkaartnederland.nl/
vergelijkingshulpen/vergelijkingshulposteoporose kun je zien hoe je eigen ziekenhuis op casefinding scoort. Op mijn
fractuurpreventie spreekuur zie ik 45%
van de patiënten tussen de 50 en 80 jaar
waarbij een botmineraaldichtheidsmeting (BMD) is gedaan. Dit lijkt misschien
laag en het kan naar mijn mening zeker
beter, maar kijk eens naar de cijfers van
het ziekenhuis waar jij werkzaam bent.
Als ik een grove schatting maak, komt het
gemiddelde ziekenhuis uit op 30 á 35%.
Dit kan beslist beter, door te zorgen voor
een goede basis en dit begint op de gipskamer.

Awareness
Awareness van de gevolgen van osteoporose is cruciaal. De gipsverbandmeesters
vervullen een sleutelrol bij het signaleren
en in gang zetten van het onderzoek op
osteoporose. Zij zien een groot deel van de
fracturen die conservatief dan wel operatief behandeld worden. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat het voorkomen
van fracturen in de toekomst deel uitmaakt
van de behandeling. De (invaliderende)
gevolgen van een (volgende) fractuur kunnen dramatisch of zelfs fataal zijn.
Ongeveer 25% van de patiënten van 50
jaar en ouder met een heupfractuur overlijdt binnen een jaar aan de complicaties
die het gevolg zijn van deze fractuur, bij6

voorbeeld een delier, wondinfectie, of de
bekende bedrust gevaren. Zelfs na tien tot
vijftien jaar blijft de sterfte abnormaal
hoog, met ook dan nog drie- tot viermaal
meer kans op overlijden. (Annals of Internal Medicine (2010;152:380-90)).
Verder is de kans op een volgende wervelinzakkingsfractuur bij een pre-existente
osteoporotische inzakkingfractuur 20%.
(CBO Richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie (2011;21) ).
Een fractuur als deze kan een enorme
invloed op het dagelijks functioneren
hebben. Denk aan chronische pijn, werkzaamheden niet meer kunnen uitvoeren
of eenzaamheid door verlies van sociale
netwerk. De kans dat een 50-plusser met
een fractuur opnieuw factureert binnen
5 jaar, zonder medicamenteuze behandeling, is ongeveer 50%. Dit zou een extra
motivatie voor de gipsverbandmeester
moeten zijn om alert te blijven.
Awareness betekent niet meer of minder
dan dat er een alarmbelletje bij de gipsverbandmeester moet gaan rinkelen wanneer een 50-plusser met een fractuur zich
aandient op de gipskamer.

Wat kan daarbij helpen?
Ten eerste zouden folders met bijvoorbeeld
een abstract van een studie die betrekking
heeft op botontkalking en posters in de
wacht- en behandelkamer een positief effect
kunnen hebben. Patiënten kunnen dan al
lezen over fractuurpreventie en osteoporose voordat zij de gipskamer bezoeken.
Wij hebben in het ziekenhuis waar ik werk
ervaren dat het zorgt voor bewustwording
van patiënten. Vragen die in hen opkomen
kunnen op de gipskamer worden gesteld.
Hierdoor is het voor de fractuurpatiënt
logischer dat voorlichting en in gang zet-

ten van onderzoek in het verlengde van
de behandeling ligt. Verder kunnen folders of posters in de wachtkamer van de
spoedeisende hulp helpen. In de folder
van de gipskamer die op de spoedeisende
hulp en gipskamer wordt meegegeven
wanneer iemand gips krijgt hebben wij
een afbeelding opgenomen van de poster.
Daarnaast kun je de secretaresse of doktersassistente inschakelen om de voorlichting en de afspraken te regelen. Daar
moet de patiënt immers zijn voor het plannen van de vervolgafspraken. Op deze
manier hoef je als gipsverbandmeester
alleen te signaleren en door te verwijzen.
Kortom maak van je gipskamer een fractuurbehandel- en preventiekamer. Iedereen profiteert van de reductie van fracturen. Op de eerste plaats de patiënt, maar
ook onze maatschappij. Minder fracturen,
minder kosten.

Literatuur

• CBO Richtlijn Osteoporose en
Fractuurpreventie (2011;21)

• Annals of Internal Medicine
(2010;152:380-90).

• RIVM rapport 260401004/2007
• Huntjens 2014
Johan Boogers,
Verpleegkundig Specialist Orthopedie

Laurentius ziekenhuis
Mgr. Driessenstraat 6
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Fracturen op oudere leeftijd (75+)
Dr. Marielle Emmelot-Vonk
Epidemiologie

Etiologie

Fracturen treden vooral op hogere leeftijd op. Dit heeft te maken met twee factoren:
De incidentie en prevalentie van osteoporose neemt sterk toe boven de 65 jaar.
Dit komt enerzijds doordat leeftijd de
belangrijkste risicofactor voor osteoporose is en anderzijds doordat ouderen
meer risicofactoren voor osteoporose
hebben, zoals immobiliteit, ondergewicht, meer comorbiditeit en vaker polyfarmacie, waaronder het gebruik van
glucocorticosteroïden.
De incidentie en prevalentie van vallen
neemt ook sterk toe op oudere leeftijd.
Dertig procent van de zelfstandig wonende ouderen valt minimaal 1 keer per jaar
en in verzorgings- en verpleeghuizen valt
zelfs vijftig procent van de bewoners minimaal 1 keer per jaar. Dit komt doordat er
veel risicofactoren voor vallen kunnen
optreden met het ouder worden, zoals
verminderde spierkracht en balans, polyfarmacie en een verminderde visus.

a. Osteoporose
Met het ouder worden neemt de botmassa
geleidelijk af, doordat er meer bot wordt
afgebroken dan aangemaakt. Hierbij spelen o.a. leeftijdsgebonden veranderingen
van het bot een rol. De afgenomen oestrogeenspiegel na de menopauze verhoogt
het risico op extra botverlies bij vrouwen.
Botverlies bij mannen treedt pas later op,
vooral vanaf het zeventigste levensjaar.
Naast een afname van de botmassa treden
er bij het ouder worden ook andere veranderingen op in de structuur- en materiaaleigenschappen van het bot, waardoor
tevens de botkwaliteit nadelig beïnvloed
wordt. Deze twee factoren leiden er samen
toe dat de botsterkte afneemt, waardoor
de kans op een fractuur op hogere leeftijd
toeneemt.
Er zijn verschillende factoren die het risico
op osteoporose vergroten, zoals:
Immobiliteit: belasting van de botten
is belangrijk om de botmassa op peil te
houden. Veel ouderen bewegen echter
maar weinig en halen niet de norm goed
bewegen van 30 min per dag gedurende
minimaal 5 dagen per week.
Ondergewicht: de vetmassa is een
belangrijke bron van oestrogenen.
Ondervoeding is een veel voorkomend
probleem bij ouderen. Ondervoeding
kan niet alleen leiden tot osteoporose,
maar heeft ook een negatief effect op
de spiermassa en de spierkracht, waardoor het valrisico kan toenemen.
Fractuur bij ouders: hierbij spelen genetische factoren gerelateerd aan de botkwaliteit mogelijk een rol. Dit speelt op
oudere leeftijd misschien een minder
belangrijke rol.
Alcohol en roken: naast een effect op de
botmassa, kan alcoholgebruik ook het
valrisico verhogen.
Gebruik van glucocorticosteroïden: dit
komt vooral door een remmend effect
op de botaanmaak, maar ook door een
toegenomen botafbraak. Daarnaast verminderen glucocorticosteroïden de calciumabsorptie in de darm en verhogen
zij de calciumexcretie via de nieren.
Tevens kunnen glucocorticosteroïden
spierzwakte veroorzaken, waardoor het
valrisico toeneemt. Al deze effecten zijn
dosisafhankelijk
Secundaire oorzaken: er zijn allerlei
ziekten en aandoeningen die een verhoogd risico op het ontstaan van osteo-

•

•

Dit heeft tot gevolg dat er jaarlijks ongeveer 120.000 fracturen op treden bij personen 50 jaar en ouder in Nederland.
Hierbij hebben vooral de heupfractuur
en de wervelfracturen bij ouderen belangrijke gevolgen:
Jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer
18.000 heupfracturen. Deze treden vooral op bij 75-plussers. De gevolgen van
een heupfractuur zijn ernstig: ruim een
kwart van de ouderen die een heupbreuk
overlijdt binnen het jaar, een risico dat
toeneemt met de leeftijd. Daarnaast is
nog eens een kwart van de patiënten blijvend geïnvalideerd na een heupfractuur.
Hierdoor zijn ze niet meer goed in staat
om voor zichzelf te zorgen.
De incidentie van wervelfracturen is
onbekend. Dit komt doordat wervelfracturen ook zonder trauma kunnen
optreden. Daarnaast is een groot deel
van de wervelfracturen asymptomatisch
en blijft daardoor ondergediagnosticeerd.
De prevalentie van wervelfracturen op
oudere leeftijd is echter hoog: ongeveer
25% bij zelfstandig wonende 80-jarigen
en zelfs 50% in een geriatrische populatie. Wervelfracturen gaan gepaard met
een verhoogde morbiditeit (o.a. meer rugklachten, achteruitgang van de mobiliteit, verlies van functionaliteit en een
hoger risico op vallen) en mortaliteit.

•

•

•

•

•

•
•

•
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porose met zich meebrengen, zoals malabsorptie, hyperthyreoïdie en chronische
inflammatoire aandoeningen, zoals reumatoïde artritis en COPD.
b. Vallen
De meeste valincidenten worden multifactorieel veroorzaakt. Hierbij zijn er meer
dan 20 valrisicofactoren geïdentificeerd.
Deze kunnen worden onder verdeeld in
2 groepen: intrinsieke (of individuele) valrisicofactoren en extrinsieke (of omgevingsgerelateerde) valrisicofactoren. Vaak zijn
extrinsieke valrisicofactoren niet de enige
oorzaak van een valincident, maar gaat dit
in combinatie met de aanwezigheid van
intrinsieke valrisicofactoren. Het valrisico
neemt toe naarmate er meer valrisicofactoren aanwezig zijn. De belangrijkste valrisicofactoren zijn: mobiliteitsstoornissen
(stoornissen in balans, spierkracht en het
lopen), een eerdere val, gebruik van psychofarmaca, polyfarmacie, visusstoornissen, cognitieve stoornissen, depressie,
beperkingen in de uitvoer van ADL-taken,
cardiovasculaire oorzaken (ritmestoornis,
orthostatische hypotensie), duizeligheid
en valangst.

Fractuurkans na een eerdere fractuur
Na een fractuur is de kans op een nieuwe
fractuur in de eerstkomende twee jaar ruim
10 procent bij 50-plussers. Dit risico is nog
hoger bij patiënten die al eerder een fractuur hebben doorgemaakt. Daarom is het
belangrijk om bij iedere patiënt boven de
50 jaar die zich naar aanleiding van een
fractuur meldt op de spoedeisende hulp
verdere diagnostiek te verrichten om vervolgens gerichte behandeling in te zetten
om het fractuurrisico te verkleinen. Gezien
het toenemende fractuurrisico met het
ouder worden, is dit bij ouderen zeker zo
belangrijk dat als bij relatief jongere patiënten.

Diagnostiek
De diagnostiek voor osteoporose is bij 75plussers hetzelfde als bij patiënten tussen
de 50 en 75 jaar met een recente fractuur
en bestaat uit een DXA (dual energy X-ray
absorptiometry: hiermee wordt de botmineraaldichtheid in kaart gebracht) in
combinatie met aanvullende beeldvorming van de wervelkolom (via VFA (vertebral frature assessment) of röntgenfoto:
hiermee worden wervelfracturen in kaart
gebracht). Patiënten bij wie een wervel-

fractuur wordt vastgesteld, hebben door
deze wervelfractuur reeds een behandelindicatie voor osteoporose, ongeacht de
uitslag van de DEXA. Voor ouderen is de
waarde van de DXA echter wel beperkter
dan bij relatief jongere patiënten. Bij patiënten met een hogere leeftijd wordt bij
dezelfde botmineraaldichtheid een hoger
10-jaarsrisico op een heupfractuur gevonden dan bij de relatief jongere patiënt. Dit
heeft te maken met het feit dat de afname
van de botkwaliteit die optreedt bij ouderen niet goed te meten is met een DXA.
Bovendien is de DXA van de lumbale wervelkolom bij ouderen vaak minder betrouwbaar door de aanwezigheid van artrose van
de wervelkolom. De daarbij aanwezig osteofyten kunnen de meting zodanig beïnvloeden dat er een overschatting van de botmineraaldichtheid optreedt. Daarnaast
hebben ouderen een veel hoger valrisico
dan jongeren, waardoor het fractuurrisico
in deze groep hoger is.
De verdere diagnostiek bij osteoporose
bestaat uit bloedonderzoek om eventuele
secundaire oorzaken van osteoporose uit
te sluiten. Tevens dient er bij ouderen met
een recente fractuur een goede inschatting
van het valrisico gemaakt te worden. Voor
de inschatting van het valrisico spelen eerdere valincidenten en een gestoorde mobiliteit (spierkracht, balans en looppatroon)
een belangrijke rol. Indien een van deze
twee factoren aanwezig is, is het noodzakelijk om verdere diagnostiek naar de
oorzaak van het verhoogde valrisico te
verrichten.
Daarnaast kan ook bij ouderen een risicoinstrument ingezet worden om het risico
op een heupfractuur of een majeure fractuur (heup, pols, humerus en wervel) gedurende de komende 10 jaar te berekenen.
De twee meest bekende risicoinstrumenten zijn de FRAX en de GARVAN. Beide
instrumenten hebben echter hun beperkingen bij de oudere patiënt. De FRAX
houdt geen rekening met het valrisico en
geeft daarom een onderschatting van het
fractuurrisico bij patiënten met een hoog
valrisico. De GARVAN houdt geen rekening met botrisicofactoren en geeft juist
een onderschatting van het fractuurrisico
bij patiënten met veel risicofactoren voor
osteoporose. Het is dus nog onduidelijk hoe
deze risicoinstrumenten voor de oudere
patiënt in de praktijk het beste ingezet kunnen worden.

•

•

minderen. Vitamine D suppletie is bij de
oudere patiënt zeer belangrijk. Veel ouderen hebben een vitamine D-deficiëntie,
doordat zij door een dunnere huid minder vitamine D aanmaken onder invloed
van zonlicht. De gezondheidsraad adviseerde in 2012 daarom om alle 70-plussers 800 ID vitamine D per dag te suppleren. Daarnaast is de calciuminname
op oudere leeftijd meestal onvoldoende.
Hierdoor is het belangrijk om goed naar
de calciuminname te vragen en deze zo
nodig aan te vullen tot een calciumintake van 1200 mg/dag.
Valpreventie: valincidenten op oudere
leeftijd worden veroorzaakt door een
combinatie van factoren. Het is daarom
belangrijk om al deze valrisicoverhogende factoren goed in kaart te brengen,
om daar vervolgens gerichte interventies op in te zetten om toekomstige vallen te voorkomen. Dit kan gebeuren op
een valpoli of bij een dokter met ervaring op dit gebied.
Medicatie: Medicatie voor osteoporose
(bisfosfonaten, denosumab en teriparatide) zijn net zo effectief op oudere leeftijd als op jongere leeftijd. Bovendien is
bij ouderen de “number needed to treat”
(het aantal patiënten dat behandeld
moet worden om 1 fractuur in het komende jaar te voorkomen) lager, omdat
het risico op een nieuwe fractuur bij
ouderen hoger is. De medicijnen voor
osteoporose zijn ook op hoge leeftijd
veilig en worden in het algemeen goed
verdragen. Bij het voorschrijven dient
rekening te worden gehouden met de
comorbiditeit en de levensverwachting
van een patiënt. Het effect van een bisfosfonaat op het voorkomen van een
wervelfractuur treedt na ongeveer 6
maanden op. Voor het voorkomen van
een heupfractuur moet langer behandeld worden. Het blijft daarom belangrijk om juist bij de oudere patiënt maatwerk toe te passen, waarbij zoveel mogelijk de verzamelde gegevens (aanwezigheid risicofactoren osteoporose, val-

risico, uitslag DXA, aanwezigheid van
wervelfracturen, bloeduitslagen, uitslag FRAX/GARVAN en comorbiditeit)
mee genomen moeten worden, om vervolgens samen met de patiënt een weloverwogen beslissing te nemen om wel
of niet te starten met medicatie. De behandeling met medicatie dient, net zoals
bij jongere patiënten, gedurende 5 jaar
gecontinueerd te worden

Conclusie
Concluderend kunnen we stellen dat fracturen vaak optreden bij ouderen en belangrijke gevolgen kunnen hebben. Daarom is
het juist bij ouderen met een recente fractuur extra belangrijk om verdere diagnostiek te verrichten naar osteoporose en het
valrisico in kaart te brengen, om vervolgens
gerichte behandeling hierop in te kunnen
zetten om een volgende fractuur in de toekomst te voorkomen.
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Wat klopt hier niet?

Behandeling
De behandeling bestaat uit de volgende
maatregelen:
Leefstijladviezen: geadviseerd wordt
zoveel mogelijk te bewegen, te stoppen
met roken en het alcoholgebruik te ver-

•
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Lody Muskita, OLVG-oost

Vitamine D, meer dan een zonnige
botversterker?
Prof. dr. Albert van de Wiel
De naam vitamine D werd reeds in 1922
gegeven aan een substantie in levertraan,
waarmee rachitis kon worden voorkomen.
Dit ziektebeeld, gekenmerkt door zwakke
en kromgegroeide botten bij kinderen,
stond ook wel bekend als Engelse ziekte,
omdat het opvallend vaak werd waargenomen in de Engelse industriesteden, waar
kinderen van ‘s morgens vroeg tot zonsondergang arbeid moesten verrichten.
Ook nadat was gebleken dat het lichaam
zelf onder invloed van zonlicht vitamine
D in de huid kan aanmaken en dit product
de eigenschappen bezit van een (pro) hormoon, bleef het hardnekkig een vitamine
genoemd en daarmee jarenlang ondergewaardeerd. Daar is de laatste jaren verandering in gekomen, waarbij zelfs van een
hype mag worden gesproken. Hoewel het
belang van vitamine D moeilijk kan worden ontkend is het zeker geen panacee voor
allerlei kwalen en ongemakken en lijkt enige
nuancering op zijn plaats.

plaatsvinden en daarmee kan ook langs
deze route ter plekke hormonale activiteit
worden uitgeoefend. Deze activiteit betreft
vooral de aanzet tot de vorming van eiwitten, die een rol spelen o.a. in de immunologische afweer, de spierfunctie en bij de
differentiatie van cellen. Het actieve 1,25dihydroxy-vitamine D (calcitriol) zorgt
samen met de hormonen calcitonine en
PTH (parathormoon uit de bijschildklier)
voor het handhaven van normale calcium
en -fosfaatspiegels in het bloed. Calcitriol
wordt gebonden aan het vit D-bindend
eiwit door het bloed getransporteerd en
bindt zich in weefsels als bot, darmen en
spieren aan een vitamine D receptor, welke
zich in de kernen van de weefselcellen bevindt. Dit vormt een signaal voor de genen
van de cel over te gaan tot de productie van
eiwitten, die betrokken zijn bij de calciumhomeostase van het lichaam. In het bot
betekent dit een activatie van de botresorptie door osteoclasten, waarmee calcium
en fosfaatspiegels in bloed op peil worden
gehouden. In de darm worden transporteiwitten geactiveerd, die het transport
van calcium vanuit de voeding door de
darm naar het bloed verzorgen. Bij een
dreigend calcium tekort, wordt calcium
uit het bot gemobiliseerd en wordt de opname van calcium door de darm versterkt
evenals de terugresorptie van calcium in
de nieren. De hoogste serum vitamine D
waarden worden gemeten aan het eind
van de zomer en de laagste waarden aan
het eind van de winter.

