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Terwijl allerlei sectoren in ons land op een laag pitje staan 
vanwege corona is het hier een aardige heksenketel aan activi-
teiten. Het videoscherm is inmiddels onze grootste vriend 
geworden en het aantal vergaderingen neemt eerder toe 
dan af. Door de herziening van de medische richtlijn voor 
osteoporose investeren we vele video-vergaderuren in een 
betere en actuele richtlijn. De richtlijn zal naar verwachting 
rond de zomer beschikbaar komen en levert dan hopelijk 
betere zorg op voor onze achterban.

De menselijke maat
De Zoom- en Team-bijeenkomsten zijn wel efficiënt. Reistijd 
wordt zo immers omgezet in effectieve tijd, maar er zijn 
toch ook nogal wat nadelen. Persoonlijke contacten zijn een 
belangrijk onderdeel van ons werk. Zo zijn we nu onze aanko-
mende bestuursleden vooral online aan het inwerken. Dan 
moet je toch grote moeite doen om de menselijke maat erin te 
houden, want die is belangrijk om een hecht bestuursteam te 
smeden… maar dat lukt!
Ook zijn we een nieuwe ploeg vrijwilligers aan het inwerken 
voor ons Vragenteam. Heel fijn: allemaal bevlogen vrij-
willigers. Dat inwerken gebeurt in deze tijd ook met de 
nodige technische hulpmiddelen, zoals online-trainingen en 
werkoverleg.

Webinars enthousiast onthaald
In deze zelfde geest hebben we nu ook onze regio-voorlich-
tingsbijeenkomsten overgezet naar webinars: online bijeen-
komsten die je via je telefoon, tablet of computer kunt 
bijwonen. De vuurdoop was op 15 december, toen we direct 
een grote groep patiënten bereikten. Aan de animo en de vele 
vragen die werden gesteld merken we dat we hiermee in een 
behoefte voorzien.
We krijgen nu de smaak te pakken, want op 10 maart stond er 
weer een in de agenda. Die is al geweest als je dit tijdschrift in 
de bus krijgt, maar je kunt de bijeenkomst (over bewegen) nog 
gewoon terugzien op onze website. Op 28 april is er weer een 
webinar, dan komt prof. dr Willem Lems ( AMC) ons bijpraten 
over medicatie. Inschrijven kan nog via de website.

Aandacht voor wervelfracturen
In dit nummer trappen we een reeks artikelen af over het 
onderwerp wervelfracturen. Uit de analyse van de binnenko-
mende vragen blijkt dat het heel vaak over wervelfracturen 
gaat. Dit is met enige afstand het onderwerp dat de meeste 
problemen veroorzaakt voor mensen met zwakke botten. De 
aandacht voor de wervelfracturen en de behandeling van de 
gevolgen ervan blijkt ruim onder het verwachtingsniveau te 
zijn. Naast aandacht in ons magazine, gaan we ook aan de slag 
om deze zorg landelijk te verbeteren.

Algemene Ledenvergadering
Ook de formele zaken van onze vereniging hebben te lijden 
onder de huidige beperkingen. Zo is ook onze Algemene 
Ledenvergadering overgegaan naar de digitale wereld. Leden 
kunnen de ALV op 8 mei a.s. via hun scherm meemaken. Je 
leest hier alles over in dit nummer (pag 18), in onze digitale 
nieuwsbrief en op de website.
Verlang je samen met mij ook zo naar de zomer? Na de eerste 
spetterend mooie week in februari zijn we er helemaal klaar 
voor. Wij hebben daarbij als mensen met zwakke botten een 
streepje voor. Wij moeten immers verplicht de zon in om 
vitamine D te tanken!

Harry van den Broek
voorzitter@ 
osteoporosevereniging.nl

Een heksenketel aan 
(online) activiteiten

VOORWOORD

CONTACT MET HET VRAGENTEAM
Ons Vragenteam is bereikbaar via 088 – 505 43 00 (dinsdag en donderdag 10:00-12:00 uur). Het is 
mogelijk dat je even moet wachten als onze vrijwilligers in gesprek zijn met iemand anders. We nemen 
voor iedereen de tijd.