Biochemie en fysiologie

Calcemische en niet-calcemische
effecten

Vitamine D is in voeding of supplementen
aanwezig als vitamine D3 (colecalciferol,
van dierlijke oorsprong) of D2 (ergocalciferol, van plantaardige origine). Echter
de hoeveelheden zijn gering en dan nog
voornamelijk beperkt tot vette vissoorten
(paling, haring), margarine en paddenstoelen. De belangrijkste bron is de aanmaak van vitamine D in de huid onder invloed van ultraviolette straling uit zonlicht.
Na twee hydroxylering stappen, de 25hydroxylering in de lever en de 1-hydroxylering in de nieren, ontstaat het actieve
hormoon 1,25-dihydroxy-vitamine D
(zie figuur 1). Behalve in de nieren kan de
1-hydroxylering ook in andere weefsels

Een tekort aan vitamine D veroorzaakt
rachitis bij kinderen, osteomalacie (slechte
botkwaliteit) bij volwassenen en draagt
bij aan osteoporose. Voorafgaand aan het
optreden van osteomalacie is vaak sprake
van spierzwakte en/of spier en -botpijn,
wat invaliderend kan werken. Dit uit zich
in moeite met traplopen of het uit de stoel
komen, maar ook in moeheid en malaisegevoelens. De spierpijn is vooral gelokaliseerd in de bovenarmen, schouders, heupen en bovenbenen. Naast deze al langer
bekende calcemische (via het calcium optredende) effecten is er de laatste jaren
toenemend aandacht ontstaan voor de zogeheten niet-calcemische effecten.
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Zo zijn er relaties aangetoond tussen een
lage vitamine D-status en een hogere incidentie van maligniteiten, auto-immuunziekten, hart en -vaataandoeningen en verschillende infectieziekten. Vooral bovenste luchtweginfecties zijn in verband gebracht met vitamine D-deficiëntie, waarbij mogelijk ook nog eens zwakte van de
ademhalingsspieren en minder krachtig
kunnen ophoesten een rol spelen. Zo is de
heilzame werking van tuberculose sanatoria wel toegeschreven aan de zonexpositie en verbetering van de vitamine Dstatus en is er de hypothese dat de vatbaarheid voor influenza (griep) samenhangt
met de lage vitamine D-spiegels in de winter. De prevalentie van een aan-tal autoimmuunziekten als multiple sclerose
(MS) en type 1 diabetes mellitus stijgt bij
hogere breedtegraad op aarde en minder
zonexpositie en is geassocieerd met lagere
serum vitamine D-spiegels. Een dergelijk
verband met lage vitamine D-spiegels
wordt in populatiestudies ook gevonden
met de incidentie van bepaalde vormen
van kanker, zoals prostaat-, darm- en
borstkanker. Het achterliggende idee is
dat vitamine D de waakzaamheid (vigilantie) van het eigen immuunsysteem versterkt, waardoor ontspoorde cellen sneller worden opgeruimd, en de proliferatie
van tumorcellen wordt geremd. Ook in de
zwangerschap neemt vitamine D een prominente plaats in, waarbij lage spiegels
geassocieerd zijn met zwangerschapsdiabetes, pre-eclampsie en een laag geboortegewicht. Zelfs met cognitie en depressies
zijn verbanden gelegd.

Optimale vitamine D-waarden
Bij het bepalen van het serum vitamine Dgehalte wordt het prohormoon 25-hydroxyvitamine D3 gemeten. Alleen als er sprake
is van ernstige nierinsufficiëntie moet voor
een goed beeld van de vitamine D-status
het 1,25-hydroxy-vitamine D worden gemeten. Er bestaat onenigheid en derhalve ook
een levendige polemiek over de optimale
waarde van het serum vitamine D-gehalte.
De Gezondheidsraad adviseert een ondergrens aan te houden van 30 nmol/l en voor
vrouwen ≥ 50 jaar en mannen ≥ 70 jaar
een ondergrens van 50 nmol/l. Vroeger
was de algemeen aangehouden ondergrens
25 nmol/l (10 µg/l) omdat onder deze

Conclusies

waarde rachitis en osteomalacie optreedt
en het lichaam zelf probeert door een verhoging van het PTH de actieve vitamine
D-concentratie te verhogen. Tot zover nog
geen controverse, maar wel over het nut
om te streven naar hogere waarden. De
“believers”, die streven naar waarden rond
80 nmol/l verwijzen hierbij naar populatiestudies, waarbij de gunstigere cijfers
m.b.t. de incidentie van auto-immuunziekten, hart en -vaatproblemen en kanker in
deze range liggen, terwijl de “non-believers”
er kritisch op wijzen, dat klinische interventiestudies met extra vitamine D nog
geen meerwaarde hebben laten zien.
Kleine meer experimenteel opgezette studies tonen soms wel enige winst op zogeheten surrogaat eindpunten. Hierbij dient
te worden opgemerkt, dat studies naar de
effecten van vitamine D op zaken als moeheid, depressie, dementie, cognitie en diabetes vaak matig van opzet zijn, wat alleen
maar bijdraagt aan onduidelijkheid en
twijfel.

Suppletie
Over het algemeen wordt ervoor gepleit
om voor het verhogen van het vitamine
D-gehalte vooral gebruik te maken van
natuurlijke zonexpositie zonder het risico
op huidproblemen te verhogen. Blootstelling van gezicht en onderarmen gedurende
15 minuten per dag m.n. tussen de middag,
is in de periode mei-augustus al voldoende
voor een significante toename van het vitamine D-gehalte. Naarmate de huid donkerder en dus meer gepigmenteerd is, dient
de expositie langer te duren. Naast donkergetinte individuen zijn er meerdere groepen
met een verhoogd risico op een vitamine
D te kort, zoals in tabel 1 weergegeven.
Het vitamine D-gehalte kan ook worden
gehandhaafd of verhoogd via supplementen. Supplementen, omdat in de normale

voeding vrijwel geen of zeer weinig vitamine D voorkomt (120-160 IE per dag).
Hierbij wordt tenminste 10 µg (400 IE)
per dag geadviseerd, maar voor risicogroepen is deze dosis inmiddels opgetrokken naar 20 µg (800 IE) per dag. Een dergelijke dosis zal echter niet snel tot een
stijging van de serum spiegel leiden en
derhalve zijn ook regimes in zwang geraakt waarbij veel hogere dag of -oplaaddosesdoses worden gehanteerd. Sommige
behandelaars passen hierbij zelfs mega
doseringen toe (50.000 IE/week of oplaaddoses tot 300.000 IE). Hierbij lijkt
gebruiksgemak en therapietrouw vaak
meer van doorslaggevend belang dan klinische noodzaak. Geruststellend is wel
dat de kans op toxiciteit zeer klein is, maar
veiligheidshalve wordt een bovengrens
van 250 nmol/l aangehouden. Toxiciteit
uit zich middels hypercalciëmie, wat behalve klachten van malaise, misselijkheid,
braken, dorst, en polyurie kan leiden tot
nierinsufficiëntie. De vitamine D-supplementen worden doorgaans in een inactieve
vorm aangeboden en zijn in dat opzicht
met zonlicht te vergelijken. Bij het gebruik
van de actieve vorm van vitamine D, voornamelijk voorgeschreven bij nierpatiënten, is de kans op toxiciteit groter. Bij de
behandeling van osteoporose wordt vitamine D vrijwel altijd gecombineerd met
calcium, veelal in één en hetzelfde preparaat (b.v. 500 mg calciumgluconaat met
400 IE vitamine D of 1000 mg calciumgluconaat met 800 IE vitamine D). De
laatste jaren zijn ook preparaten verkrijgbaar met hogere dagdoseringen vitamine
D. Bij zwangere vrouwen met ernstige
vitamine D-deficiëntie liggen de geadviseerde dagdoses in de orde van 20004000 IE. Moedermelk bevat weinig vitamine D, tenzij de moeder zelf een hoge
spiegel heeft.
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Vitamine D is een (pro) hormoon, dat niet
alleen van belang is voor een goede botstatus, maar ook een rol speelt bij de synthese van vele eiwitten op verschillende
plaatsen in het lichaam. Daarmee is vitamine D in verband gebracht met een groot
aantal aandoeningen en heeft het ook in
de lekenpers een prominente plaats verworven. Dit heeft, mede op basis van populatiestudies met een associatie tussen
ziekten en lage vitamine D-spiegels en aannemelijke werkingsmechanismen geleid
tot verwachtingen, dat het gebruik van
supplementen ook bij serum uitgangswaarden > 50 nmol/l gezondheidswinst
moet opleveren. Hoewel er nog studies
lopen om dit aan te tonen dan wel te ontkrachten, zijn de resultaten van afgesloten
studies tot nu toe niet erg overtuigend.
Dit betreft zowel studies bij maligniteiten,
auto-immuunziekten en hart en -vaatziekten. Hoe contradictoir het ook lijkt,
zelfs preventie van osteoporose kon niet
worden aangetoond bij niet-deficiënte individuen. Daarentegen kan het bij bewezen
osteoporose samen met calcium wel het
fractuurrisico bij ouderen verlagen. Derhalve lijkt de meeste winst van suppletie
te boeken bij deze groep patiënten alsmede
bij manifeste deficiënties. Hoewel het adagium “tachtig is prachtig” fraai klinkt is
het advies van de meeste zorginstanties
de waarde in ieder geval > 50 nmol/l te
laten zijn.
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Calcium toediening bij fractuur
preventie: hoe effectief en veilig?
Em. Prof. dr. J. Coen Netelenbos
Er zijn vrij sterke aanwijzingen dat voldoende calcium tezamen met vitamine D het fractuurrisico bij oudere postmenopauzale vrouwen
enigszins verlaagt. Alleen calcium suppletie zou ook effectief zijn, maar alleen vitamine D zonder calcium suppletie niet. Bij vrouwen
tussen de 46 en 55 jaar blijkt calciumsuppletie alleen in de groep van premenopauzale en vroeg perimenopauzale vrouwen de lumbale
botdichtheid te kunnen verhogen maar niet in de late perimenopauze en postmenopauze.1 Het daadwerkelijk effect op fractuur
verlaging is zwak, maar alle beetjes helpen. Belangrijker is echter te beseffen dat alle studies met anti-osteoporose middelen zoals
bisfosfonaten uitgevoerd zijn met calcium en vitamine D-suppletie. Dit lijkt ook logisch omdat het geresorbeerde bot vervangen wordt
door nieuw bot en daarvoor is een optimale calcium status een dwingende eis. Complex is dat niet alle vormen van calcium dezelfde
effecten geven.
Bijwerkingen

Calcium en vitamine D

Het gebruik van een calcium supplement lijkt simpel maar is
erg complex. Maagdarm bijwerkingen komen best wel vaak voor,
soms ontstaan urinestenen en mogelijk is de cardiovasculaire
veiligheid in het geding.2 Vooral dit laatste op basis van trials en
epidemiologische analyses en veroorzaakt veel ophef, strijd en
na aanvankelijke algemene ontkenning later toch advies om
voorzichtiger te zijn met calcium suppletie. Aan de andere kant
ontbreekt enig klinisch bewijs dat calcium uit de voeding een
verhoogd cardiovasculair risico geeft en zijn ander observationele data geruststellend. Fysiologisch gezien zijn er grote verschillen tussen de calciumsuppletie en calcium uit de voeding.
De 500 mg calciumtablet die een plotselinge grote hoeveelheid
calcium aanbiedt zonder bufferende effecten van vetten en eiwitten veroorzaakt een acute calcium stijging in het bloed, die veel
groter is dan na het gebruik van zuivelrijke maaltijd die 500 mg
calcium bevat en ook langer duurt.3 Deze stijging van calcium in
het bloed gaat gepaard met een hogere bloeddruk, stolbaarheid
en calciumneerslagen.4 Extra calcium aan de voeding toegediend
zoals in frisdranken, soja, en zuivelproducten zelf geeft een zelfde
stijging van calcium in het bloed als bij de supplementen met dus
mogelijk een zelfde vasculaire risico. In de praktijk echter gaat
het meestal om niet zulke grote hoeveelheden. Deze experimenten zijn slechts over korte periode uitgevoerd maar geven toch
te denken. Een recente studie van dezelfde groep liet in een
crossover trial zien dat toediening van calcium supplement aan
oudere vrouwen gedurende 6 uur resulteert in een lagere daling
van de systolische bloeddruk van 6–9 mmHg versus placebo.5
Andere observationele studies geven aan dat hogere serum
calciumspiegels geassocieerd zijn met vasculaire ziekte en
sterfte zonder dat - natuurlijk - een causale relatie kon worden
vastgesteld.

Veiligste manier voor voldoende calcium en vitamine D bij
bestaande osteoporose is inname van calcium met de voeding
en verkrijgen van voldoende vitamine D met zonlicht. Alleen
vitamine D suppleren bij onvoldoende inname van calcium is
weinig zinvol en is niet effectief om het fractuurrisico te verlagen.8 De details over vitamine D leest u in het artikel van Van
de Wiel in deze uitgave.

Is melk slecht?
Zeker niet volgens het overgrote deel van de diëtisten en voedingswetenschappers. Zuivelproducten zijn essentieel voor de botgezondheid. Met name bij groeiende kinderen, maar ook bij ouderen met verhoogde botresorptie. Tegenstanders die in overvloed
op het internet bloggen beweren dat in landen met hoge zuivelinname osteoporose meer zou voorkomen. Maar meestal zijn dat
de landen die veel welvarender zijn en waar de bevolking veel
ouder wordt. Hoewel er epidemiologische studies zijn dat vrouwen die meer zuivel gebruiken vaker hun botten breken, zijn er
ook veel studies met tegenovergestelde uitkomsten. Een portie/
glas/schaaltje zuivelproduct bevat ongeveer 250 mg calcium.
De gezondheidsraad concludeert dat 1 gram calcium per dag
voldoende is. Naast zuivel kan ook met groenten calcium worden ingenomen. Maar dat is vaak toch erg moeizaam ondanks
veganistische tegenberichten. Twee ons spinazie bij warme
maaltijd levert ongeveer evenveel calcium op als een glas melk/
karnemelk of yoghurt. Daarvoor is weliswaar 1,5 kg nodig. De
tegenstanders van zuivelproducten komen met kleine studies
zoals veel melk (ca 2 liter per dag) kan prostaatkanker. Veel aandacht kregen observationele Zweedse studies die het gebruik
van vooral volle melk konden associëren met hogere algemene
sterfte.9 Maar mogelijk toch ingewikkelder, omdat genetische
factoren een mogelijk een verklarende rol kunnen spelen. Andere
recente studies vinden dit niet en associeerden het gebruik van
kaas en yoghurt zelfs met een lagere mortaliteit 10. Ook zijn aanwijzingen uit studies van het metaboloom (verzameling van alle
producten van de stofwisseling) dat gefermenteerde zuivelproducten zoals kaas beschermend zouden kunnen werken tegen
risico op hart- en vaatziekten. Velen beweren dat het gebruik
van koeienmelk onnatuurlijk is, omdat wij dit slechts enkele
duizenden jaren doen. Dit lijkt bij nadere beschouwing een onzin
redenering. Heel veel wat wij nu eten was volslagen onbekend
bij onze prehistorische voorouders. Bovendien is er geen ander

Geruststellend waren de resultaten van een langdurig onderzoek bij varkens die met een zwaar atherogene voeding werden
behandeld tezamen met normale of hoge doseringen calciumcarbonaat of melkproducten. Alle varkens lieten bij nauwkeurige analyses in alle groepen geen verschil zien in coronaire
verkalkingen.6 Uit recent Amerikaans cohortonderzoek bleek
een hogere calcium inname met de voeding zelfs geassocieerd
te zijn met een verlaagd risico op atherosclerose in tegenstelling
tot verhoogd risico bij calciumsupplementen gebruik.7
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dier bekend die koeien kan houden en kan melken. Sommigen
veronderstellen dat melk gebruik juist tot osteoporose leidt door
optredende verzuring met verhoogd calcium verlies met de urine.
Ook hier erg veel tegenstrijdige berichten

calcium to prevent fractures. BoneKey Rep. 2014 Mar 5;3:512.
9. Tognon G, Nilsson LM, Shungin D et al. Nonfermented milk and other
dairy products: associations with all-cause mortality. Am J Clin Nutr.
2017 May 10 online doi:10.3945/ajcn.116.140798
10. Farvid MS, Malekshah AF, Pourshams A et al. Dairy Food Intake and

Lactose-intolerantie

All-Cause, Cardiovascular Disease, and Cancer Mortality: The Golestan

Door lactase-tekort kan het lactose in de melk niet goed worden
afgebroken en klachten geven wegens vergisting van lactose in
de darm waardoor klachten van o.a. diarree en opgeblazen gevoel.
Bij Kaukasische mensen komt dit in minder dan 10% voor en bij
sommige Aziaten en Afrikanen tot wel 90%. Vaak zijn er geen grote
problemen wanneer zuivel in kleinere porties wordt gebruikt, maar
soms zijn verrijkte vervangende melkproducten nodig waar uw
diëtiste alles van weet. Ook zijn er toevoegingen in melkproducten in gebruik waardoor lactose afbreekt.

Cohort Study. Am J Epidemiol. 2017 Apr 15;185(8):697-711.
11. Vogel KA, Martin BR, McCabe LD et al. The effect of dairy intake on bone
mass and body composition in early pubertal girls and boys: a
randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2017;105:1214-1229

Em. Prof. dr. J. Coen Netelenbos, internist-endocrinoloog
VUmc Amsterdam, c.netelen@vumc.nl

Melkeiwit allergie
Bij minder dan 3% van de pasgeborenen komt gedocumenteerd
melkeiwit allergie voor, die meestal binnen enkele jaren verdwijnt.

Advies
De hoeveelheid calcium die onze en Amerikaanse richtlijnen
adviseren lijkt internationaal aan de hoge kant. Volgens de WHO
hebben de meeste mensen genoeg aan 500 mg calcium per dag.
Maar ondanks de meningsverschillen lijkt het verstandig om bij
jongeren, en patiënten met osteoporose en met name met osteoporotische fracturen te streven naar inname van 1000 mg calcium.
In de voeding zonder zuivel komt vaak meer calcium voor dan
men voorheen gedacht en wordt op circa 400 mg geschat. Dus
twee consumpties zuivel, liefst magere melk of karnemelk of
yoghurt en kaas lijkt een prima aanbeveling. Extra zuivel boven
deze twee porties lijkt niet zinvol en heeft bij kinderen tussen
8-16 jaar geen effect.11 In de voeding kan men met groenten, fruit,
noten, granen en aardappelen de calcium hoeveelheid nog best
wel verder verhogen. Als dat allemaal niet lukt is suppletie met
500 mg tablet calcium nodig. Het lijk zinvol om calciumtabletten
van 1000mg slechts bij uitzondering voorschrijven.

Referenties
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supplementation on bone loss in perimenopausal women. J Bone Miner
Res. 1994 Jul;9(7):963-70.
2. Reid IR, Bristow SM, Bolland MJ. Calcium supplements: benefits and
risks. J Intern Med. 2015;278:354-368.
3. Bristow SM, Gamble GD, Stewart A et al. Acute effects of calcium citrate
with or without a meal, calcium fortified juice and dairy product meal
on serum calcium and phosphate: a randomised cross-over trial. Br J
Nutr. 2015;113:1585-1594.

Ludieke verslaglegging

4. Bristow SM, Gamble GD, Stewart A et al. Acute effects of calcium
supplements on bloodpressure and blodd coagulation: secondary
analysis of a randomised controlled trial in postmenopausal women.
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supplements on blood pressure: randomised, crossover trial in
postmenopausal women. Osteoporos Int. 2017;28:119-125.
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7. Anderson JJ, Kruszka B, Delaney JA et al. Calcium Intake From Diet and
Supplements and the Risk of Coronary Artery Calcification and its
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Study of Atherosclerosis (MESA). J Am Heart Assoc. 2016 Oct 11;5(10). pii:
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8. Lips P, Gielen E, van Schoor NM. Vitamin D supplements with or without
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Osteoporose en pillen, een
ongemakkelijke combinatie
Prof. dr. J.(Koos) R.B.J. Brouwers, Dr. H.P. Sleeboom
Er is sprake van een wereldwijde crisis in osteoporose land. Hoewel wij steeds ouder worden en er dus een toename van het aantal
mensen met osteoporose is, worden steeds minder mensen voor hun osteoporose behandeld. Het aantal recepten voor anti-osteoporose medicatie is de afgelopen jaren sterk gedaald. (Jha et al. 2015) De oorzaak hiervan zijn onder andere: bangmakerij voor bepaalde
bijwerkingen van bisfosfonaten in de lekenpers en bij professionals (tandartsen-kaaknecrose) en de discussie of er verhoogd risico
op cardiovasculaire complicaties bij het slikken van calciumtabletten. Daarnaast is vooral de gebrekkige therapietrouw een probleem.
Men moet middelen slikken die soms misselijkheid geven en waarvan het effect niet direct merkbaar is.
In dit overzicht wordt ingegaan op de therapeutische opties voor de behandeling van osteoporose met als onderliggend doel de
noodzaak om de kennis over en de toepassing van anti-osteoporose medicatie te vergroten.
Bisfosfonaten
Ruim 40 jaar geleden verschenen de eerste
publicaties over de toepassing van bisfosfonaten bij osteoporose. Met name in het
Universitair Medisch Centrum Leiden en
het Universitair Centrum Utrecht werd
toen onderzoek gedaan met resp. Pamidronaat (APD) en natriumfluoride (Reitsma
et al. 1983). Pamidronaat (APD) was eigenlijk een soort toevoeging aan een wasmiddel, dat door het Duitse bedrijf Henkel
werd gemaakt. In de apotheek werden
capsules of infusen gemaakt. De capsules
van gelatine moesten eerst aan de damp
van formaldehyde worden blootgesteld
om ze maagsapresistent te maken. Het
zal duidelijk zijn dat de mate van blootstelling aan formaldehyde variabel was
en soms onvoldoende maagsapresistente
capsules gaf, waardoor de ‘werkzame’ stof
in de maag vrijkwam, met als gevolg veel
maagklachten. Inmiddels is er veel onderzoek met verschillende soorten bisfosfonaten uitgevoerd. Van de orale middelen
worden alendronaat en risedronaat het
meest gebruikt voor risicoreductie van
heupfracturen en wervelinzakkingen.
Van de parenterale middelen wordt tegenwoordig zoledronaat gebruikt in plaats
van pamidronaat, omdat de hoeveelheid
bewijs op het verhogen van botdichtheid
van zoledronaat groter is. Opgemerkt dient
te worden dat het merendeel van de studies
is uitgevoerd bij postmenopauzale vrouwen. Er zijn slechts heel weinig studies bij
mannen uitgevoerd. Leidend voor het voorschrijfbeleid bij osteoporose (preventie)
zijn de CBO-richtlijn 2011 en de daarvan
afgeleide NHG (huisartsen) standaard
(CBO 2011; NHG-2012; van den Elshoutden Uijl 2017; Qaseem A et al. 2017). In
het algemeen wordt volgens de richtlijnen
een behandelduur van maximaal 5 jaar

aangehouden, alhoewel er ook data zijn
over effecten na tien jaar. Te lang doorgaan met bisfosfonaten zou ook schadelijk kunnen zijn vanwege rapportage op
spontane subtrochantaire fracturen. De
effecten van bisfosfonaten zijn alleen in
onderzoekverband bestudeerd door ook
gelijktijdig voldoende calcium en vitamine D-suppletie te geven. En alhoewel
vitamine + calcium als ‘monotherapie’
een marginaal effect hebben op de verbetering van de botdichtheid, wordt toch
gesteld dat als men een bisfosfonaat voorschrijft, er voldoende calcium en vitamine
D aangeboden moet worden.
Een bijzonder groep patiënten die voor
een bisfosfonaat in aanmerking komt zijn
patiënten die gedurende langere tijd (>3
maanden) 7,5mg prednison of meer gebruiken. Immers toediening van corticosteroïden zoals prednison geeft botontkalking en door gelijktijdig toedienen van
een bisfosfonaat kan dat mogelijk worden
voorkomen.
Er is geen voorkeur uit te spreken voor
alendronaat of risedronaat, alhoewel de
bedrijven die dat in de handel brengen dat
wel proberen aan te geven. Met name de
maag-darmklachten zijn in studieverband
ongeveer gelijk en nauwelijks hoger dan
placebo. Toch klagen veel mensen over
maagklachten, dit heeft deels te maken
met het placebo-effect. Immers het staat
in de bijsluiter en als je die leest ben je
meer gefocust op het feit dat maagklachten kunnen optreden. Bij het gebruik van
placebo worden in onderzoeken door de
patiënten veelvuldig bijwerkingen gerapporteerd. Eén aspect van bisfosfonaat
tabletten is wel relevant: de kans op zogenaamde ‘pil oesofagitis’. Een weliswaar
zeldzame maar ernstige aandoening.
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Door onvoldoende inname van vocht of bij
slikproblemen of liggend innemen kan een
bisfosfonaat tablet aan de wand van de
oesophagus vastkleven en zo als het ware
een gat in de slokdarm branden. Door juiste
inname instructie zittend/staand innemen
met voldoende water (1 glas) kan dit worden
voorkomen. Bij patiënten met slikklachten
(bv na een CVA) is er wel een risico. Tegenwoordig is er echter ook een alendronaat
drank beschikbaar waardoor de voorzorgen ter voorkoming van pil oesofagitis niet
nodig zijn (immers een vloeistof plakt niet
aan de slokdarmwand). Ook zou deze drank
minder kans op maagklachten geven en om
ook om die reden een bruikbaar alternatief
vormen.

Overige bijwerkingen bisfosfonaten
In het voorgaande is al aangegeven dat
maagklachten een belangrijke (gerapporteerde) bijwerking van bisfosfonaten zijn.
Goede voorlichting is daarbij nodig, en als
alternatief kan de alendronaat drank of een
infuus met zoledronaat worden voorgeschreven indien op de tabletten ‘aanhoudende maagklachten’ bestaan.

Osteonecrose
van de kaak is een
ernstige bijwerking
Osteonecrose van de kaak is een ernstige
bijwerking die met name kan optreden na
intraveneuze toediening van zoledroninezuur, bij patiënten met een slecht (niet gesaneerd) gebit De kans op deze complicatie bij oraal gebruik is echter klein (minder dan 1:10.000) Het is zeker ook een taak
van de verpleegkundige hierover met de
patiënt in contact te treden indien zich een
tandheelkundig probleem voor doet. Het

tijdelijk stoppen van het bisfosfonaat en
eventueel profylactisch antibiotica tijdens
een (sanerende) tandheelkundige ingreep,
zoals gebitsextractie, worden geadviseerd.
Dat deze maatregelen echt van nut zijn, is
echter niet overtuigend bewezen. Wanneer
osteonecrose van de kaak zich voordoet,
dient de patiënt direct aan een kaakchirurg te worden verwezen.
Parenteraal bisfosfonaat kan hypocalciëmie geven, daarom moet hierop gecontroleerd worden. Voorts treden bij intraveneuze bisfosfonaat toediening, vooral
na de eerste keer, frequent griepachtige
verschijnselen op soms met hoge koorts.
Langetijd zijn bisfosfonaten ook in verband
gebracht met het optreden van atriumfibrilleren. Inmiddels is uit beter uitgevoerd
observationeel onderzoek vastgesteld dat
dit toch op toeval berust vanuit eerder epidemiologisch onderzoek.

Therapietrouw bisfosfonaten
Het is van groot belang dat de patiënt wordt
overtuigd van de noodzaak van het slikken
van de bisfosfonaat pillen of drank. Het
is vastgesteld dat apotheek-programma’s
waarbij in samenspraak met voorschrijvers
en verpleegkundigen de therapietrouw sterk
kunnen verbeteren (‘motivatie team’) -(Stuurman-Bieze 2014). Therapieontrouw
bij intraveneuze toediening doet zich nauwelijks voor omdat de patiënt periodiek
een oproep krijgt om het infuus toegediend
te krijgen.

Denosumab
Denosumab is een zogenaamde ‘biological’ die subcutaan moet worden toegediend, omdat het een eiwitachtige structuur heeft. Zou men dat oraal toedienen
dan wordt het in de maag/darm ontleed
voordat het in de bloedbaan komt. Het
middel is effectief gebleken bij het voorkomen van wervel-, niet wervel- en heupfracturen. Het is een duur middel dat
alleen ingezet mag worden indien er een
contra-indicatie is voor gebruik van een
bisfosfonaat of intolerantie. Punt van zorg
is dat na een behandelduur van 5 jaar, na
stoppen van de therapie het effect niet blijft
bestaan (zoals bij bisfosfonaten) en dat er
dan juist een verhoogde incidentie van
multiple wervelfracturen lijkt op te treden
(42% placebo, 79% denosumab). Patiënten
dienen hierover uiteraard geïnformeerd
te worden.

is een dure en voor de patiënt intensieve
therapie, die slechts in bepaalde gevallen
mag worden voorgeschreven.

Er is voldoende bewijs dat het effect van
parenteraal teriparatide op vertebrale en
niet-vertebrale fracturen heeft vastgesteld.
Maag-darmklachten kunnen optreden
naast hoofdpijn en hypercalciëmie. Het

wp-content/uploads/2014/11/CBO-richtlijnosteoporose en fractuurpreventie-2011.pdf
NHG-standaard Fractuurpreventie 2012 (zie

Combinatietherapie of afwisselende
therapie

www.nhg.org.standaarden/samenvatting/

Alleen van de combinatie denosumab en
teriparatide zijn er studies die bewijzen dat
de combinatie beter is dan monotherapie.
Combinatie therapie zal echter alleen toegepast worden bij patiënten met een zeer
hoog fractuurrisico en ernstige osteoporose (McClung 2017). Wisselende middelen over een bepaalde behandelperiode is
een andere optie. Tot nu toe zijn de resultaten met de besproken middelen hoopvol
(denosumab wisselen met bisfosfonaat en
omgekeerd).

Van den Elshout-den Uijl, Brouwers JRBJ, van den

fractuurpreventie)
Bergh JPW et al. Expert opinion paper,
evaluatie van de osteoprosezorg in
Nederland: ‘unmet needs’ Ned T Reumatol
2017(2) 40-45.
Qaseem A, Forciea MA, McClean RM et al.
Treatment of low bone density or osteoporosis to prevent fractures in men and women: a
clinical practice guideline from the ACP. Ann
Intern Med 2017;166:818-39.
Stuurman-Bieze AG, Hiddink EG, van Boven JF et
al. Proactive pharmaceutical care interventions decrease patients’ nonadherence to

Nieuwe middelen
Inmiddels zijn er een paar nieuwe middelen aan de horizon die veelbelovend kunnen zijn: Een verbeterde versie van teriparatide lijkt het abaloparitide en op het
gebied van de ‘biologicals’ is romosozumab,
een sclerostine remmer, een interessante
nieuwe stof.

De ‘osteoporose crisis’
moet gestopt worden
Samengevat
De ‘osteoporose crisis’ moet gestopt worden, daarvoor is een positieve grondhouding van behandelaar, verpleegkundigen
en patiënten ten opzichte van farmacotherapie nodig. Het teveel benadrukken
van neveneffecten van geneesmiddelen in
de lekenpers frustreert de inspanningen
van verpleegkundigen om goede osteoporose zorg op te bouwen en te onderhouden.
De beschikbare middelen tegen osteoporose zijn voldoende effectief en goed gedocumenteerd. Eerlijke maar positieve voorlichting aan de patiënt kan helpen dat elke
patiënt de gewenste behandeling aangeboden krijgt en deze ook gebruikt. De
diverse toedieningsvormen (pil, drank,
infuus) en in sommige gevallen ook een
subcutane prik, maken dat ervoor vrijwel elke patiënt een behandeling op maat
mogelijk is.

Referenties
Jha S, Wang Z, Laucis N et al. Trends in Media
Reports: Oral bisphophonate prescription
and hip fractures 1996-2012: . J Bone Min Res
2015; 30(12)2179-87.

Teriparatide

3de herziening 2011 (zie: www.nvr.nl/

Reitsma PH, Bijvoet OL, Potokar M et al.
Apposition and resorption of bone during
oral treatment with (3-amino-1hydroxypropylidene)-1,1-bisphosphonate
(APD). Calcif Tissue Int. 1983 May;35(3):357-61
CBO richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie
15

osteoporosis medication. Osteoporos Int.
2014;25(6):1807-12.
McClung MR. Using osteoporosis therapies in
combination. Curr Osteopor Rep 2017; online
30 June 2017

Prof. dr. J.(Koos) R.B.J. Brouwers
klinisch farmacoloog (1)
Dr. H.P. Sleeboom
internist-oncoloog (2)
Affiliaties:
(1) Rijksuniversiteit Gronigen
Afdeling FarmacoTherapie
-Epidemiologie en- Economie
en tevens Expertise Centrum
voor Pharmacotherapie bij Ouderen
(www.ephor.nl)
(2) St. Elisabeth Hospitaal,
afdeling Interne Geneeskunde
Willemstad, Curacao.

Valt het op?
Dr. Klaas A. Hartholt
Valincidenten zijn de belangrijkste oorzaak voor letsel bij ouderen. Een val is niets anders dan op een lager niveau terecht komen.
Over het algemeen is dit van staande hoogte bij ouderen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Denk hierbij aan iemand met een duidelijk
onderliggende oorzaak; zoals een epileptisch insult, CVA of een botsing met een object.
Valincidenten komen vaker voor dan gedacht wordt. Ongeveer 30-40% van de zelfstandig wonende 65-plussers valt minimaal eenmaal per jaar. In het verzorgings/
verpleeghuis is dit ca. 50% van de ouderen.
Gelukkig leidt niet iedere val tot letsel. Ondanks dat, leiden valincidenten tot grote
aantallen verwondingen (kneuzingen, fracturen) en zelfs sterfte. In Nederland waren
er in 2007 ca. 67.000 valgerelateerde
Spoedeisende Hulp bezoeken en 22.000
ziekenhuisopnamen bij ouderen.[1]
Hoewel een ‘valincident’ vrij onschuldig
klinkt, kan het serieuze gevolgen hebben.
Een eenvoudige val kan het verlies van zelfstandigheid betekenen in deze leeftijdsgroep. Artsen zijn zich niet altijd bewust
welke patiënten er met valgerelateerd letsel naar het spreekuur komen. Dit komt
omdat er tijdens de anamnese en het lichamelijk onderzoek niet specifiek naar (de
oorzaak van het) vallen wordt gevraagd.
Ook zullen patiënten niet altijd uit zichzelf vertellen dat zij bijvoorbeeld vaker
vallen. Vallen wordt gezien als een onderdeel van het verouderen. Indien dat vastgesteld is, bestaat er de angst dat zij bepaalde activiteiten niet meer mogen doen,
of naar een instelling moeten. Kortom,
verlies van zelfstandigheid.
Een van de belangrijkste voorspellers voor
een nieuw valincident is een eerdere val.
Hoewel vallen bijna nooit een eenduidige
oorzaak heeft, zijn er een aantal duidelijke
oorzaken. Grofweg zijn er 3 grote groepen
te onderscheiden: patiënt gerelateerde factoren, externe factoren en situatie afhankelijke factoren.
Patiënt gerelateerde factoren hebben veel
te maken met het lichamelijke verouderingsproces. Bij verouderen kunnen bijvoorbeeld de balans en stabiliteitssystemen van het lichaam verminderen. Kracht,
functie en reflexen nemen af. Tijdens het
staan en lopen draagt dit bij tot een verhoogd valrisico. Maar ook een verminderd
zicht (minder contrast waarnemen, scherpte, diepte zicht en aanpassingen aan het
donker) spelen hier een rol. Verder kunnen diverse geneesmiddelgroepen een rol
(o.a. psychoactieve medicatie) spelen en
zijn het aantal middelen die mensen
gebruiken van belang.