Ook kun je je vraag stellen via het vragenformulier op de homepage van www.osteoporosevereniging.nl. 
Je kunt dan eventueel ook aanvullende informatie meesturen. Ons antwoord kun je dan op je gemak nog 
eens teruglezen en als je nog meer vragen hebt, kun je eventueel een vervolgmail sturen.
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dat is 
niet niks
Een wervelbreuk, wat is dat 
eigenlijk en wat betekent het voor 
de mensen die een of meerdere 
van die fracturen opgelopen 
hebben? En waar kun je als patiënt 
de juiste zorg krijgen? Dit artikel 
is de eerste in een serie van vier, 
waarin we een antwoord geven op 
deze en andere vragen.
TEKST: EVA JACOBS EN PAUL WILLEMS, 
M.M.V. HARRY VAN DEN BROEK

wervelbreuk

PROF. DR. PAUL WILLEMS
Orthopedisch chirurg, 
hoogleraar ‘Integrated 

spinal care’ (netwerkzorg 
voor patiënten met 

aandoeningen van de 
wervelkolom) bij het 

Maastricht UMC.

DR  . EVA JACOBS
Orthopedisch chirurg 

( i.o.) in het Maastricht 
UMC gepromoveerd 
op het onderwerp 

wervelkolomproblemen 
specifi ek bij ouderen 

(osteoporotische 
wervelfracturen en 

verkrommingen van de 
wervelkolom).

Het Vragenteam van de Osteoporose Vereniging krijgt 
veel vragen over wervelfracturen. Het gaat dan bijvoor-
beeld over pijnklachten en over problemen die mensen 
ondervinden doordat ze minder goed kunnen lopen. Ook 
gaan de vragen vaak over de organisatie van de zorg waar 
vooral mensen met meerdere wervelbreuken in vast lopen. 
Sommige bellers of mailers zijn zelfs ten einde raad, ze 
weten niet hoe ze verder moeten.
Daarom gaan we dit jaar in alle vier de nummers van Bot 
in Balans aandacht besteden aan wervelfracturen. In dit 
nummer starten we met een artikel waarin we antwoord 
geven op vragen als: wat zijn wervelfracturen precies? En 
hoe vind je de juiste zorg?

Zo’n 16.000 wervelfracturen per jaar
Uit onderzoek blijkt dat in Nederland onder 55-plussers 
jaarlijks zo’n 16.000 wervelfracturen voorkomen. Zo’n 
fractuur gee�t vaak langdurig ernstige rugpijn. Voor 
veel mensen hee�t dit een grote impact op hun leven. 
Ze worden (veel) minder mobiel en soms zijn patiënten 
zelfs een tijd bedlegerig. Slechts een derde van alle 
wervelfracturen komt onder de aandacht van een 
medisch specialist. Dit betekent dat twee derde van 
deze wervelfracturen onopgemerkt blij�t.

Waarom het zo moeilijk is om 
de juiste zorg te vinden
Een wervelfractuur is een van de meest ernstige gevolgen van 
osteoporose. Vooral mensen die te maken krijgen met meerdere 
wervelfracturen komen vaak in een neerwaartse spiraal van 
problemen terecht die een grote impact hebben op hun leven. 
Daar komt nog bij dat het voor deze patiënten vaak moeilijk is om 
de juiste weg te vinden in het aanbod van de zorg.
Een belangrijke reden is dat de behandeling van pijnklachten bij 
een wervelfractuur bij een ander soort arts ligt dan de behan-
deling van de osteoporose op zich. Patiënten die onder behan-
deling zijn bij een reumatoloog of een internist/endocrinoloog 
(osteoporosepoli) verwachten van deze specialist ook hulp bij 
hun pijn- en mobiliteitsklachten. Deze specialisten richten zich 
echter op de behandeling van osteoporose met medicijnen 
ter preventie van een volgende fractuur. Voor hulp bij pijn en 
mobiliteit moeten patiënten bij een orthopedisch chirurg of 
wervelkolomspecialist zijn. De verwijzing van de osteoporose-
behandelaar naar een specialist die de pijnklachten aanpakt, 
is helaas niet overal optimaal, ook als beide specialisten in 
hetzelfde ziekenhuis werken. Daardoor krijgen veel mensen 
uiteindelijk niet de juiste hulp.

Hoe zit dat met wervelfracturen?

Links: De ‘normale’, gezonde wervelkolom. Midden en rechts: de 
wervels veranderen van vorm (worden meer driehoekig), waardoor 
de kromming van de wervelkolom groter wordt

Een

In dit artikel beschrijven orthopedisch chirurgen  dr. Eva 
Jacobs en prof. dr. Paul Willems van het Maastricht UMC 
hoe het precies zit met wervelfracturen.

Wat is een wervelfractuur?
De wervelkolom bestaat uit botten (de wervels) en tussen-
wervelschijven (deels kraakbeen). Deze worden gesta-
biliseerd door een hele serie banden en spieren. De 
wervelkolom hee�t een belangrijke functie: hij zorgt voor 
balans en mobiliteit en beschermt het ruggenmerg.
Als er sprake is van osteoporose, kan het bot vooral aan de 
voorzijde van de wervelkolom verzwakt raken. De voorzijde 
van een wervel noemen we het wervellichaam. Als het 
bot inderdaad verzwakt is, kan er spontaan, zelfs zonder 
dat iemand valt of een ongeluk krijgt, een wervelbreuk 
ontstaan. Zo’n breuk veroorzaakt blijvende veranderingen 
in de wervelkolom. 

Normaal gesproken hee�t het wervellichaam de vorm 
van een vierkantje. Wanneer de wervel door osteoporose 

‘inzakt’ verandert dit vierkantje meestal in een driehoek. 
Stel je eens voor dat je een aantal vierkantjes opstapelt, 
dan krijg je een rechte toren. Maar als je driehoekjes 
gaat opstapelen, ontstaat er een kromming. Bij mensen 
die meerdere gebroken wervels hebben, leidt juist die 
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Wat werkt goed 
en wat niet?
Je botten kun je sterker maken door 
actief te bewegen. Maar er zijn zo 
veel soorten van bewegen. Wat helpt 
nu echt?
TEKST:  ANNETTE ZEELENBERG

TENNIS   Hierbij geldt hetzelfde als bij hardlopen: 
als je aan het tennissen bent, belast je je botten fl ink en 
daar worden ze sterker van. Maar tegelijk is het een sport 
met grotere risico’s voor mensen met osteoporose: door 
de snelle, onverwachte bewegingen kun je je makkelijk 
verstappen en iets breken. 

Wees niet te fanatiek
Luister goed naar je lichaam. Wat kan het aan? 
Als een bepaalde beweging pijnlijk is: stop er dan 
mee. En wees niet al te fanatiek, dat doet je botten 
geen goed. Als je bijvoorbeeld een wervelfractuur 
hebt gehad, is het meestal niet verstandig om te 
gaan touwtje springen of een sport zoals tennis te 
doen. De belasting van je botten is hierbij mogelijk 
te zwaar en door de (onverwachte) beweging kun 
je zelfs weer iets breken. Tegelijk is het zo dat 
de ene wervelfractuur de andere niet is: het is 
moeilijk om een advies te geven dat voor iedereen 
geldig is. Twijfel je? Dan is het verstandig om 
met een fysiotherapeut of een oefentherapeut te 
overleggen.

Waarom bewegen bij osteoporose?
•  Je botten worden sterker door ze te belasten.
•  Je leert beter je evenwicht bewaren en daardoor 

val je minder snel.
•  Als je een wervelbreuk hebt, helpt de juiste 

beweging om je houding te verbeteren.
•  En daarnaast verbeter je natuurlijk ook je 

spierkracht en je algehele conditie.
Altijd mooi meegenomen.

BEWEGEN VOOR 
STERKERE BOTTEN

ZWEMMEN  Zwemmen is heerlijk en goed voor je algehele 
conditie. Maar het is een soort beweging die vooral goed is 
voor je spieren. Je botten belast je er niet mee. Als je vooral je 
botten wilt versterken, is dit niet de juiste keuze.