De belangrijkste factor is misschien wel
spierkracht, en hiermee de mogelijkheid
om een oneffen stap te corrigeren. Een eenvoudige misstap of het lopen op een niet
volkomen horizontaal oppervlak kan dan
eenvoudig tot een val leiden. Het verlies
van spiermassa bij ouderen, ofwel sarcopenie, is een hot topic op dit moment.
De schattingen van sarcopenie lopen uiteen van 1-29% bij de zelfstandig wonende
oudere. Voor geïnstitutionaliseerde personen is dit hoger. Naast bewegingsprogramma’s, vitamine supplementen en voeding,
wordt medicatie onderzocht om sarcopenie te reduceren. Recente publicaties suggereren dat bijv. testosteron spiercelverval
voorkomt. Of dit ook geschikt is als therapie staat nog niet vast.[3]

worden gegeven. Eén die bij uw patiënt
past zoals bijv. Tai-Chi.[8]

Factoren die buiten de patiënt liggen zijn
met name de omgeving waarin de persoon
zich bevindt. Bijvoorbeeld in een onbekende
omgeving, duisternis of op een gladde natte
vloer. Deze factoren verhogen het valrisico.[2]

2. Boye, N.D., et al., Circumstances leading to

Wat kan u ermee? Heb het er eens over met
een patiënt bij u op de onderzoeksbank. Het
begint met een goed gesprek. Vraag actief
naar vallen. Bewustwording bij patiënt en
de professional zoals u. Met elkaar kunnen
we zorgen dat deze doelgroep op de juiste
plek terecht komt. Indien nodig kan een
valonderzoek via een speciale polikliniek
de uitkomst bieden. Zo helpen we elkaar
weer een stapje in de goede richting.
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Dan zijn er nog situatie afhankelijke factoren. Het meest bekende voorbeeld is tijdens
het lopen nog andere handelingen uitvoeren (bv. telefoon bekijken, spullen wegstoppen). Hierdoor worden belangrijke omgevingsinformatie hierdoor gemist.

nal Sarcopenia Initiative (EWGSOP and IWGS).
Age Ageing. 43(6): p. 748-59.
4. Shankar, K.N., et al., Older adult falls
prevention behaviors 60 days post-discharge
from an urban emergency department after
treatment for a fall. Inj Epidemiol. 4(1): p. 18.
5. Boye, N.D., et al., Effectiveness of medication

Kortom, de oorzaak voor het vallen is meestal niet eenduidig. De oplossing evenmin.
Inmiddels zijn er diverse initiatieven gestart
om de diverse oorzaken van het vallen stuk
voor stuk aan te pakken. De resultaten van
deze valpreventie initiatieven zijn wisselend. Er zijn meerdere redenen waarom de
resultaten wisselend zijn. Ten eerste, willen ouderen wel mee doen? Weinig ouderen nemen na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp zelf contact met de huisarts
op voor een verwijzing naar een valpreventie programma.[4] Het actief afbouwen van
valrisico verhogende geneesmiddelen bij
ouderen leidt helaas niet tot een reductie
in het aantal valincidenten.[5] Maar er is
hoop. Want bij actief verwijzen naar een
valpreventie programma is er weldegelijk
winst te behalen. Training voor stabiliteit
bij lopen en balansoefeningen geven een
betere fysieke uitkomst en een betere kwaliteit van leven.[6, 7] Er zijn diverse manieren waarop een valpreventiecursus kan
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Botbreuken voorkomen?
Schokgolftherapie als behandeling
van osteoporose.
Van botafbraak remmen naar botaanmaak
Marianne Koolen
Samenvatting
Osteoporotische fracturen brengen een hoge morbiditeit en mortaliteit met zich mee. Preventie hiervan is daarom heel belangrijk.
De standaardbehandeling op dit moment is verandering van de leefstijl in combinatie met bisfosfonaten, waardoor de botmassa niet
verder afneemt. Maar wat zijn de opties voor de toekomst, aangezien we natuurlijk liever zorgen voor botaanmaak om fracturen te
voorkomen?
Osteoporose wordt gekenmerkt door een verlies van bot en een
achteruitgang van de bot-microarchitectuur. Hierdoor is de kans
op het krijgen van botbreuken verhoogd. We zijn op zoek naar
een alternatieve behandeling voor de huidige medicamenteuze
behandeling gegaan en hebben gekeken naar mechanische trilling, oftewel biofysische stimuli, en het effect op bot hiervan.

den. Het wordt gebruikt in de behandeling van pseudo-artrosen,
oftewel een niet herstellende botbreuk. Eerst werd een systemische behandeling met PEMV bij geovariëctomeerde ratten
onderzocht (figuur 2)2. Verschillende PEMV-signalen werden
onderzocht en veranderingen in het bot werden geanalyseerd
met microCT (figuur 1). Gedurende 6 weken werden de dieren
gevolgd, maar we zagen geen effecten van PEMV op de bot-microarchitectuur.

Mechanische belasting en botmassa zijn nauw met elkaar verbonden. Mechanische trillingen zouden daarom een behandeling voor osteoporose kunnen zijn.
In eerste instantie is gekeken naar de effecten van ‘Whole Body
Vibrations’ (WBV)1. Om osteoporose te simuleren werd bij vrouwelijke ratten een bilaterale ovariëctomie uitgevoerd. Verschillende groepen werden onderzocht, waarbij frequentie, versnelling en het aantal behandelingen werden gevarieerd. Met in vivo
microCT scans werden botveranderingen in de proximale tibia
gedurende een periode van 10 weken geanalyseerd (figuur 1).
Er werd geen effect op de bot-microarchitectuur aangetoond.
Wat er wel gevonden werd is dat WBV een rol kan spelen in
gewichtsreductie.

Figuur 2. Rat die een systemische PEMV-behandeling krijgt. De kooi is omgeven
door spoelen, die aangestuurd worden door de generator.
In een tweede studie hebben we het effect van lokaal toegepaste
PEMV onderzocht in zowel gezonde als osteoporotische ratten
(figuur 3)3. In deze vervolgstudie was het elektromagnetisch veld
sterker aangezien het een lokale behandeling betrof. We konden
geen effect van PEMV aantonen, niet op de bot-microarchitectuur
en ook niet op fractuurgenezing.

Figuur 1. 3D reconstructie van een microCT scan van de proximale tibia.
De geanalyseerde gebieden in de metafyse en diafyse zijn uitgelicht.
De tweede biofysische stimulus die werd onderzocht is Pulserende Elektromagnetische Velden (PEMV). Het is aangetoond
dat PEMV cellulaire effecten hebben die botadaptatie beïnvloe-

Beide studies leveren geen aanwijzingen op dat PEMV eventueel
een rol kan spelen in de behandeling van osteoporose.
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We keken wederom naar het trabeculaire en het corticale bot
na een behandeling met schokgolftherapie en analyseerde deze
op dezelfde manier als bij eerdere studies (figuur 1). In een studie
met een energieniveau, ofwel ‘energy flux density’ (EFD), van
0,16 mJ/mm2 toonde we aan dat UESW de bestaande structuren
lijkt te beïnvloeden 4 . In vervolgexperimenten hebben we vervolgens het effect van UESW met een hogere EFD van 0,3 mJ/
mm2 bij gezonde ratten/muizen onderzocht5,6. Met dit energieniveau zagen we grote effecten op botremodelering, met meer
trabeculair en corticaal bot (figuur 5).

Figuur 3. Rat die een lokale PEMV-behandeling krijgt. Het harnas bestaat uit
spoelen, die aangestuurd worden door de generator. Het rechterbeen werd
behandeld, het linker beschermt tegen behandeling met koper folie.
De laatste biofysische stimulus, voor de behandeling van osteoporose, waar we onderzoek naar hebben gedaan is ongefocusseerde extracorporale schokgolftherapie, ofwel ‘Unfocused Extracorporeal Shock Wave therapy’ (UESW) (figuur 4). Schokgolftherapie is een behandelmethode die gebruik maakt van hoge
energie geluidsgolven. Deze drukgolven zijn vooral bekend van
de behandeling van nierstenen, de zogenaamde ‘niersteenvergruizer’. In tegenstelling tot de niersteenvergruizer, waarbij de
bundel drukgolven op één specifiek punt gericht is, namelijk de
niersteen, gebruiken wij ongefocuseerde drukgolven. Hierdoor
kunnen grotere gebieden behandeld worden. Schokgolftherapie
wordt momenteel niet alleen veelvuldig toegepast bij de behandeling van nierstenen, maar ook bij aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat, zoals peesaandoeningen, niet
helende breuken en doorbloedingsstoornissen van het bot. Bij
al deze toepassingen is gebleken dat schokgolftherapie een veilige therapie is en er zijn ook aanwijzingen dat het de botaanmaak stimuleert.

Figuur 5. MicroCT reconstructie van de diafyse voor en 14 dagen na de behandeling
met schokgolftherapie.
Bij biomechanische testen blijken de botten ook stijver en sterker
te zijn. Bij histologisch onderzoek en ook op gereconstrueerde
microCT scans konden in het beenmerg gebieden met nieuwe
botstructuren aangetoond worden. Actieve intramembraneuze
botvorming was daar aanwezig. Het biologische principe achter
deze botnieuwvorming is nog niet opgehelderd, maar de schade
die we in het beenmerg na een behandeling zagen, houdt hier waarschijnlijk verband mee. In het bot en het periost hebben we geen
schade aan kunnen tonen. Hierna hebben we onderzocht of UESW
met een EFD van 0,3 mJ/mm2 de bot-microarchitectuur en biomechanische eigenschappen ook in geovariëctomeerde ratten
kan beïnvloeden. Omdat in de klinische praktijk patiënten met
osteoporose behandeld worden met een resorptieremmer, hebben we in deze studie geovariëctomeerde ratten met en zonder
de resorptieremmer alendroninezuur (o.a. Fosamax) onderzocht.
In beide groepen leidde UESW tot een sterke verhoging van de
hoeveelheid trabeculair bot, echter in de groep die ook alendroninezuur kreeg bleef dit effect gedurende de vervolgperiode van
10 weken bestaan, terwijl in de groep die deze resorptieremmer
niet kreeg de effecten van voorbijgaande aard waren (figuur 6).

Figuur 4.
Links: schokgolf apparaat,
onder: behandeling met
schokgolftherapie.

Figuur 6. Trabeculaire bot fractie (bot volume/totaal volume) berekend met
microCT reconstructies. Links zonder en rechts met een resorptieremmer
(Alendronate). * = p<0.05.
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In beide groepen was er een sterk verhoogde corticale botaanmaak
aan de periostale zijde (figuur 7).

Figuur 9. Trekkracht (in N) bij corticale (links) en spongiosa (rechts) schroeven
in niet behandelde (UESW -) en behandelde (UESW+) dieren 4 weken na de
behandeling. * = p<0.05.

Figuur 7. Corticaal bot volume berekend met microCT reconstructies. Links
zonder en rechts met een resorptieremmer (Alendronate). * = p<0.05.
Deze effecten resulteerden ook in verbeterde biomechanische
eigenschappen.

Concluderend hebben we aangetoond dat ongefocuseerde schokgolftherapie de lokale botmassa sterk kan doen toenemen, hetgeen osteoporotische fracturen in potentie zou kunnen voorkomen. Echter dienen de biologische effecten van deze nieuwe toepassing verder uitgezocht te worden. Wij zijn daarom nu bezig
met een klinische studie en de resultaten verwachten wij op zeer
korte termijn. We hebben geen potentiële toepassing van WBV
of PEMV voor de behandeling van osteoporose aan kunnen tonen.

Met histologie konden wederom grote gebieden in het beenmerg
aangetoond worden waar intramembraneuze botnieuwvorming
optreedt. Wij denken dat verschillende biologische principes een
rol spelen bij de effecten van UESW op het trabeculaire bot, het
corticale bot en de botnieuwvorming in het beenmerg.
In een recent gepubliceerde studie hebben we ook aangetoond
dat schokgolftherapie meer corticaal bot vormt rondom perioperatief behandelde schroeven (figuur 8)7.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het laboratorium van de
afdeling orthopedie van het Erasmus MC en UMC Utrecht.
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Tevens was er een grotere kracht nodig om de schroeven uit het
corticale bot te trekken na behandeling met schokgolftherapie
(figuur 9).
Deze toegenomen botformatie en verbeterde fixatie van schroeven
na behandeling met schokgolftherapie kan een groot voordeel
opleveren bij osteoporotische patiënten waarbij osteosynthese
materiaal geplaatst wordt, zodat deze minder kans hebben om
uit te breken.
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Het belang van de identificatie van de
patiënt met een osteoporosefractuur;
het begint op de gipskamer.
Dr. Dave H. Schweitzer
Osteoporose is een skeletaandoening die zich kenmerkt door een lage botmassa en een verstoorde botweefselstructuur leidend tot
een afgenomen botsterkte en een toegenomen risico op fracturen. Door de wereldgezondheid organisatie (WHO) zijn specifieke
diagnostische criteria voor de diagnose ‘’osteoporose’’ gedefinieerd en deze worden wereldwijd toegepast. Deze criteria zijn gebaseerd
op de botmineraaldichtheid (BMD) van de lumbale wervelkolom (LWK), heuphals, de totale heup of de combinatie met opgetreden
fracturen. De WHO indeling: normaal is een BMD groter dan -1 standaarddeviatie (afgekort >-1SD) waarbij met jongvolwassen wordt
vergeleken. Indien de BMD zich tussen -1SD en -2,5 SD bevindt spreekt men van osteopenie (botarmoede) en in het geval van een
BMD < -2,5 SD van osteoporose. Ernstige osteoporose is een situatie waarbij de BMD < -2,5 SD met een fractuur.
Het voorkomen van osteoporose wordt in eerste instantie bepaald door leeftijd en vervolgens door het geslacht. Op basis van cijfers
uit 2010 hebben 22% van de Europese vrouwen en 6% van de Europese mannen ouder dan 50 jaar daadwerkelijk osteoporose. Boven
de leeftijd van 80 jaar neemt dit percentage toe naar resp. 57 en 17%. Rond het 50e levensjaar heeft de vrouw ongeveer 3 tot 4 keer
zo vaak kans op osteoporose, veroorzaakt door de overgang (menopauze). Dit hogere cijfer wordt echter uiteindelijk weer tenietgedaan
naarmate een man hoger bejaard wordt. Daarbij moet men zich realiseren dat osteoporose bij de vrouw een vaak op zichzelf staande
aandoening is terwijl het bij de man vaker een uiting is van ofwel een hoogbejaarde leeftijd ofwel van een onderliggende aandoening.
Wanneer spreekt men in de praktijk
van een osteoporosefractuur?
In de Engelstalige literatuur spreekt men
van “osteoporotic fracture(s)”. Gemakshalve wordt dit vaak direct in het Nederlands omgezet in de term “osteoporotische
fractuur”. De vertaling is zeker niet optimaal en in dit artikel wordt met de vertaalde term osteoporosefractuur geëxperimenteerd. De definitie van een osteoporosefractuur is niet formeel geformuleerd.
Sommigen beschouwen alle fracturen die
het gevolg zijn van een laagenergetisch trauma als dit type fractuur. Een laagenergetisch trauma wordt vaak gedefinieerd als
een val van stahoogte of lager. Een andere
definitie is om een lage BMD waarvan het
voorkomen toeneemt met de leeftijd als
uitgangspunt te nemen. Immers, des te
lager de BMD, des te hoger de kans op een
fractuur. Een handige vuistregel is dat het
fractuurrisico verdubbelt per 1 SD gedaalde
T-score. Het levenslange risico op osteoporose bij de Europese vrouw wordt op 50%
en bij de Europese man op 20% geschat.

Hoe vaak komen osteoporotische
fracturen voor?
De eerste fractuurpiek ligt tussen het 15e
en 45e levensjaar. Het betreft vooral ledemaatfracturen als gevolg van hoogenergetisch trauma’s en/of sport. Dit fractuurtype

komt meer voor bij de man dan bij de vrouw,
osteoporose speelt hierbij uiteraard geen
rol. Na het 50e levensjaar neemt het voorkomen van osteoporose fracturen echter
snel toe voornamelijk van pols, schouderen wervels. In figuur 1 wordt het voorkomen
van deze fracturen onder vrouwen en mannen grafisch weergegeven. Oorzaak en patroon van voorkomen is niet alleen het gevolg van een afgenomen botgehalte maar
ook het effect van het toegenomen risico
op vallen t.g.v. het vorderen van de leeftijd.
Vanaf het 50e levensjaar bedraagt het
levenslange risico op een osteoporosefractuur ongeveer 50% onder vrouwen en 20%
onder mannen. In Nederland werd anno
2010 13 osteoporosefracturen per 1000
inwoners per jaar becijferd.

De gevolgen van osteoporosefracturen
Een verse osteoporosefractuur
Indien er een verse osteoporosefractuur
is ontstaan neemt het risico op een volgende
fractuur met een factor 5-20 toe binnen
afzienbare tijd (één tot enkele jaren). Hoe
meer fracturen aanwezig zijn hoe groter
de kans. Dit toegenomen risico blijft tweemaal verhoogd tot 15 jaar na de fractuur.
Meer specifiek, na het doormaken van
een verse osteoporosefractuur van de
wervel (ook wel klinische wervelfractuur
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genoemd) krijgt 20% van de patiënten
een volgende fractuur binnen een jaar.
Wervelfracturen als toevalsbevinding
op een röntgenopname (ook wel morfometrische fractuur genoemd) betekent
een 2-5 maal verhoogd risico op een volgende wervelfractuur. Het gegeven ‘’eenmaal een osteoporosefractuur betekent
een duidelijk toegenomen kans op een
volgende fractuur’’ wordt door de International Osteoporosis Foundation (IOF)
zeer serieus genomen. De IOF werkt met
gestandaardiseerde keurmerken vastgelegd in het ‘’Capture the Fracture’’ document. In dit document wordt het instrument van de Fracture Liaison Service
(FLS) of in `t Nederlands Fractuur en
Osteoporosepolikliniek gepropageerd.
FLS is een gespecialiseerde polikliniek
in het ziekenhuis met als doel om de patiënt met een toegenomen fractuurrisico
te identificeren, uit te nodigen en te behandelen ter voorkoming van een volgende
fractuur. Praktisch probeert een FLS
zoveel mogelijk fractuurpatiënten ouder
dan 50 jaar op te roepen voor nadere diagnostiek en eventuele behandeling Volgens
een in 2015 gepubliceerde enquête onder
Nederlandse ziekenhuizen bestaan er in
veel van de 90 Nederlandse algemene
ziekenhuizen Fractuur en Osteoporosepoliklinieken, zeg maar ”FLS-en”. Hier-

van reageerden 36 poliklinieken op de oproep en voldeden er op basis van de enquête
vermoedelijk slechts 24 aan internationaal
geformuleerde kwaliteitsstandaarden [1].
De kans op overlijden (mortaliteit)
Het effect van een osteoporosefractuur
op mortaliteit hangt af van het fractuurtype. Voor de heupfractuur geldt dat 8%
van de mannen en 3% van de vrouwen
direct ten gevolge van deze fractuur overlijden. De kans op overlijden na het doormaken van een heupfractuur bedraagt
meer dan 10-20% onder vrouwen en 2030% onder mannen dan op deze leeftijd
verwacht had mogen worden (men spreekt
van meer- of oversterfte). Tijdens de opname bedraagt de directe sterfte t.g.v. een
heupfractuur 8% onder mannen en 3%
onder vrouwen. Het overlijden na een
heupfractuur treedt meestal op binnen
een jaar. Men overlijdt meestal niet aan
de heupfractuur zelf (direct in het ziekenhuis of kort na ontslag) maar aan de (toename van) bijkomende aandoeningen
(comorbiditeit genoemd). In Nederland
overlijden jaarlijks naar schatting 1000
mensen van 55 jaar en ouder aan de directe en indirecte gevolgen van een heupfractuur.
In tegenstelling tot het beloop van de heupfractuur neemt de kans op overlijden na
het doormaken van een wervelfractuur toe
met de leeftijd, dus naarmate men ouder
wordt. Dit betekent 7% oversterfte gedurende een follow-up periode van het jaar
1 en van 13% gedurende een follow-up
periode van 5 jaar. Polsfracturen zijn op
jonge leeftijd niet gerelateerd met vroegtijdig overlijden maar wel op oudere leeftijd.
Ziektelast (morbiditeit)
Na een heup, wervel-of polsfractuur is 7%
van de patiënten niet meer in staat om
onafhankelijk de ADL (Algemene Dagelijkse Levensbehoeften)-activiteiten uit
te voeren, een groot deel van deze patiënten wordt opgenomen in een verpleegtehuis. Heupfracturen dragen het meeste
bij aan de morbiditeit; ongeveer de helft
van de patiënten kon voorheen zelfstandig lopen en heeft na een heupfractuur
een rollator of wandelstok nodig. Wat betreft de wervelfractuur vormen rugpijn,
lengteverlies en kyphose (waardoor benauwdheid door druk op longen en buikorganen) de belangrijkste ziektelast. De
acute pijn van een wervelfractuur duurt
vaak een paar maanden. Bij een deel van
de patiënten blijft de pijn chronisch aanwezig. Polsfracturen hebben weinig invloed op het langere termijn functioneren,
hoewel ongeveer de helft de zelfredzaam-

heid als matig tot slecht beoordeelt. Algemeen kan men stellen dat het doormaken
van heup, wervel- of polsfractuur bijdraagt
aan een beduidend mindere kwaliteit van
leven.
Kosten
In Nederland voorspelt men 40% toename
van osteoporosefracturen tussen 2010 en
2025 (een stijging van 77.000 naar 143.000
gevallen per jaar)[2]. Uiteraard levert de
heupfractuur de meeste kosten op. In 2007
bedroegen de totale kosten in Nederland
aan heupfractuurzorg alleen al € 378 miljoen. Dit impliceert 0,5% van de totale kosten voor de hele Nederlandse gezondheidszorg. De heupfractuur vertegenwoordigt
54% van het budget uitgegeven aan kosten
voor de gevolgen van fracturen. Al deze becijferde kosten betreffen directe medischgerelateerde kosten. Er zijn natuurlijk ook
indirecte niet medisch-gerelateerde kosten
als gevolg van inkomstenverlies en bijvoorbeeld extrahuishoudelijke hulp. Globaal
lijkt het bedrag uitgegeven aan directe en
indirecte kosten even hoog al varieert het
per fractuurtype.