FIETSEN   Er op uit, buiten zijn, de wind in je haar: fi etsen 
is fi jn. Maar de beweging doet niet veel voor je botten, omdat 
bij fi etsen je skelet op het zadel en het stuur rust. De verticale 
belasting die nodig is om je botten sterker te maken, is minimaal. 
Dus: blijf vooral fi etsen als je dat wilt, maar zoek er een andere 
bewegingsvorm bij die wel goed is voor je botten.

WANDELEN   Wandelen is een laagdrempelige en makkelijke 
vorm van bewegen, die je overal kunt doen. Gewoon een blokje 
om, of een fi kse wandeling door het bos: het is allemaal goed 
voor je botten. Je kunt ook met stokken lopen voor extra 
houvast: dan heet wandelen nordic walking. Het is wel belangrijk 
dat je stevig doorloopt!

VOETBALLEN   Deze teamsport is een fi jne vorm van 
bewegen: door met korte, snelle bewegingen achter de bal aan 
te rennen bouw je je conditie op en belast je je botten op veel 
manieren. Maar die korte, snelle bewegingen zijn wel een extra 
risico als je osteoporose hebt. Je kunt vallen en iets breken. 
Overleg met je arts, fysio- of oefentherapeut.

YOGA  Bij yoga rek je je spieren op een rustige manier. 
Ook zijn er vaak balansoefeningen, waardoor je je evenwicht 
verbetert. En je botten? Er zijn veel oefeningen waarbij je botten 
belast en dus sterker maakt. Yoga is goed om te doen als je 
osteoporose hebt. Maar pas op met een extreme buiging van je 
wervelkolom als je zwakkere wervels hebt.

HOCKEY   Voor hockey geldt hetzelfde als voor voetballen: 
goed voor je conditie, maar door de onverwachte bewegingen loop 
je de kans een misstap te maken en te vallen. Door de osteoporose 
zijn je botten brozer dan ‘gewone’ botten en kun je sneller iets 
breken. Bij hockey moet je met je arts of oefentherapeut goed 
nagaan of deze sport voor jou verantwoord is.

KRACHTTRAINING   In de sportschool kun je 
krachttraining met gewichten doen. Hierbij belast je je botten, 
maar let op dat je ze niet te zwaar belast. In principe is deze 
sport goed om je botten sterker te maken, maar doe dit wel 
altijd onder deskundige begeleiding en bouw het vooral 
langzaam op. 

HARDLOPEN   Deze sport is goed voor je botten, maar wees 
voorzichtig: het risico op een misstap en een val is bij hardlopen 
groter dan bij wandelen. Een onverwachte beweging kan nare 
gevolgen hebben, met osteoporose kun je immers snel iets 
breken. En als je een wervelfractuur hebt gehad: heel voorzichtig 
opbouwen en niet overdrijven.

Kijk ook ons webinar over bewegen! Je kunt het vinden 
op onze website, onder Actueel, Nieuwsoverzicht.

Osteoporose Vereniging
Postbus 418
2000 AK Haarlem 
telefoon: 088 – 505 43 00
(ma t/m vr van 08.30 – 17.00 uur)
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Vragen over wervel
fracturen beantwoord

Bewegen: wat is goed 
voor je botten?

“Ik had twee gebroken 
ruggenwervels als gevolg 
van het stoppen met 
denosumab”

NICKY VIEVERMANS  PAGINA 8
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dat is  
niet niks
Een wervelbreuk, wat is dat 
eigenlijk en wat betekent het voor 
de mensen die een of meerdere 
van die fracturen opgelopen 
hebben? En waar kun je als patiënt 
de juiste zorg krijgen? Dit artikel 
is de eerste in een serie van vier, 
waarin we een antwoord geven op 
deze en andere vragen.
TEKST: EVA JACOBS EN PAUL WILLEMS,  
M.M.V. HARRY VAN DEN BROEK

wervelbreuk

PROF. DR. PAUL WILLEMS
Orthopedisch chirurg, 
hoogleraar ‘Integrated 

spinal care’ (netwerkzorg 
voor patiënten met 

aandoeningen van de 
wervelkolom) bij het 

Maastricht UMC.

DR . EVA JACOBS
Orthopedisch chirurg 

( i.o.) in het Maastricht 
UMC. Gepromoveerd 

op het onderwerp 
wervelkolomproblemen 

specifiek bij ouderen 
(osteoporotische 

wervelfracturen en 
verkrommingen van de 

wervelkolom).

Een
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wervelbreuk Het Vragenteam van de Osteoporose Vereniging krijgt 
veel vragen over wervelfracturen. Het gaat dan bijvoor-
beeld over pijnklachten en over problemen die mensen 
ondervinden doordat ze minder goed kunnen lopen. Ook 
gaan de vragen vaak over de organisatie van de zorg waar 
vooral mensen met meerdere wervelbreuken in vast lopen. 
Sommige bellers of mailers zijn zelfs ten einde raad, ze 
weten niet hoe ze verder moeten.
Daarom gaan we dit jaar in alle vier de nummers van Bot 
in Balans aandacht besteden aan wervelfracturen. In dit 
nummer starten we met een artikel waarin we antwoord 
geven op vragen als: wat zijn wervelfracturen precies? En 
hoe vind je de juiste zorg?

Zo’n 16.000 wervelfracturen per jaar
Uit onderzoek blijkt dat in Nederland onder 55-plussers 
jaarlijks zo’n 16.000 wervelfracturen voorkomen. Zo’n 
fractuur geeft vaak langdurig ernstige rugpijn. Voor 
veel mensen heeft dit een grote impact op hun leven. 
Ze worden (veel) minder mobiel en soms zijn patiënten 
zelfs een tijd bedlegerig. Slechts een derde van alle 
wervelfracturen komt onder de aandacht van een 
medisch specialist. Dit betekent dat twee derde van 
deze wervelfracturen onopgemerkt blijft.

Waarom het zo moeilijk is om  
de juiste zorg te vinden
Een wervelfractuur is een van de meest ernstige gevolgen van 
osteoporose. Vooral mensen die te maken krijgen met meerdere 
wervelfracturen komen vaak in een neerwaartse spiraal van 
problemen terecht die een grote impact hebben op hun leven. 
Daar komt nog bij dat het voor deze patiënten vaak moeilijk is om 
de juiste weg te vinden in het aanbod van de zorg.
Een belangrijke reden is dat de behandeling van pijnklachten bij 
een wervelfractuur bij een ander soort arts ligt dan de behan-
deling van de osteoporose op zich. Patiënten die onder behan-
deling zijn bij een reumatoloog of een internist/endocrinoloog 
(osteoporosepoli) verwachten van deze specialist ook hulp bij 
hun pijn- en mobiliteitsklachten. Deze specialisten richten zich 
echter op de behandeling van osteoporose met medicijnen 
ter preventie van een volgende fractuur. Voor hulp bij pijn en 
mobiliteit moeten patiënten bij een orthopedisch chirurg of 
wervelkolomspecialist zijn. De verwijzing van de osteoporose-
behandelaar naar een specialist die de pijnklachten aanpakt, 
is helaas niet overal optimaal, ook als beide specialisten in 
hetzelfde ziekenhuis werken. Daardoor krijgen veel mensen 
uiteindelijk niet de juiste hulp.

Hoe zit dat met wervelfracturen?

Links: De ‘normale’, gezonde wervelkolom. Midden en rechts: de 
wervels veranderen van vorm (worden meer driehoekig), waardoor 
de kromming van de wervelkolom groter wordt

In dit artikel beschrijven orthopedisch chirurgen dr. Eva 
Jacobs en prof. dr. Paul Willems van het Maastricht UMC 
hoe het precies zit met wervelfracturen.