landse CBO consensus `Richtlijn Fractuur
en Osteoporose Preventie en in een internationaal manifest van de IOF ‘’Capture
the Fracture “[3,4].
Zie voor de website:
http://www.capture-the-fracture.org
/best-practice-framework.
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Samenvatting
Inspanningen om zoveel mogelijk osteoporosefracturen te voorkomen is vanuit
het patiëntenbelang van groot belang. Daarbij reduceert men belangrijke kosten ten
laste van de gezondheidszorg. Door de vergrijzing neemt osteoporosefracturen een
steeds belangrijkere plaats met het oog op
mortaliteit, bijkomende morbiditeit en
kosten. De FLS is een gespecialiseerde
polikliniek in een ziekenhuis ingericht
om hier in een belangrijke rol te spelen.
Deze service is in Nederland nog niet voldoende uit ontwikkeld. Alle 90 fracturen
behandelende perifere ziekenhuizen rapporteren veelal lage resultaten in de Zichtbare Zorg Indicator Osteoporose. In slechts
weinig ziekenhuizen lijkt de FLS een krachtige positie in te nemen. De gipsverbandmeester kan een FLS op te kaart zetten
door alle stakeholders waaronder de patiënten te motiveren. Het is de polsfractuur
die veelal bij de jongere groep patiënten
met osteoporose voorkomt. De gipsverbandmeester bekleedt bij dit type fractuur
vaak de poortwachtersfunctie. Dan is bewustwording van het risico op opvolgende
vaak ernstigere fracturen erg belangrijk.
De heupfractuur is de meest ernstige fractuur maar de ziektelast onder patiënten
met wervel- en polsfracturen mag niet
onderschat worden. Het internationale
streven is om zoveel mogelijk nieuwe fracturen te voorkomen door goed functionerende FLS poliklinieken in ziekenhuizen
te laten functioneren. Missie statement
en werkwijze zijn vastgelegd in de Neder21
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Figuur 1. Het voorkomen van osteoporosefracturen
bij mannen en vrouwen en leeftijdscategorie.
Dr. Dave H. Schweitzer
internist-endocrinoloog
Reinier de Graaf Gasthuis
Delft.

Toepassen van de Richtlijn Osteoporose
en Fractuurpreventie in de praktijk
Drs. P.C.M. Sinnige-Orij
Samenvatting
Osteoporose is een chronische aandoening die zorgt voor een verhoogd fractuurrisico met daarbij risico op afname in functionaliteit
en zelfs verhoogde mortaliteit.1 Het is van belang om osteoporose op te sporen zodat het risico op een volgende fractuur verkleind
kan worden door middel van leefstijladviezen, valpreventie en eventueel medicamenteuze behandeling. In het Westfriesgasthuis in
Hoorn wordt secundaire screening op osteoporose toegepast door patiënten van 50 jaar en ouder die met een fractuur op de Eerste
Hulp komen uit te nodigen voor aanvullend onderzoek op onze osteoporosepoli, waarbij we gebruik maken van de aanbevelingen uit
de landelijke richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie.
Inleiding
Het ligt voor de hand dat er actie wordt
ondernomen als er bij een 50-plusser een
fractuur optreedt. Dit is echter vaak niet
het geval: terwijl in Nederland bij naar
schatting meer dan 80.000 patiënten van
50 jaar en ouder jaarlijks een fractuur
optreedt, wordt bij minder dan 10% dit
gevolgd door een botmineraaldichtheidsmeting en bij verlaagde BMD, een behandeling met anti-osteoporosemedicatie
gestart.2 En dat terwijl het risico op een
volgende fractuur het hoogst is in de eerste jaren na een eerste fractuur. 23% van
alle volgende fracturen treedt binnen 1
jaar op, 54% binnen 5 jaar na een eerste
fractuur.3

Landelijke Richtlijn Osteoporose en
Fractuurpreventie
Het doel van de Richtlijn Osteoporose en
Fractuurpreventie is om duidelijk aan te
geven aan welke eisen de medische zorg
van de fractuurpreventie (na de initiële
fractuur) dient te voldoen, zowel wat be-

treft de diagnostiek van eventuele onderliggende osteoporose en wervelinzakkingen, evaluatie van het valrisico, screening
naar secundaire oorzaken van osteoporose,
het geven van medicamenteuze en nietmedicamenteuze adviezen en ten aanzien
van follow-up en therapietrouw.
In de multidisciplinaire richtlijn komen
meerdere aanbevelingen naar voren. Er
wordt een onderscheid gemaakt tussen
diagnostiek bij de groep patiënten met fractuur en de groep patiënten zonder fractuur
waarbij er wel een verhoogd fractuurrisico
bestaat. Het voert te ver om de hele richtlijn hier te bespreken maar ik wil me vooral
richten op de screening naar osteoporose
na een eerste fractuur. Naast het uitvoeren
van een botdichtheidsmeting (DEXASCAN) is het van belang om risicofactoren
uit te vragen ten aanzien van osteoporose
en vallen en op zoek te gaan naar eventuele secundaire oorzaken, waarbij je kunt
denken aan vitamine D-deficiëntie, nierinsufficiëntie en hypoparathyreoïdie.

Casus
Door middel van een patiënten casus wil
ik toelichten hoe wij de Richtlijn in de praktijk toepassen.
Mevr. S. 76 jaar wordt op onze poli gezien
nadat zij met de fiets gevallen was en haar
rechterpols hierbij had gebroken. Haar
voorgeschiedenis vermeldt onder andere
een polsfractuur links in 2010 ook na een
val met de fiets. Daarnaast heeft zij klachten van sensibiliteitsstoornissen in de voeten door een absolute kanaalstenose op
niveau L4-L5. Op de MRI LWK die i.v.m.
deze klachten werd gemaakt (2014) werden
ook 2 osteoporotische wervelinzakkingen
gezien.
Zij is via de huisarts in 2010 gestart met
orale bisfosfonaten (Risedroninezuur) als
behandeling voor de Osteoporose die toen
op de DEXA-scan gezien was, zij is echter
gestopt (na ongeveer 1 jaar) met deze medicatie omdat zij moeite had met inname van
de pillen. In 2014 is zij gestart met Denosumab 60 mg subcutaan 2x per jaar, wat
zij goed verdraagt. Zij is gestopt met de
kalktabletten die ooit voorgeschreven zijn,
onduidelijk waarom.
De volgende risicofactoren factoren voor
osteoporose kwamen naar voren: eerdere
fractuur na haar 50e, bestaande wervelfractuur, te weinig calciuminname via de
voeding (hooguit 2eh zuivel per dag).
Overige risico factoren waren negatief,
waarbij gevraagd wordt naar: positieve
familie-anamnese, chronische diarree,
vroege overgang, langdurig gebruik cor-

Figuur 1.
Stroomdiagram van diagnostiek, behandeling en
follow-up bij patiënten > 50 jaar met een recente
fractuur of ziekten/medicatie met mogelijk botverlies.
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ticosteroïden, gebruik anti-epileptica,
gebruik alcohol meer dan 2 glazen per dag,
gebruik van meer dan 7 koppen koffie per
dag, minder dan 30 minuten bewegen per
dag.
Daarnaast wordt gekeken naar risicofactoren om te vallen: patiënte heeft moeite
met bewaren van evenwicht door de gevoelsstoornissen in de voeten, hierbij is zij
meerdere keren ten val gekomen, laatste
keer was dat toen zij op de fiets wilde stappen en uit balans raakte, en hierbij haar
pols brak. Daarnaast gebruikt zij medicatie tegen slaapstoornissen en tegen somberheid, te weten Lorazepam en Amitriptyline, waarbij ze die laatste gebruikt i.v.m.
neuropathische pijnen. Zij heeft na de
laatste val angst ontwikkeld om te vallen
waardoor ze minder naar buiten gaat en
niet meer durft te fietsen.
Andere risicofactoren speelden bij patiënte
niet, waarbij je kunt denken aan duizeligheid, geheugenproblemen, urine-incontinentie, visus- en gehoorproblemen, hulp
bij ADL (ondersteuning bij dagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden).
Wat daarnaast nog speelt is dat haar man
toenemend vergeetachtig wordt en zij steeds
vaker hem moet ondersteunen om de dagelijkse dingen goed te doen. Fysiek geeft dat
bij haar toenemend rugklachten waarbij ze
moet gaan liggen om dit te laten afnemen.
Aanvullende DEXA-scan liet Osteoporose
zien met T-score Femurhals -3.0 en T-score
totaal -3.1. Gemiddelde T-score LWK -0.6.
Op laterale wervelkolomopname worden
inzakkingen op meerdere niveaus gezien.

In vergelijking met voorafgaand onderzoek significant toename van de BMD in
LWK, waarschijnlijk ten gevolge van toename inzakkingen. Significante afname
van BMD in het femur.
Aanvullend bloedonderzoek laat verlaagd
vitamine D-gehalte van 20 nmol/l zien,
verder geen andere aanwijzingen voor
secundaire oorzaken.

Beleid
Gezien te weinig calciuminname via de
voeding en een verlaagd vitamine D-gehalte is patiënte gelijk gestart met CalcichewD3 500mg/800IE tabletten.
Patiënte wordt al voor osteoporose behandeld, echter onder deze behandeling treden er opnieuw fracturen op en gaat de
botmineraaldichtheid achteruit.
De Richtlijn geeft adviezen ten aanzien
van medicamenteuze behandeling, schematisch weergegeven in Figuur 2.
Met patiënte gesproken over behandeling
met Teriparatide, aangezien ze nu een 3e
fractuur heeft opgelopen na de eerdere
wervelfracturen. Dit is een intensieve 2e
lijns behandeling met dagelijks subcutane
injecties gedurende 2 jaar, gevolgd een behandeling met Bisfosfonaat of Denosumab.
Patiënte wil hier nog even over nadenken.
Daarnaast gesproken over haar valangst
en verwijzing gemaakt voor Fysiotherapie, waarin gevraagd wordt om balans te
trainen, de veiligheid van het fietsen te
beoordelen en valangst te verminderen.
Patiënte komt over enkele weken bij mij
terug om de adviezen te evalueren en
eventueel alsnog over te stappen op Teriparatide.

Conclusie
Het is van belang om patiënten van 50 jaar
en ouder met een fractuur te screenen op
de aanwezigheid van osteoporose, soms
ook als ze al een behandeling krijgen. Naast
medicatie zijn leefstijladviezen en valpreventie belangrijk. Met onze huidige werkwijze wordt bij 25-30% van de patiënten
van 50 jaar en ouder met een fractuur een
DEXA-scan verricht, wat aanzienlijk meer
is dan de 10% die in de inleiding in de Richtlijn wordt beschreven. Bij het bespreken
van de behandelmogelijkheden is het belangrijk de wens van patiënten mee te nemen en zo nodig patiënten nogmaals terug
te laten komen om zo een goed afgestemde
behandeling in te zetten, waar patiënt vertrouwen in heeft en wat de therapietrouw
bevordert.
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Figuur 2.
Stroomdiagram voor medicamenteuze
behandeling van osteoporose
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Interview Marsha van Oostwaard
Naam: Marsha van Oostwaard
Leeftijd: 43
Beroep: Verpleegkundig specialist
Behaalde vooropleidingen:
in-service A, MANP
Waar ben je momenteel werkzaam?
In het Maxima Medisch Centrum op de
polikliniek interne geneeskunde
Kun je uitleggen wat je functie nu is en
waar je je vooral op richt?
Ik ben sinds 2014 Verpleegkundig specialist met deskundigheidsgebied Endocrinologie en zie vooral patiënten met schildklierproblemen en osteoporose
Hoe ben je terecht gekomen in het specialisme waar je nu in zit en wat is er zo leuk
aan?
In 2005 ben ik aangenomen bij de toen
net opgestarte Osteoporosepolikliniek.
Er was een vacature en het leek mij een
leuke uitdaging om deze polikliniek verder op te bouwen. Ik heb daar van 2005
tot en met 2012 als osteoporoseverpleegkundige gewerkt, onder supervisie van
een endocrinoloog. De werkzaamheden
bestonden uit het opsporen van patiënten
met een hoog fractuurrisico in de groep
fractuur patiënten die gezien zijn op onze
SEH en ouder zijn dan 50 jaar. Alle patiënten krijgen een DEXAscan (botdichtheidsmeting) en een leefstijladvies ter
preventie van fracturen. De patiënten
met een hoog fractuurrisico door osteoporose (lage botdichtheid en/of fractuurrisico verhogende factoren) krijgen een
behandelplan bestaande uit een medicamenteuze (door de arts) en niet-medicamenteuze behandeling (door de verpleegkundige).
In 2012 was ik toe aan verbreding van
mijn functie en uitbreiding van mijn verantwoordelijkheden en ging ik de MANP
opleiding doen. Na deze opleiding bleef
ik betrokken bij de osteoporosepolikliniek
maar meer zelfstandig. Nu ben ik degene
die het behandelplan opstelt en ook eventueel een medicamenteuze behandeling
voorschrijft. Wat er leuk is aan dit specialisme is de diversiteit en de mate waarin je
zowel op medisch als op verpleegkundig
vlak veel kunt betekenen voor de patiënten.
Is er een toename gekomen in het aantal
patiënten? En hoe komt dat?
Hoewel er een globale toename is van
osteoporose en fracturen, zien wij de
laatste jaren juist een zorgwekkende
daling van het aantal fractuur patiënten

die een DEXA scan laten maken na hun
fractuur. Dit zou te maken kunnen hebben met kosten (eigen risico) maar ook
met onbekendheid met de aandoening
(…hoort bij het ouder worden), met verwarrende of onjuiste berichten in de media
over de behandeling (bijvoorbeeld over
bijwerkingen) of leefstijladviezen (melk
de witte sloper…). Deze misvattingen bestaan helaas zowel bij patiënten als bij
zorgverleners.