Wat is een wervelfractuur?
De wervelkolom bestaat uit botten (de wervels) en tussen-
wervelschijven (deels kraakbeen). Deze worden gesta-
biliseerd door een hele serie banden en spieren. De 
wervelkolom heeft een belangrijke functie: hij zorgt voor 
balans en mobiliteit en beschermt het ruggenmerg.
Als er sprake is van osteoporose, kan het bot vooral aan de 
voorzijde van de wervelkolom verzwakt raken. De voorzijde 
van een wervel noemen we het wervellichaam. Als het 
bot inderdaad verzwakt is, kan er spontaan, zelfs zonder 
dat iemand valt of een ongeluk krijgt, een wervelbreuk 
ontstaan. Zo’n breuk veroorzaakt blijvende veranderingen 
in de wervelkolom. 

Normaal gesproken heeft het wervellichaam de vorm 
van een vierkantje. Wanneer de wervel door osteoporose 

‘inzakt’ verandert dit vierkantje meestal in een driehoek. 
Stel je eens voor dat je een aantal vierkantjes opstapelt, 
dan krijg je een rechte toren. Maar als je driehoekjes 
gaat opstapelen, ontstaat er een kromming. Bij mensen 
die meerdere gebroken wervels hebben, leidt juist die 
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kromming ertoe dat zij een voorovergebogen houding 
krijgen. Deze houding kost ontzettend veel energie voor 
de spieren die steeds proberen het lichaam rechtop te 
houden. Hierdoor zijn mensen met zo’n houding snel 
uitgeput en krijgen zij ook vaak pijnklachten. Met één 
wervelfractuur is dat nog wel te doen, maar bij twee, drie 
of meer inzakkingen lukt het niet meer om dit te compen-
seren.

Hoe je zelf kunt merken of je  
een wervelfractuur hebt
Bij een wervelfractuur is er vaak sprake van (soms hevige) 
rugpijn. Na de breuk, als het bot aan het genezen is, kun 
je gedurende zes tot acht weken pijnklachten hebben. 
Na die periode kunnen bij sommige mensen pijn- en 
vermoeidheidsklachten ontstaan doordat de wervel zijn 
oorspronkelijke vorm heeft verloren. Die vorm komt 
niet meer terug, ook niet als de breukvlakken weer aan 
elkaar zijn gegroeid. Het is belangrijk om in beweging te 
blijven, maar in de eerste fase is pijnstilling daar vaak 
wel bij nodig. Ook is het belangrijk om zo snel mogelijk 
met osteoporosemedicatie te beginnen, om zo het risico 
op een volgende breuk te verkleinen. Statistisch gezien 
verdubbelt de kans op een volgende breuk namelijk na 
een recente fractuur.

Klachten als gevolg van een wervelfractuur
De voorovergebogen houding die ontstaat bij meerdere 
wervelinzakkingen heeft veel gevolgen. Doordat het 
lichaamszwaartepunt vóór de voeten komt te liggen, 
kost het veel energie om rechtop te staan of te lopen en 
kan dit leiden tot pijn. Het is een natuurlijke reactie van 
het lichaam om deze houding te compenseren. Dat kan 
door het bekken te kantelen of de knieën te buigen. Maar 
naarmate mensen ouder worden, lukt ook dit niet meer.  

A:  Het zwaartepunt verplaatst zich naar voren als de vorm van de wervel-
kolom verandert.

B:  Jongere patiënten kunnen dit compenseren door het bekken te 
kantelen (de billen samenknijpen).

C:  Oudere patiënten kunnen dit compenseren door met gebogen knieën 
te lopen. Door deze compensatiemethoden komt het lichaams-
zwaartepunt weer boven de voeten. Dit kost de patiënt dan aanzienlijk 
minder energie.

A:  bij een gezonde patiënt ligt het lichaamszwaartepunt in het 
midden van de wervelkolom, boven de heupen, knieën en 
voeten.

B:  Hier is te zien wat er gebeurt als de vorm van de wervelkolom 
verandert en het lichaamszwaartepunt voor de voeten komt te 
liggen. Dit is een grote belasting voor spieren en pezen.