Wat is er zo belangrijk aan het opsporen
van osteoporose en wat kun je eraan doen?
Het opsporen van osteoporose is belangrijk omdat je met een juiste behandeling
een volgende fractuur kunt voorkomen.
Fracturen verhogen de morbiditeit en verlagen de kwaliteit van leven tijdelijk of permanent. De enorme kostenpost die fracturen met zich brengen is ook zeker niet
onbelangrijk. In 2010 waren er in de EU
3,5 miljoen fracturen verantwoordelijk
voor een kostenpost van €24-37 miljard
euro.
Welke specialisten zijn belangrijk voor
de patiënt met osteoporose?
Dat is verschillend per ziekenhuis. Vaak
is er een regionale afspraak wie er verantwoordelijk is voor het opsporen en wie
voor de behandeling van osteoporose. In
het MMC zijn het de traumatoloog (chirurg
of orthopeed) en de osteoporoseverpleegkundige die de screening initiëren en uitvoeren. Bij de patiënten bij wie osteoporose gediagnostiseerd word volgt er een
aanvullend consult bij de verpleegkundig
specialist in verband met het individuele
behandelplan. Vaak worden osteoporose
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patiënten daarna begeleid door hun eigen
huisarts of praktijkondersteuner. Soms
door de Verpleegkundig specialist of de Endocrinoloog. Ook andere specialisten/specialismen kunnen betrokken zijn, zoals een
reumatoloog, geriater of internist-ouderengeneeskunde.
Zijn er verschillende benaderingen van
het opsporen van patiënten? Zo ja Welke?
Er is primaire preventie (preventie van een
eerste fractuur) en secundaire preventie.
Bij primaire preventie wordt er uitgegaan
van risicofactoren zoals bijvoorbeeld familiaire belasting, ondervoeding, leefstijl en/
of aandoening of medicatie die geassocieerd worden met een verhoogd fractuurrisico. Dit is lastig omdat deze preventie
niet op een gestructureerde manier kan
worden ingezet. De zorgverlener of patiënt moeten ‘er aan denken’. Secundaire
preventie kan wel op een gestructureerde
manier worden georganiseerd omdat alle
patiënten met een fractuur onder behandeling zijn in de tweede lijn en hun zorgpad/zorgproces start via de SEH of gipsverbandmeesters.
Heeft de huisarts een belangrijke rol bij
de behandeling van en opsporen van
osteoporose en de behandeling hiervan?
Het behandelen van primaire osteoporose kan een huisarts zeker doen. Het opsporen is onlosmakelijk verbonden aan
de fractuur en dus tweedelijnszorg. Wel
kan de huisarts een positieve rol spelen
bij het motiveren van fractuur patiënten
die geen gehoor hebben gegeven aan de
oproep vanuit het ziekenhuis om toch te
laten onderzoeken of er sprake is van osteoporose.
Secundaire osteoporose (dit is osteoporose ontstaan secundair aan een andere
aandoening of behandeling) wordt ook in
de tweede lijn behandeld. Een voorbeeld
is de aandoening reumatoïde artritis.
Door de aandoening zelf maar ook door
de behandeling (bijv. corticosteroïden)
kan osteoporose optreden. De reumatoloog zal naast de RA ook de osteoporose
behandelen.
Zijn de richtlijnen CBO-richtlijnen nog up
to date? Of zijn er al enige wijzigingen die
jij weet?
De richtlijnen uit 2012 zijn nog redelijk
up-to-date, maar zullen met de komst van
nieuwe behandelingen en met nieuwe inzichten over langdurige behandeling (wat
doe je na 5 of 10 jaar behandelen) moeten

worden aangepast. Uit ervaring weet ik
dat het een flinke en tijdrovende klus is
om een richtlijn te schrijven. Ik werkte
mee aan de huidige… Als er dus al begonnen wordt aan de ontwikkeling van een
nieuwe, dan zal deze nog niet 1-2-3 beschikbaar zijn.
In hoeverre is er meer procent kans op
een fractuur bij mensen met osteoporose?
Dat is lastig in procenten uit te drukken.
Het heeft vooral te maken met het aantal
risicofactoren en de botmineraaldichtheid.
Hoe meer factoren, hoe groter de kans.
Een belangrijke risicofactor is het doormaken van een fractuur, dit verdubbelt
namelijk de kans op een volgende fractuur. Een wervelfractuur vervijfvoudigt
zelfs deze kans! Bij de botmineraaldichtheid (gemeten met een DEXAscan), uitgedrukt in standaard deviaties (SD), geeft
elke afname van 1 SD een verdubbeling
van het fractuurrisico. Als je toch echt
getallen wil zien dan kun je de FRAX calculatie tool gebruiken. Dit is een rekentool die het 10-jaars risico op een fractuur
berekent. Je vult (online) 12 vragen in en
de tool geeft je een inschattingspercentage van de kans op een heupfractuur of
een ‘major osteoporotic fracture’. Deze
tool is (internationaal) gevalideerd maar
in Nederland niet geschikt om te gebruiken bij de beslissing of er wel of geen therapie gestart moet worden.
Belangrijk is het dus om je bij de behandeling van osteoporose te richten op zowel de
veranderbare risicofactoren (bijvoorbeeld
vitamine D optimaliseren, stoppen met
roken of meer bewegen) als op de medicamenteuze therapie. Het behandeldoel is
altijd: fracturen voorkomen.
Kun je het proces van osteoporose stil
zetten? Of voorkomen?
Preventie is erg belangrijk en begint al in
je jeugd. Het opbouwen van een goede piekbotmassa is erg belangrijk om dat dit is
wat je ‘op de bot-bank’ zet voor later. Dit
doe je door gezond te eten met voldoende
calcium en veel te bewegen bij voorkeur
in de buitenlucht (vitamine D). Vanaf een
jaar of 35 begint bij iedereen namelijk de
afname van de botmineraaldichtheid, de
natuurlijke veroudering van bot. Dit is
fysiologisch. Als er toch osteoporose ontstaat kun je dit proces afremmen door
medicatie zoals bisfosfonaten (alendronaat, risedronaat etc.) en denosumab.
Er is ook medicatie die nieuw bot kan
genereren, teriparatide, er zijn echter wel
strikte voorwaarden verbonden aan het
voorschrijven hiervan. Belangrijk om te
vermelden is dat de therapietrouw (met
name bij bisfosfonaten) over het algemeen

laag is. Na het starten van de behandeling
stopt gemiddeld 50% in het eerste jaar.
Soms door bijwerkingen, vaak door motivatieverlies. Verder worden bisfosfonaten
ook niet altijd op juiste wijze ingenomen
(met een glas water ’s ochtends op nuchtere
maag en na inname 30 minuten rechtop
blijven) waardoor er te weinig werkzame
stof opgenomen kan worden. Dit is altijd
onderwerp van gesprek bij de start van de
behandeling en moet het ook zijn bij de
verdere begeleiding. Bij het optreden van
een fractuur ondanks een behandeling zal
er ook altijd aandacht moeten zijn voor
therapietrouw en adequate inname.
Wat kunnen wij als gipsverbandmeester
verbeteren ten aanzien in de behandeling van mensen met osteoporose?
Ik denk dat de gipsverbandmeesters een
hele belangrijke rol spelen bij de behandeling. Deze rol bestaat uit twee delen:
1) Bij alle patiënten ouder dan 50 jaar met
een fractuur kunnen jullie het belang van
screening positief benadrukken en toelichten. Jullie zijn vaak het eerste aanspreekpunt en kunnen de patiënt motiveren om
te laten onderzoeken of er sprake is van osteoporose omdat, indien hier sprake van
is, met een goede behandeling een volgende botbreuk voorkomen kan worden. Ze
hebben net aan den lijve ondervonden hoe
vervelend en pijnlijk een fractuur is. Hèt
moment om aan preventie te denken!
Mijn ervaring is dat er door patiënten vaak
gedacht wordt; tja…natuurlijk heb ik wat
gebroken, ik ben immers gevallen. Mijn
breuk komt door de val en niet door osteoporose. Toch heeft zo’n 30-40% van alle
fractuur patiënten osteoporose en een even
groot deel een osteopenie (verminderde
botdichtheid).
2) Als patiënten met een fractuur al bekend
zijn met osteoporose en al een behandeling
krijgen zal er zeker onderzocht moeten worden waarom het behandeldoel (voorkomen
van fracturen) niet is behaald. Is de patiënt
wel therapietrouw? Deze patiënten moeten
altijd verwezen worden voor verder onderzoek. Het zal per ziekenhuis verschillen
naar wie verwezen moet worden. Belangrijk is dat hier afspraken over worden gemaakt in je ziekenhuis.
Is de behandeling van mensen met osteoporose adequaat op de gipskamer of is er
ruimte voor verbetering?
Ik denk dat er ruimte is voor verbetering.
Dit sluit aan op het antwoord op de vorige
vraag. Zorg voor een positieve houding ten
opzichte van screening bij je team. Ken de
procedure uit je eigen ziekenhuis wat de
screening betreft zodat je de patiënt hier25

over goed kunt informeren. Maak afspraken over verwijzingen. Maar vooral: verdiep je in het onderwerp ‘osteoporose’! Je
doet dit natuurlijk al door dit blad nu te
lezen, en ik hoop dat je nu het onderwerp
misschien wat minder stoffig, saai of juist
moeilijk gaat vinden. Het is een erg interessant en actueel onderwerp met vele facetten!
Er bestaat discussie over het ondersteunen
van osteoporotische inzakkingsfracturen
met een afneembaar lumbaal korset/
Hewitt brace/percutane vertebroplastie/ pijnstilling geen ondersteuning. Wat
is jouw mening hierover en wat hoor jij
terug van jouw patiënten?
Dit is erg wisselend. Wat ik vooral terug
hoor is dat er bij patiënten vooral een behoefte bestaat aan een behandeling op
maat met praktische adviezen over deze
behandeling. Wat zijn de voor- en nadelen.
Shared decision making zou hier goed
kunnen worden toegepast. Daarnaast
merk ik bij patiënten veel onzekerheid
over wat ze wel en niet mogen of moeten
doen met betrekking tot hun wervelfractuur. Het is niet altijd duidelijk waar ze
met hun vragen terecht kunnen. Wat een
korset betreft hoor ik vaak terug dat het
niet goed of fijn zit en het dan in de kast
belandt. Mijn zorg is vooral dat patiënten
het te lang gaan gebruiken met risico op
afname van kracht in hun rugspieren.
Ik ben niet heel enthousiast, dus. Mijns
inziens is een korset slechts geschikt voor
een kleine groep goed geïnstrueerde en
gemotiveerde patiënten. Pijnstilling is
onontbeerlijk maar ook hier gaat veel mis.
Waar het vooral op neer komt is de noodzaak (bij patiënten) aan juiste instructies
en begeleiding. Soms is dit lastig te organiseren in het interdisciplinaire zorgpad
van deze groep patiënten. Ze hebben te
maken met vele zorgverleners (traumatoloog, gipsverbandmeester, huisarts,
osteoporosepoli, fysiotherapeut, pijnteam
etc.) en wie doet nu precies wat?
Wat zou je zelf willen verbeteren qua
behandeling, benadering, informatie
voorzieningen bij mensen met osteoporose?
Ik denk dat er meer algemene bekendheid gegeven mag (of moet) worden aan
de aandoening osteoporose. Mijn ideaal
is, dat osteoporose door alle zorgverleners
die er ook maar iets mee te maken (kunnen) krijgen net zo serieus genomen word
als de omvang van de problematiek vereist.
De osteoporosezorg (in de breedste zin)
zou in elk ziekenhuis in goed beschreven
en goed geïmplementeerde zorgpaden
moeten worden uitgevoerd. Het is een
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zorgcontinuüm dat verder reikt dan de
ziekenhuismuren en moet ook zo benaderd worden.
Heb je zelf nog punten die je zou willen
aandragen aan gipsverbandmeesters
ter verbetering aan de doelgroep?
Neem het serieus, zeg nooit dat patiënten
niet gescreend hoeven worden en weerleg
het argument van een patiënt dat hij of zij
op een dusdanige manier is gevallen waarbij iedereen wel wat gebroken zou hebben
(en dat het dus niks met osteoporose te maken kan hebben).

Bestaat er ook een app applicatie voor osteoporose? (valpreventie app.? Oefeningen om rugspieren te versterken app?)
Voor patiënten is er geen specifieke osteoporose app. Wel is er een website www.
botinbalans.nl waarop in de vorm van
een platform, gebaseerd op ervaring van
lotgenoten, patiënten hun weg kunnen
vinden bij het omgaan met hun aandoening. Verder zijn er meerdere apps die
kunnen helpen bij de therapietrouw.

der is er de Osteoporose app van werkgroep osteoporose: een hulpmiddel voor
artsen en verpleegkundigen bij de diagnostiek en behandeling van patiënten
van 50 jaar en ouder met een verhoogd
fractuurrisico. Deze app geeft een inschatting van het fractuurrisico en een behandeladvies (op basis van NHG en CBO
richtlijnen).
Lenny Keylard

Voor zorgverleners is er de FRAX tool
(zoals eerder genoemd) in een app. Ver-

De rol van de Osteoporosepolikliniek bij
de secundaire preventie van fracturen
Wendy van den Hoeven - van Kasteel
Veel ziekenhuizen in Nederland zijn bekend met fractuur- osteoporose poliklinieken. De inzet van fractuur- osteoporose poliklinieken
heeft geleid tot betere implementatie van casefinding (gericht onderzoeken na doorgemaakte fractuur) bij patiënten in een klinisch
pad voor medische behandeling na een laag energetisch trauma. De inzet van systematische betrokkenheid van een verpleegkundige
fractuur- en osteoporosezorg en heeft geresulteerd tot een toename van diagnostische en therapeutische beslissingen [van Helden 2007].
Bekend is dat patiënten van 50 jaar of ouder
met een recente fractuur het risico op een
nieuwe fractuur verhoogd is. Deze groep is
dus gebaat bij een adequate diagnostiek,
omdat er voor deze patiënten effectieve en
veilige medicatie beschikbaar is. In Glasgow werd in eind jaren 90 gepionierd met
een zorgtraject voor fractuurpreventie en
de rol van een gespecialiseerde verpleegkundige [Mc Lellan 2003]. Na publicatie
van een dergelijk zorgtraject volgde de eerste ziekenhuizen in Nederland al snel met
de implementatie van casefinding bij patiënten die een fractuur doormaakten. Er
wordt gewerkt a.d.h.v. de CBO-richtlijnen
Osteoporosezorg en fractuurpreventie.
In deze richtlijnen wordt de inzet voor organisatie en coördinatie van gespecialiseerde
verpleegkundige aanbevolen.
De verpleegkundigen die werkzaam zijn
op de fractuur- en osteoporose poliklinieken hebben de beroepsvereniging Vallen,
Fracturen & Osteoporose(VF&O) opgericht. VF&O schreef in 2012 met haar leden
het beroepsprofiel en besloot in datzelfde
jaar dat de deze verpleegkundigen de naam
Verpleegkundige Osteoporosezorg kregen.
Daarnaast werd door VF&O en de Interdisciplinaire Werkgroep Osteoporose
(IWO) de post HBO-cursus tot Verpleegkundige Osteoporosezorg aan de Hogeschool Utrecht ontwikkeld.

De Fractuur- & Osteoporose polikliniek
wordt dus bemand door de verpleegkundige fractuur-osteoporosezorg of - in de
praktijk genoemd – de osteoporoseverpleegkundige. Het uitgangspunt is het
voorkomen van nieuwe fracturen en integrale doelstelling is het verbeteren van de
kwaliteit van leven en het gericht werken
aan continuïteit van zorg voor de patiëntengroep met osteopenie en osteoporose.
De osteoporoseverpleegkundige heeft
specifieke taken in dit zorg proces. De
expertise zit vooral in het (h)erkennen
van risicofactoren. Deze risicofactoren
kunnen zowel bot-, val- of leefstijl gerelateerde factoren zijn. Ook is de verpleegkundige fractuur-osteoporosezorg uitermate bekwaam in het geven van patiëntenvoorlichting gericht op het reduceren of
omgaan met risicofactoren. Naast deskundige zorgverlener en patiënten coach
is deze verpleegkundige ook regisseur en
ontwerper van de zorgprocessen. Ze verzorgt zelfstandig en autonoom de verpleegkundige elementen van het osteoporose
spreekuur. Zij is door haar opleiding het
aanspreekpunt voor het beantwoorden
van vragen van patiënten en van collega’s
uit de eerste en tweede lijn. De osteoporoseverpleegkundige is formeel bevoegd
om protocollair vastgelegde zelfstandige
zorg te verlenen. Echter, het voorschrij26

ven van medicatie behoort niet tot deze
zelfstandige bevoegdheden van de osteoporoseverpleegkundige en medische aspecten worden altijd onder supervisie van een
arts uitgevoerd.
Het leveren van goede zorg is maatwerk,
maar kan alleen uitgevoerd worden in
een gestructureerd spreekuur. Bij elke
fractuur patiënt >50 jaar is de gestructureerde fractuur- en osteoporose zorg
opgebouwd uit adequate casefinding, gevolgd door een anamnese, diagnostiek en
waarna op basis van klinisch redeneren
een behandeling wordt voorgesteld.
Klinisch redeneren is het continue cyclische proces wat risico-inschatting, vroeg
signalering, probleemherkenning, inventarisatie en monitoring omvat. De verpleegkundige fractuur- osteoporose zorg verkrijgt patiëntengegevens door het afnemen
van een anamnese. Dit proces wordt in de
meeste ziekenhuizen deels vormgegeven
door de gegevens die ontleend worden aan
de ingevulde vragenlijst die de patiënt vooraf heeft gekregen. De vragen zijn gericht
op het verzamelen van bot-, val- en leefstijl gerelateerde risicofactoren en over
het functioneren en beleving van de patiënt na het hebben van een fractuur. De
totale anamnese is er dus op gericht om
inzicht te krijgen in de gezondheidstoestand, het fractuurrisico en het functio-

neren van de patiënt, voor en na het doormaken van een fractuur. Daarnaast verzorgt de verpleegkundige dat de juiste
onderzoeken goed getimed afgesproken
worden (DEXA-meting, VFA en bloedafname). In het afrondende gesprek worden
alle gegevens (diagnostiek en anamnese)
met de patiënt besproken. De behandeling voor osteoporose en daarbij behorend
verhoogde fractuurrisico bestaat uit een
medicamenteus en een niet-medicamenteus deel. De osteoporoseverpleegkundige
bespreekt beide delen met de patiënt.
Bij een patiënt met een ongecompliceerde
fractuur en osteopenie zal de nadruk vaak
liggen op de leefstijl en niet op de medicamenteuze aspecten. Bij een patiënt met
(ernstige) osteoporose zullen zowel de medicamenteuze als de niet medicamenteuze
behandeling nadrukkelijk aan bod komen.
De verpleegkundige fractuur- osteoporosezorg zorgt voor goede communicatie naar
1e lijn en naar de collega’s in 2e lijn. Waar
nodig regelt zij (volgens protocol) een consult naar internist (voor aanvullende analyse naar secundaire osteoporose) of naar
de valpreventiepoli. Over de follow-up zorg
zijn regionale verschillen, daarover zijn
meestal afspraken gemaakt met de eerste
lijn die de behandeling voortzet na in het
ziekenhuis te zijn gestart.
De uitdaging voor de osteoporoseverpleegkundige ligt vooral in het feit dat patiënten
met diagnose osteoporose in het dagelijks
leven daar (meestal) niets van merken totdat er een fractuur optreedt. De patiënt
ziet de rol als patiënt dan ook niet erg ziet
(zitten). Het innemen van medicatie voor
iets “waar je in het dagelijks leven nauwelijks wat van merkt ” is dan ook voor ouderen geen eenvoudige opgave. Dat geldt zeker ook voor het opvolgen van de leefstijl
adviezen. Motiverende begeleiding is om

die reden een belangrijke vorm van begeleiding aan deze doelgroep, die op tijd, op
maat en de juiste toereikende educatie, informatie, advies en voorlichting nodig heeft.
Wanneer de patiënt de mogelijkheid heeft
en neemt meer regie te nemen in over zijn
gezondheid en ziekte, draagt deze hiermee
meer verantwoordelijkheid in het voorkomen en behandelen van zijn ziekte of
aandoening. Dit geldt zeker ook voor de
motivatie om zich te laten screenen op
osteoporose: bij het ontstaan van de fractuur, niet zelden veroorzaakt wordt door
een laag energetisch trauma, wordt bij
deze doelgroep en familie niet in eerste
plaats gedacht aan onderliggende bot-,
en spierzwakte of leefstijl gerelateerde
oorzaken. Het motiveren van deze groep
patiënten tot screening en vervolgens adequate behandeling is dan ook een multidisciplinaire activiteit met verantwoordelijkheden in zowel de 1e als 2e lijn.

voor deze patiëntengroep. Weet wat osteoporose en osteopenie inhoudt en overtuig je patiënten dat er behandelmogelijkheden zijn zodat de patiënt gemotiveerd
raakt om naar een fractuur & osteoporosepolikliniek te worden verwezen!
De fractuur- osteoporose poliklinieken
hebben de afgelopen jaren een grote rol
gehad in kwaliteitsslag in de verbetering
van de behandeling van fractuurpatiënten
met botgezondheidsproblematiek. En het
zal ons aller innoverende aandacht moeten
houden. Immers, de groep ouderen groeit,
de groep ouderen met co-morbiditeit
neemt toe waardoor de groep patiënten
met een verhoogd risico op osteoporose
en osteopenie die zich zal presenteren in
onze ziekenhuizen alleen maar zal toenemen.

Bronnen
Van Helden S. ea. Osteoporosis outpatient clinic:

Het is belangrijk dat de casefinding in
het ziekenhuis zo is ingericht dat op een
systematische wijze zoveel mogelijk fractuurpatiënten boven de 50 jaar ook daadwerkelijk de screening ondergaan. Op
de spoedeisende hulp, poliklinieken, verpleegafdelingen en gipskamers presenteren zich deze fractuur patiënten uit de
doelgroep. Per ziekenhuis kan deze casefinding anders georganiseerd zijn, maar
de fractuur- osteoporose poli komt altijd
in beeld. Ook de gipsverbandmeesters
hebben daarin een herkennende en signalerende rol. Deze beroepsgroep ziet
immers dagelijks deze groep fractuur
patiënten en kan daardoor een belangrijke invulling geven aan het bijdragen
aan screening. Het op de hoogte zijn van
de werkwijze en route van de fractuur& osteoporose polikliniek in het ziekenhuis waar je werkt is van groot belang

an effective strategy for improving implementation of an osteoporosis guideline. J
Eval Clin Pract. 2007 Oct;13(5):801-5.
McLellan AR ea. The fracture liaison service:
success of a program for the evaluation and
management of patients with osteoporotic
fracture. Osteoporos Int. 2003
Dec;14(12):1028-34.
CBO Richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie
2011
VF&O Kwaliteitsprofiel verpleegkundige
osteoporosezorg 2012
Lems ea. Osteoporose en fractuurpreventie, van
evidence-based medicine naar spreekkamer.
2016. ISBN 978-94-90826-44-4

Wendy van den Hoeven - van Kasteel
Osteoporoseverpleegkundige
St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein/Utrecht

Creatieve uitspatting
Op 13 april 2017 zag ik patiënt E op de gipskamer. Zij kwam voor het verwijderen van haar gips, welke zij gekregen had in
verband met een partieel UCL-letsel MCP 1. Mevrouw had een mooi handschoentje gehaakt, om over haar gips te dragen.

Leonie Lantink - Kuijer
Gipsverbandmeester
Gipskamer Isala
Ziekenhuis te Zwolle
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Bot in Balans

Een vernieuwende aanpak voor mensen die leven met zwakkere botten met een
actieve rol voor de Osteoporose Vereniging
Angelique van Dam, Harry van den Broek
“Bot in Balans” is de naam van een compleet pakket aan ondersteuningsactiviteiten voor mensen met de chronische aandoening
osteoporose, osteopenie en fracturen vanuit de osteoporose vereniging.
Slecht én goed nieuws: Osteoporose, osteopenie met als consequentie verhoogd fractuurrisico zijn chronische aandoeningen
en dat betekent helaas dat je er je leven lang rekening mee zult
moeten houden. Slecht nieuws! Maar gelukkig zit er ook een positieve kant aan. Want er zijn veel aspecten van je leven waar je
zelf mee aan de slag kunt om het verder verzwakken van je botten tegen te gaan. De Osteoporose Vereniging is al vele jaren bezig
alle thema’s rond botgezondheid en botsterkte over het voetlicht
te brengen. We overleggen regelmatig met onze leden, (zorg)
professionals, verzekeraars en de overheid. “Bot in Balans” is
ook een magazine en tegelijk de naam van een compleet pakket
aan ondersteuningsactiviteiten voor mensen met deze chronische
aandoening. Het pakket is ontwikkeld na uitvoerig onderzoek
naar wat de vragen zijn van patiënten met osteoporose/osteopenie mede in samenspraak met zorgverleners. Het is gebaseerd
op in 2012 opgestelde Visiekaart Osteoporose en is de basis voor
een integrale aanpak rond het thema “mijn leven na de diagnose
zwakke botten”. Met de term “chronisch” geven we aan dat de
medische wereld geen wondermiddel als definitieve oplossing
beschikbaar heeft voor osteoporose. Passende behandeling is
in deze situatie dan ook een combinatie van het geven van adviezen rond beweging, voeding, supplementen en (tijdelijk) medicatie. Kort door de bocht gezegd, is het een echte uitdaging voor
mensen en behandelaren om te onderkennen, dat het probleem
slechts 20% medisch is en voor 80% wordt behandeld met leefstijladviezen.

Er is niets weerbarstiger dan mensen een gedragsverandering
te laten inzetten en te doen volhouden. Het is wel de kern van
onze methodiek/aanpak om mensen daarbij te ondersteunen
en te motiveren om bewust aan de slag te gaan met hun eigen
gezondheid om ze vervolgens te helpen keuzes te maken die bij
hen passen. Deze aanpak past keurig in het zorgproces.
Behoudt van zijn kwaliteit van leven staat centraal. Uit zijn persoonlijke wens volgt therapietrouw, die deels gebaseerd zal zijn
op adviezen van de professional en op zijn persoonlijke keuze.
Een goede inzet van ”Bot in Balans”, ont-zorgt de zorgprofessional door mensen beter te ondersteunen. Hierdoor kan de zorgprofessional zich concentreren op de kwaliteit en de mogelijkheden binnen de gezondheidszorg: diagnostiek en het geven van
passende behandeladviezen.
Doelstellingen “Bot in Balans”
1. Het vergroten van het bewustzijn van eigen invloed op eigen
gezondheid via gedragsaanpassing.
2. Het vergroten van basiskennis over botten, bewegen, voeding
en de werking van mogelijke ondersteunende behandelingen, zoals
vitaminesuppletie (medisch en niet medisch) en het realiseren
van vroege en adequate diagnostiek.
Doelstelling van de Vereniging in samenspraak met
de professionals

Achtergrond

3. Efficiënte vroege opsporing en diagnostiek conform richtlijnen helpt mensen om zo snel mogelijk met zichzelf aan de slag
te kunnen gaan.

1. Osteoporose is snel aan het oprukken tot een van de grootste
chronische aandoeningen. Nu ca. 900.000 mensen, groei tot 1.2M
in 2025 (RIVM-prognose).
2. Lage therapietrouw en grote gevolgen (voor patiënt en kosten).
3. Laag niveau kwaliteit registraties met weinig actieve nazorg,
c.q. volgen van patiënten voor langere tijd.
4. Prima richtlijnen van zowel CBO als NHG, nascholing en
opvolging echter gebrekkig.
5. Diagnose proces (4 stappen) keurig beschreven, maar in de
praktijk slecht opgevolgd.
6. Nauwelijks aandacht voor preventie!

Het ondersteuningsconcept past bij de wens van mensen die zo
lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Het past bij de wens van
de landelijke overheid die mensen zo lang mogelijk thuis willen
laten wonen en het beroep op de langdurige en kostbare verpleeghuiszorg zo lang mogelijk uit te stellen. Het past bij de wens van
de professionals die mensen adequaat en passend willen behandelen. Het past bij de zorgverzekeraars die gebaat zijn met lagere
zorgkosten.

Therapietrouw en passende behandeling

De zorgprofessional heeft de opdracht ‘het leveren van kwalitatieve zorg, bestaande uit adequate diagnostiek en een juist en
realistisch behandelperspectief op basis van kwalitatieve goede
zorg. Patiënten hebben een eigen verantwoordelijkheid voor hun
eigen gezondheid en daarmee een opdracht om hier invulling
aan te geven in de dagelijkse gang van hun leven. Veelal betekent
dit voor mensen het aanbrengen van kleine en grote gedragsveranderingen.

Spraakverwarring rond medische terminologie en regulier taalgebruik liggen hier dwars. Een passende behandeling bij een
chronische ziekte als osteoporose bestaat voor een klein deel uit
medicatietrouw en voor het grootste deel uit al of niet geslaagde
aanpassingen in lifestyle. Therapietrouw is dus veel breder dan
medicatietrouw. Helaas loopt dat vooral in de medische interpretatie door elkaar heen. In bijgaande tekening van de 2 driehoeken is dat verschil snel duidelijk.
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• Hulptelefoon:

Hoever zijn we?
Een uitdagende aanpak/concept waarmee we in een aantal pilots
al veel positieve ervaringen hebben opgedaan. Positief ervaren
door mensen (patiënten) omdat hun eigen rol en verantwoordelijkheden vanaf het begin helder worden neergezet. Positief ook
voor zorgprofessionals omdat alle niet-medische aspecten voor
een groot deel uit handen worden genomen door “Bot in Balans”.
Onze service geeft mensen de mogelijkheid om op maat ondersteuning te zoeken op het moment dat er zich in het leven situaties voordoen waarbij die steun nodig is. In veel gevallen betreft
dit vragen waarbij mensen worden geconfronteerd met de gevolgen van de chronische aandoening en de impact die dat op hun
persoonlijke leven en hun omgeving heeft.

•

De rol van de gipskamer
Bij oudere patiënten > 50 jaar met een fractuur op SEH of gipskamer moet het belletje osteoporose gaan rinkelen. Denk aan
preventie en vroege herkenning. Of het nu de eerste of een opvolgende breuk is, patiënten > 50 jaar kunnen het beste actief worden aangespoord om een aanvullend DEXA-onderzoek te ondergaan, als dat nog niet eerder gedaan is. Patiënten zijn bij een
verse breuk een stuk gemotiveerder om een stapje verder te
zoeken naar een eventuele onderliggende oorzaak van de breuk.
In de huidige praktijk slagen we er maar slecht in om de CBOrichtlijn echt op te volgen. Ongeveer 70% van de 50+ers met een
recente breuk krijgen geen aanvullend onderzoek, terwijl de
CBO-richtlijn echt wel duidelijk is over de noodzaak. (Bron
Zorginstituut indicatorenset 2016) Motivatie van de patiënt
start bij de behandeling van de huidige breuk. Een goede reden
om mensen tijdens de behandeling dringend te adviseren dit
actief op te pakken. Uit onze enquêtes blijkt keer op keer dat
mensen door uitspraken van behandelaren van de breuk niet
de noodzaak zien voor verder onderzoek. Osteoporose komt
meestal bij vrouwen voor, dus extra onderzoek voor mannen
lijkt niet nodig.

Gedragsverandering
Veel processen rond gedragsverandering stranden omdat niet
alle elementen van het proces goed doorlopen worden. Gedragsverandering vraagt om een zo continue mogelijke betrokkenheid. Het proces van veranderen is helder omschreven door
“Het model van Balm”, dat beschrijft hierin zes stappen, hier
aangepast voor osteoporose:
Openstaan - Na een diagnose ziet je toekomst er toch echt
anders uit, je bent nu “chronisch” patiënt.
Begrijpen - Wat is de kern van het probleem (zwakke botten)
en wat is er aan te doen binnen jouw eigen mogelijkheden, jouw
leven en jouw toekomstbeeld.
Willen - Wat ga je er zelf aan doen en wat mag je van medicatie
verwachten. Trek je eigen persoonlijke plan en conclusies.
Kunnen - Ben je wel reëel in je plannen, toon aan dat je dat
allemaal kunt.
Doen - In de praktijk ga je aantonen dat je in staat bent je
eigen plan daadwerkelijk uit te voeren, iedere dag en iedere
week opnieuw.
Volhouden - Inmiddels zijn die veranderingen je tweede
natuur geworden en is het steeds eenvoudiger om het ook vol
te houden. Maar dan moet je het wel blijven doen.

Wensen

• Betrek de zorgverzekeraar, die ook verplicht wordt aan

•

Hoe maakt Bot in Balans dat mogelijk

• Startmagazine “mijn leven met botten”:
•

Op de achtergrond een netwerk van experts als klankbordgroep en het beantwoorden van specifieke vragen per email
door ervaringsdeskundigen en /of professionals
Opleidingsmodules:
Voor zorgverleners, paramedici en praktijkbegeleiders zijn
deze beschikbaar.

Het startpunt voor iedere patiënt. Dit kan hem in de spreekkamer worden overhandigd om hemzelf initiator te maken
van zijn eigen persoonlijke proces na een diagnose.
Digitaal platform:
Ondersteunende website (www.botinbalans.nl). Daar komt
alles in een overzichtelijke manier bij elkaar. Hier zoek je stap
voor stap je eigen weg en kun je terecht voor ideeën en waar
nodig hulp en motivatie.

preventie te doen door zorgverleners aan te zetten tot preventie en mensen in staat te stellen betere keuzes te maken aangaande hun eigen gezondheid. Dit draagt bij aan de gedachte
dat het op maat werken en het uitsluitend aanbieden van passende behandeling kosten efficiënt is.
Versterk de gebruiker door hem een beroep te laten doen op
een onafhankelijke en betrouwbare “sparringpartner” via
de osteoporose patiëntenvereniging.

Ter onderbouwing is er samenwerking gezocht met Erasmus
Universiteit, Rotterdam (IMTA) Prof. Carin Uyl. Daar is een
financieel rekenmodel opgezet, waarin alle bekende gegevens
bij elkaar hebben gebracht. Zo kunnen we ook de kosteneffectiviteit bewaken.

>>
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Ons model
Ook meedoen aan de “Bot in Balans” aanpak?
Reageer dan op onderstaand email adres.
Osteoporose vereniging
Angelique van Dam (directeur)
avdam@osteoporosevereniging.nl
Harry van den Broek (voorzitter)
hvdbroek@osteoporosevereniging.nl

Column

Ageeth op Aruba

Column

Iedere uitgave schrijft Ageeth, 40 jaar, getrouwd met Theo Kok (eigen timmerbedrijf),
over haar belevenissen op de gipskamer vanaf het zonovergoten Aruba.

Een nieuw ziekenhuis, een nieuwe gipskamer
ook gesprekken met patiënten plaatsvinden. In de volgende
fase werd besproken wat er allemaal nodig was. In ons geval
betekent dat welke kasten, welk apparatuur, computers, bedden etc. Eén en ander moest wel aan bepaalde voorwaarden
voldoen. De kasten moesten van bepaald materiaal zijn, ik
wilde een bepaalde indeling en zo hebben we samen (met inkoop) besluiten genomen. Geld voor nieuwe bedden is er niet,
maar is ook niet nodig. Eén bed werd gebudgetteerd zodat
we tegen de tijd dat we zo’n beetje verhuisd zijn dit bed ongeveer zullen krijgen. Het andere gipsbed is nog vrij nieuw.
Een gipszaag heb ik ook nog redelijk nieuw, dus ook niet nodig.
Wat ik nodig heb is op elke werkplek een computer. Ook graag
2 aanrechten zodat we elkaar niet meer in de weg lopen, met
ieder een voorraadje gips in de kasten. Verder zou een schuifdeur waar de patiënten door naar binnen komen wel handig
zijn, want het is soms een geworstel. Nu moet telkens de deur
op een ‘poot’ gezet worden om een bed of rolstoel naar binnen
te rijden, maar ook op krukken is het veel makkelijker als de
deur vanzelf open gaat. Ook wilde ik graag een console uit het
plafonds met daar uit de stroom en de gipszaag, maar dat werd
eigenlijk meteen al een beetje weggeschoven. Nou ja, kan niet
alles hebben, dus dan maar gewoon uit de muur. Kortom, ik
ben tevreden met de uitkomst, de bouw kon beginnen. In de
zomer van 2014 is de eerste steen gelegd. De minister werd
uitgenodigd en het was een heuse ‘happening’. Er is nu eerst
nog een apart gebouwtje gebouwd, zodat een deel van het
hospitaal kon verhuizen, want er zal ook verbouwd worden
aan het oude pand. Daarna werd de nieuwe toren gebouwd.
Af en toe ben ik eens in de nieuwbouw gaan kijken, dat moet
je natuurlijk wel aanvragen. Dan krijg je een bouwhelm op en
gaat er iemand met je mee. Op een gegeven moment was ik al
een tijdje niet meer geweest, en vonden Lysbeth en ik het wel
weer eens tijd om poolshoogte te gaan nemen. Veel ruimte is
er, dat zeker. De gipskamer is ook zeker groter dan wat ik nu
heb, dus dat is goed nieuws, maar bij aankomst zie ik dat we

Ik had hier eigenlijk pas veel later over willen schrijven, maar
er gebeurt zoveel dat ik het nu echt niet meer voor me houden….
Een nieuw hospitaal en dus ook een nieuwe gipskamer! Ik ben
ongetwijfeld niet de enige die een verbouwing of een verhuizing
mee maakt, maar deze spant denk ik wel de kroon. Ongeveer
3 jaar geleden zijn de voorbereidingen begonnen. Er werden
werkgroepen gemaakt die zich ontfermen over de afdelingen.
Allereerst moest er natuurlijk een architect in handen worden
genomen. Na lang wikken en wegen is dit een Amerikaans
bedrijf geworden. Na een paar maanden kregen we te horen
dat de grove tekeningen klaar waren. We werden uitgenodigd
om deze te gaan bekijken, zodat men kon zien welke ruimtes
waar zouden komen. Meteen was het eerste obstakel al zichtbaar. Prachtige tekeningen, maar nergens geen gipskamer te
zien. Toch eens vragen hoe dat zit, ik zal wel niet goed kijken.
Na samen met de tekenaar te hebben gekeken, moest hij toch
constateren dat de gipskamer er inderdaad niet op stond. Daar
moest dus opnieuw naar gekeken worden.
Op het moment zijn we onderdeel van de spoedeisende hulp,
waar we ook op de afdeling aan vast zitten, maar dat zou ik
graag anders zien. We werken veel samen met de wondpoli,
dus daar vlakbij zou l logisch zijn, maar gezien er nu ergens
een ruimte gecreëerd moest worden, was de enige oplossing
toch weer bij de spoedeisende hulp. De SEH heeft wel 20 kamers,
dus daar zou ik er dan 3 van krijgen, wat dan 1 ruimte wordt.
Kortom, de gipskamer is weer gevestigd op de SEH. Maakt
niet uit, zolang ik maar een raam krijg!! Ik zit nu al meer dan
10 jaar zonder raam en word er gek van. Ik weet ook heus wel
dat de zon elke dag schijnt, maar toch….wanneer het regent
heb ik geen clou.
Er is opnieuw getekend en ik heb nu een ruimte waarin 2 bedden staan en eraan vast een technische ruimte waar ook de
administratie gedaan zal worden. Daar kunnen indien nodig
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Creatief
Anniek Janssen,
gipsverbandmeester
MUMC

Kortom nog genoeg te doen, voorlopig staat de verhuisdatum
op 1 augustus, het is nu half juli. Dus de volgende keer lezen
jullie wanneer we uiteindelijk over zijn gegaan.

een deur met een raam hebben en geen schuifdeur. Ai no!! Dit
meteen aangekaart bij de bouwcoördinator. Die zei dit op te zullen pakken en na hem nog eens in de wandelgangen gezien en
aangesproken te hebben, ging ik er ook vanuit dat het helemaal
goed kwam. Ook heb ik 220Volt gevraagd, want op Aruba is
eigenlijk alles alleen 110Volt. Maar aangezien ik Europese spullen heb, wilde ik nu ook graag weer 220Volt. Was nu niets van
te zien, maar het zou wel komen. We zijn nog in een vroeg stadium, dus ik wacht het af. Na wat vakanties en uitgestelde afspraken zijn we een maand of 2 geleden weer eens gaan kijken. Men
wil 1 augustus verhuizen, dus moet er al veel klaar zijn. Lysbeth
en ik gaan weer kijken….. nog steeds een deur met een raam…
ook de kasten zijn geïnstalleerd, maar helemaal niets van wat
we hebben uitgezocht. Het ziet eruit als een grote keuken. Op
zich prachtig, maar geen praktische indeling en geen laatjes.
Wel mooie nisjes aan het uiteinde, maar daar moeten de gipsvangers komen (die zijn dus ook vergeten). Ook zie ik nog steeds
geen 220V. Nou wil ik niet te negatief klinken, want ik ben zeker
blij met de nieuwe ruimte welke er prachtig uitziet, maar het
is wel jammer als ze op 1 augustus willen verhuizen, terwijl de
ruimte nu nog niet gebruiksklaar is. Op zich kunnen de kasten
misschien wel snel aangepast worden, wat lades in de kasten
maken, dan komt het wel goed. Op de muur is verder geen open
plaats, alleen maar kast, dus moet ik nog even zien waar ik de
losse karretjes, krukken en stoelen kwijt moet.