A AB B C

Vervolgens kost het compenseren nog meer energie, wat 
tot pijnklachten en een afname van mobiliteit kan leiden. 
Dat alles bij elkaar kan ertoe leiden dat iemands kwaliteit 
van leven veel minder wordt. Ook is het belangrijk om je 
te realiseren dat deze voorovergebogen houding de kans 
op een nieuwe, extra wervelfractuur vergroot. Dit komt 
doordat er veel meer kracht op de voorkant van de wervel-
kolom komt, terwijl die door osteoporose al sterk verzwakt 
is.
Daarnaast versnelt de voorovergebogen houding het 
proces van slijtage (artrose), dat bij iedereen speelt 
naarmate hij of zij ouder wordt. Dit zorgt ook voor meer 
pijnklachten. En bovendien vergroot deze houding het 
risico om te vallen. Het verhoogde valrisico leidt bij 
patiënten met osteoporose vaak tot andere breuken, 
bijvoorbeeld van de pols of heup.
Deze hele situatie is voor veel patiënten erg belastend. 
Hun houding en lichaamsbouw zijn zo veranderd, dat zij 
zichzelf soms niet meer terug kennen. Dit kan tot een 
negatief zelfbeeld of psychische klachten leiden.

Wervelfractuur, wervelbreuk of 
wervelinzakking?
Als je behandelend arts het over ‘wervelinzakking’ heeft, 
klinkt dat misschien minder ernstig dan ‘wervelbreuk’ of 
‘wervelfractuur’. Toch duiden alle drie de termen precies 
hetzelfde aan: een breuk van een rugwervel. Er zijn mensen die 
een of meerdere wervels breken als gevolg van een harde val of 
een ongeluk. Dit is een ‘traumatische wervelfractuur’. Maar veel 
vaker komt een zogenaamde osteoporotische wervelfractuur 
voor, een breuk van de wervel als gevolg van osteoporose. De 
botsterkte van de wervels is aangetast, waardoor een wervel 
spontaan kan breken/inzakken.
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Erkenning van het probleem is dikwijls een eerste, maar 
belangrijke stap. Patiënten hebben vaak een slechte 
periode achter de rug, waarbij ze vastlopen in het gebrek 
aan erkenning van het probleem, de pijnklachten en 
uitzichtloosheid. Ook kan het helpen om te weten dat ze 
niet alleen zijn met dit probleem.
Als de wervelkolomspecialist het probleem duidelijk 
omschrijft en uitleg geeft over het ziektebeeld en de 
behandelopties, kan dat vaak al een grote verbetering 
betekenen. Andere belangrijke stappen zijn effectieve 
pijnstilling aangevuld met fysio- of oefentherapie en soms 
een speciaal korset, met daarbij weer specifieke fysio-
therapie. Natuurlijk hoort daar een goede preventieve 
osteoporosebehandeling door de internist/endocrinoloog 
of reumatoloog bij. Samenwerking met een pijnpoli geeft 
ook aanvullende mogelijkheden. Daarnaast kan een multi-
disciplinair team de patiënt ondersteunen bij valangst of 
depressiviteit.

Waarom een operatie vaak geen optie is
Als iemand zonder osteoporose als gevolg van een harde 
val of een ongeluk een wervelbreuk oploopt, is er vaak een 
operatie mogelijk. Bij normaal bot kan de gebroken wervel 
namelijk worden ondersteund door deze met schroeven 
en staven te fixeren aan de aanliggende wervels. Bij 
osteoporose zijn vaak alle wervels aangedaan en zijn de 
aanliggende wervels niet sterk genoeg om er schroeven 
in te plaatsen (denk aan een schroef in zaagsel, dan heeft 
de schroef ook geen grip). Bovendien gaat het bij een 
wervelfractuur die samenhangt met osteoporose, in veel 
gevallen om oudere mensen met een verminderde conditie 
en belastbaarheid. Dit beperkt niet alleen de mogelijk-
heden van een operatie, maar is ook een belemmering 
bij het trainen en herwinnen van de verloren mobiliteit. 
Stabilisatie van een gebroken wervel met botcement, 
de zogenaamde vertebroplastiek of kyphoplastiek, kan 
baat geven bij sommige patiënten. Studies over deze 
behandelingen over langere termijnen geven echter een 
wisselend beeld. Mede daardoor wordt deze behandeling 
in Nederland sinds een aantal jaar niet meer vergoed door 
de zorgverzekeraars.