Wat foto’s van de ‘kleine’ gipskamer zoals het nu is.
Groetjes Ageeth Kok
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Wat zou u doen? Wat is de oorzaak van deze fractuur?
Marianne Koolen, Barbara Roberti

• Black DM, et al. Bisphosphonates and fractures of the subtrochanteric

Patiënt B, een 93-jarige patiënte, presenteerde zich op onze
eerste hulp nadat ze plotseling veel pijn voelde in het linkerbeen en een standsafwijking bemerkte, toen ze met haar rollator liep,

or diaphyseal femur. N Engl J Med 2010; 362: 1761-1771.

• Shane E. Evolving data about subtrochanteric fractures and bisphosphonates. N Engl J Med 2010; 362: 1825-1827.

• Nieves JW, et al. Fragility fractures of the hip and femur: incidence

Bij lichamelijk onderzoek zagen we een adequate dame met
normale controles, ABCDE geen afwijkingen behoudens een
standsafwijking van het linker femur, de huid en neurovasculair was het linkerbeen intact. Patiënte woonde nog zelfstandig en was bekend met paroxysmale atriale tachycardie,
totale knieprothese rechts, osteoporose, scoliose, inzakkinsfractuur T10.
Ze gebruikte Arcoxia, pantoprazol, metoprolol, ascal, alendorninezuur (> 10 jaar).
Aanvullend onderzoek toonde de volgende rontgenfoto:

and patient characteristics. Osteoporosis Int 2010; 21: 399-408.

• Atypical femoral fractures related to bisphosphonate treatment:
issues and controversies related to their surgical management. Koh
A1, Guerado E2, Giannoudis PV3.

Wat is gedaan
Operatie met T2 Pen in de femur. Direct belasten.
Alendroninezuur staken! calcium en vitamine D
continueren
Na 6 weken mooi herstel mevrouw loopt weer met rollator.

In een aantal casuïstische
mededelingen en patiënten
series is een verband gesuggereerd tussen bovestaande
atypische femurfracturen en
het gebruik van bisfosfonaten. De meeste hiervan betreffen patiënten die langdurig alendroninezuur gebruikten. Daarbij wordt verondersteld dat langdurig
toedienen van bisfosfonaten bij sommige patiënten
tot overmatige onderdrukking van de botomzetting
kan leiden, waardoor geen remodellering ofwel botombouw
na microschade kan optreden en de botsterkte afneemt. Met
name op plaatsen met een hoge botopbouw (een aantal kaaknecrose zijn hierbij beschreven). Hoewel de precieze pathogenese onbekend is en een causale relatie met bisfosfonaten
niet is bewezen, vormen deze berichten aanleiding tot zorg
bij artsen en patiënten. Gerandomiseerde onderzoeken, naar
het gebruik van bisfosfonaten bij osteoporose, kunnen geen
definitieve conclusie trekken over deze zeldzame complicaties.
Het risico op atypische fracturen, als het al bestaat, weegt niet
op tegen de fracturen die door bisfosfonaten worden voorkomen. Bisfosfonaten voorkomen zowel wervel- als niet-wervelfracturen bij vrouwen met osteoporose. Per 1.000 oudere
vrouwen, die drie jaar worden behandeld voor osteoporose,
worden ongeveer 100 fracturen voorkomen terwijl het risico
op atypische fracturen 2,3 per 10.000 patiënten jaren bedraagt.
Hetzelfde risico werd in een recent op de algemene bevolking
gebaseerd onderzoek gevonden.

Dag 1 postoperatief

Als deze atypische femuschacht fractuur geopereerd wordt,
dan kan het beste gekozen worden voor een intramedulaire
pen. De gemiddelde helingtijd bedraagt ongeveer 7.3 maanden. Belangrijk is om te letten op het mogelijk bestaan van
(incomplete) fractuur aan de andere zijde.

5 weken postoperatief
Marianne Koolen (arts-assistent chirurgie/orthopedie
te OLVG),
Barbara Roberti (gipsverbandmeester OLVG)

Literatuurreferenties

• Bisfosfonaten en het risico op atypische femurfracturendr P.H.Th.J. Slee
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Column voor gipsverbandmeesters
Peter Spekschoor

In dit Verband
S. Tambach-Bunt
De Sint Pieter 10
1509 ZK Zaandam

1 april 2017
Uitgerekend op deze datum wordt de voorjaarsvergadering
van de VGN gehouden. Het is een prachtige lentedag, ideale
weersomstandigheden om vanmiddag een terrasje te pakken. Maar ik moet naar de ALV in Apeldoorn, ik moet punten scoren. Accreditatiepunten.
Net voor tienen draai ik de volle parkeerplaats bij De Cantharel op, nog net een plaatsje vrij. Ik haast me naar de
inschrijfbalie en zie dat vrijwel iedereen zich voor zowel
het ochtend- als middagprogramma heeft ingeschreven.
Snel zet ik een paraaf voor beide dagdelen. Zal ik ook een
paraaf zetten voor mijn collega, die op het laatste moment
verhinderd was. Ik twijfel. Ik neem nog snel een kop koffie
met zo’n heerlijk koffiebroodje. Om kwart over tien schuif
ik nog net op tijd aan voor de ledenvergadering.

Nog geen week later heb ik al bericht van het secretariaat
van de VGN, het certificaat met de 7 accreditatiepunten is
binnen. Tien van die bijeenkomsten en 70 punten zijn op
mijn conto bijgeschreven. Titelregistratie nagenoeg veiliggesteld.

Dhr. M. van Griethuysen,
Voorzitter
(dagelijks en algemeen bestuur),
voorzitter@vgned.nl

Mevr. A. Kik-de Vries,
bestuurslid met portefeuille
Ledenaktiviteiten
ledenactiviteiten@vgned.nl

Dhr. M. Breukel,
secretaris
(dagelijks en algemeen bestuur),
secretariaat@vgned.nl

Mw. B. Roberti,
bestuurslid met portefeuille
Redactie “In dit Verband”
redactie@vgned.nl

Mevr. K. te Kronnie,
penningmeester
(dagelijks en algemeen bestuur),
penningmeester@vgned.nl

Mevr. M. Rijsdijk,
bestuurslid met de portefeuille
Innovatie, Trends en Toekomst
itt@vgned.nl

Mw. M. Geers,
bestuurslid met portefeuille
Registratie & Accreditatie
registratiecommissie@vgned.nl

Mevr. E. Buter-Kanis,
Notuliste
notulist@vgned.nl

Mw. K. den Hertog,
bestuurslid met portefeuille
Opleidingszaken
opleidingscommissie@vgned.nl

Vandaag een extra vrije dag, ALV- compensatie dag van de
werkgever. Nog steeds zo´n mooi lenteweer, zit gezellig met
m’n partner op een terrasje. Mag ik 2 koffie en doe er ook
maar een paar van die punten bij. Appelpunten. Heb ik ze
toch allemaal mooi in de maling genomen. Hadden ze die
ledenvergadering maar niet op 1 april moeten houden.

Dhr. C.G.J.M.H. van de Rijt,
bestuurslid met portefeuille
Visitatie
visitatie@vgned.nl

Peter Spekschoor
Gipsverbandmeester SKB Winterswijk
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a.u.b.

Het is druk op de parkeerplaats, meer collega’s die even
een luchtje scheppen. Ongemerkt stap ik in de auto en trek
geruisloos de deur achter me dicht. Ik kijk in de binnenspiegel. Houd ik mezelf nu voor de gek? Is dit de ware houding en professie van de gipsverbandmeester.
Hoezo, minachting van het bestuur.
Hoezo, belediging van de (gast)sprekers.
Hoezo, geen respect voor collega gipsverbandmeesters.
Hoezo, misleiding van de werkgever,
Hoezo, miskenning van de sponsorende bedrijven.
Ik staar nog even in de binnenspiegel, …..start de auto en
rijd huiswaarts. Het is vijf voor twaalf!

postzegel

plakken

Na ruim een uur is de vergadering afgelopen, net geen
record. Ik laat me de aansluitende lunch goed smaken,
loop vlug een rondje langs de leveranciers en pak hier en
daar nog wat presentjes mee. Ook het cadeau, dat normaal
gesproken pas aan het einde van de dag uitgereikt wordt,
pak ik met beide handen aan. Moet m’n partner ook tevreden houden, levert extra punten op. Bonuspunten.

Dhr. C. Feijten,
Website
communicatie@vgned.nl
Het postadres van het
Secretariaat VGN is:
Secretariaat VGN
Merelweg 38
8191 XR Wapenveld
Dhr. M. van Griethuysen
(Mendel) Voorzitter VGN
Papyrusdreef 28
3564 CP Utrecht

Bestelkaart / adreswijziging
Naam : _________________________________________
Adres : _________________________________________
Postcode/Woonplaats :______________________________
Beroep/functie: ___________________________________
Organisatie/Werkgever. _____________________________

Thema-uitgave
verzoekt om toezending van de thema-uitgave:
 Nr: _______ , jaargang 20 ____ , € 4,50 (excl. porto, btw)

Bewaarmap ”In dit Verband”
(Gipsverbandmeesters krijgen deze bewaarmap tegen portokosten)
 verzoekt om toezending van de bewaarmap: € 8,-- (incl. porto
en btw)

Abonnement ”In dit Verband”
verzoekt een abonnement:
 abonnement € 18,55 per jaar. (incl. btw)

Adreswijziging
verzoekt het tijdschrift voortaan toe te sturen aan:
 nieuw adres
Naam : _________________________________________
Adres : _________________________________________
Postcode/Woonplaats :______________________________

Van het bestuur
Als nieuw bestuurslid, schrijf ik voor het
eerst wat voor In dit Verband. Ten eerste
wil ik jullie bedanken, dat jullie mij hebben aangenomen als secretaris van de vereniging. Ik had nooit bedacht om ooit lid
te worden van een bestuur. Nu ben ik ineens de secretaris van de VGN. Ik ben verrast door mijn eigen enthousiasme.
Ik zal mezelf nog even kort voorstellen.
Ik ben Mark Breukel, gipsverbandmeester in het Haaglanden Medisch Centrum
(HMC) in Den Haag. Ik ben in 2013 begonnen met de opleiding. Nu dus alweer een
paar jaar bezig en vind het een leuke uitdaging om onderdeel uit te gaan maken
van de vereniging.
Vanuit de vereniging komen er diverse
zaken op mijn pad. Alle email die naar
het algemene emailadres (secretariaat@
vgned.nl) gestuurd wordt, komt bij mij
terecht. Vragen over de ledenadministratie zijn tot nu toe de meest voorkomende
dingen die ik tegenkom. Ook vragen over
advertenties in ons vakblad of op de website komen veel voor. Heel leuk om te zien
dat ziekenhuizen dit dus een belangrijke
plek vinden om te adverteren.

Naast deze zaken voel ik me verantwoordelijk voor een duidelijke communicatie
tussen alle bestuursleden. We trachten dan
ook om steeds moderner en eenduidiger
te werken. Dit om in de toekomst voor iedereen een goed en overzichtelijk systeem te
hebben. Denk hierbij aan een virtuele drive
waarop al onze communicatie staat. Voor
iedereen altijd toegankelijk en altijd up-todate. Dit is iets wat aan het groeien is. Uiteindelijk hoop ik dat iedereen die binnen de
vereniging werkt, dit kan gaan gebruiken.

Met name dit laatste is een belangrijk onderdeel in onze ogen. We willen graag dat
het voor iedereen makkelijker wordt om een
portfolio aan te leggen, bij te houden, een
goed puntenoverzicht te hebben en mogelijk makkelijker inzichtelijk te maken voor
controle door de registratiecommissie.

Tevens zijn we bezig om onze website te
moderniseren. Hopelijk zal er op korte termijn het een en ander veranderen, waardoor de website duidelijker wordt. Denk
hierbij aan: makkelijker de stukken van
de ALV vinden, een persoonlijke pagina
waarin je je portfolio bij kunt houden.

Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie
gehad en kan weer met nieuwe energie beginnen met werken in dit geweldige beroep.
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Namens het bestuur en ook vanuit de
redactie van In dit Verband, willen wij
jullie hartelijk bedanken voor jullie inzet
en het insturen van nieuwe artikelen voor
in ons vakblad. Het is een plezier om dit
te lezen. Het lijkt erop dat In dit Verband
een nieuw leven heeft gekregen. Mede dankzij inzet van leden zijn er steeds meer oude
edities van In dit Verband digitaal te doorzoeken. Dit is een project wat zeker nog niet
afgerond is, maar er wordt aan gewerkt.
Geweldig om te zien dat mensen dit willen doen.

Namens het bestuur
Mark Breukel

Colofon

Aanwijzingen
voor auteurs

” In dit Verband ”

Lever getypte tekst op papierformaat A4
regelafstand 1.

• verschijnt 4x per jaar
• heeft een oplage van 1500 exemplaren
• is een uitgave van de vereniging:
VERENIGDE GIPSVERBANDMEESTERS NEDERLAND (V.G.N.)
• auteursrechten voorbehouden

U wordt verzocht het manuscript ook digitaal
aan te leveren (Word.).

De V.G.N. is een vereniging, die o.a. tot doel heeft: het bevorderen
van de theoretische en technische vakbekwaamheid van gipsverbandmeesters.
De gipsverbandmeester behandelt patiënten met aandoeningen
aan het steun- en bewegingsapparaat. Met behulp van materialen
tracht hij/ zij een immobiliserende, mobiliserende, corrigerende of
ondersteunende werking te verkrijgen en maakt daarbij o.a. gebruik
van verband, orthese, prothese en extensie technieken.

Tekst
De tekst moet beginnen met een samenvatting van niet meer dan 100 woorden.
Aan het slot van het manuscript worden
toegevoegd:
A. 1. Naam en functie van de schrijver(s).
2. Afdeling(en) waar het werk plaatsvond.
3. Naam en volledig postadres vande
schrijver waar correspondentie naar toe
moet worden gezonden, en e-mail adres.
Dit komt te staan onder de summary.
B. De bijschriften bij de figuren en de tabellen. Geef met een verwijzing in de tekst
aan waar de figuren/tabellen moeten
komen. Voorbeeld: (figuur 1), (tabel 1).

Redactie-Commissie

• Femke Becker gipsverbandmeester luxemburg
• Jan van Doorn, gipsverbandmeester, Boven-IJ Ziekenhuis,
Amsterdam.
• Lenny Keylard, gipsverbandmeester, OLVG, Amsterdam
• Matthijs Marres, gipsverbandmeester, UMC Utrecht.
• Lody Muskita, gipsverbandmeester, OLVG, Amsterdam.
• Erna Pronk, gipsverbandmeester, WFG, Hoorn
• Dr. Egbert-Jan M.M verleisdonk, traumachirurg,
Diakonessenhuis, Utrecht
• Renske van Wingerden, gipsverbandmeester, Franciscus Gasthuis

Illustraties (figuren/tabellen)

Vormgeving en grafische productie

Illustraties, wij onderscheiden figuren en
tabellen, behoren apart bijgeleverd te worden,
niet in de tekst plakken. De kwaliteit moet
goed zijn, beslist geen polaroids! Bij voorkeur
300 dpi op ware grootte.

• Lines & Letters bv, Soest

Advertenties / abonnementen

• Sonja Tambach-Bunt, gipsverbandmeester ZMC Zaandam,
secretaris/penningmeester IdV
De Sint Pieter 10, 1509 ZK Zaandam
e-mail: secretariaatIDV@vgned.nl

Aan de achterzijde van alle illustraties of met
een sticker op de dia moet worden vermeld:
1. Een nummer. Dit nummer moet overeenkomen met het nummer van het figuur c.q.
de tabel in de tekst en die van het bijbehorende bijschrift.
2. Top/bovenzijde van de illustratie.

Eindredacteur

• Vacature
e-mail: idv@vgned.nl

Hoofdredacteur

• Barbara Roberti, gipsverbandmeester, OLVG, Amsterdam.
e-mail: redactie@vgned.nl

Abonnement

Literatuur

gratis toezending aan:
• gipsverbandmeesters (V.G.N.)
• algemeen chirurgen
• traumatologen
• orthopaedisch chirurgen (N.O.V.)
• plastisch chirurgen (N.V.P.R.C.)
• revalidatieartsen (V.R.A.)
• reumatologen (N.V.R.)
• Sport Medische Afdelingen (S.M.A.)
• algemene ziekenhuizen 1x
• academische ziekenhuizen 1x

Vermeld alleen de literatuur die in het artikel
is aangehaald. Vermeld in de tekst in klein
superschrift het cijfer dat overeenkomt met
die van de literatuur lijst.
De volgorde in de literatuurlijst is: naam,
voorletter(s) (zonder punten er tussen), titel,
naam tijdschrift, jaartal, nummer (vet), bladzijde.
Voorbeeld:
1. Veth RA, Klasen BJ. Traumatic instability 		
of the proximal tibiofibular joint. Injury 1981;
13; 159-64.

Voor geïnteresseerden buiten de doelgroep:
Abonnementsprijs €17,50 per jaar excl. BTW.
Losse nummers €4,50 excl. porto.
Opzegging dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk 1 maand voor
het verstrijken van het abonnementsjaar (januari t/m december).

Indien de auteurs van een artikel in de tekst
worden aangehaald vermeld dan alleen de
naam van de eerste auteur met ”et al” (”en de
zijnen/hare”) en in superschrift het cijfer dat
overeenkomt met de literatuurlijst.
Voorbeeld:
Walle et al 19 beweren dat in Nederland ....

Reproductie

Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is de gehele
of gedeeltelijke overneming van artikelen, tekeningen en foto’s
uitdrukkelijk verboden.

ISSN: 0927-9954
De verantwoordelijkheid van de inhoud van de artikelen ligt bij de
auteurs zelf.
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