Stappen om de zorg voor patiënten te verbeteren
De afstemming tussen de verschillende zorgverleners lijkt 
nu onvoldoende. Huisartsen en specialisten zijn te weinig 
op de hoogte van de mogelijkheden die andere disciplines 
hebben. Daardoor verwijzen zij vaak niet door naar een 
wervelkolomspecialist. Dat heeft vooral met voorlichting 
en het onderling delen van informatie te maken, dus daar 
ligt ook een taak voor de wervelkolomspecialisten zelf.
Binnen de NOV (Nederlandse Orthopaedische Vereniging) 
en de DSS (Dutch Spine Society) is dan ook recent een 
werkgroep opgericht om de behandeling van osteoporo-
tische wervelfracturen gerichter in kaart te brengen. 
De werkgroep, die bestaat uit een aantal gespeciali-
seerde orthopedisch chirurgen en traumatologen en de 
Osteoporose Vereniging, komt dit jaar met behandelad-

viezen. Daarmee kunnen dan heldere 
verwijscriteria voor osteoporose-
behandelaars worden gemaakt, 
zodat vooral de doorverwijzing 
vanuit de huisarts of osteoporose - 
specialist veel eenvoudiger kan 
verlopen. Mensen zullen daardoor 
sneller bij de juiste behandelaar 
uitkomen.
Het is belangrijk dat patiënten 
weten dat zij niet alleen zijn met dit 
probleem en dat er specialisten zijn 
die zich intensief bezighouden met 
de behandeling van wervelfracturen. 
De behandeling is complex en per 
patiënt verschillend. Daarom is het 
belangrijk dat er gezocht wordt naar 
een behandeling die geschikt is voor 
de betreffende patiënt, bij voorkeur 
door een specialist op dit gebied.

Hoe je als patiënt bij een 
arts komt die voldoende 
weet over osteoporose en 
wervelfracturen
De werkgroep voor de behandeling 
van osteoporotische wervelfrac-
turen is een goed startpunt als je op 
zoek bent naar een specialist voor 
jouw specifieke klachten als gevolg 
van een wervelfractuur. Je kunt dan 
mailen via het vragenformulier met 
de Osteoporose Vereniging, die 
zorgt dat je contact krijgt met een 
behandelaar. Op dit moment is er 
nog geen landelijk netwerk, dus het 
is mogelijk dat patiënten vrij ver 
moeten reizen om de specialist te 
spreken. Het doel van de werkgroep 
is dat uiteindelijk in ieder ziekenhuis 
de juiste kennis aanwezig is, zodat 
mensen in hun eigen omgeving 
terecht kunnen. 

In de volgende nummers van 
Bot in Balans gaan we in op 
de behandel mogelijkheden, 
inclusief  vertebroplastiek 
en omgaan met pijn bij 
wervelfracturen.

En hoe verder? Behandelmogelijkheden
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Voorjaar 2020 hoorde je dat je 
twee wervelfracturen had. Hoe 
ging dat?
Ik was in 2019 na vier jaar gestopt met 
de halfjaarlijkse denosumab- 
injecties die ik kreeg. Het ging 
eigenlijk goed, na verschillende 
botbreuken had ik toen al twee jaar 
geen nieuwe fracturen meer gehad. 
Maar na het stoppen met de injecties 
kreeg ik eind 2019 pijn in mijn rug. 
En die pijn werd erger en erger. Ik 
wilde toen een nieuwe DEXA-scan 
laten maken, maar door corona werd 
de afspraak uitgesteld. In april was 
mijn rugpijn zo erg dat mijn gezins-
leden zeiden: “Dit kan zo niet meer”. 
Na telefonisch contact met het 
ziekenhuis hoorde ik toen voor het 
eerst dat je niet zomaar mag stoppen 
met denosumab. De foto’s beves-
tigden waar het ziekenhuis al bang 
voor was; ik had twee gebroken 
ruggenwervels als gevolg van het 
stoppen met denosumab. 

Hoe ging het daarna verder?
Ik heb diezelfde week een infuus met 
medicatie gehad, dat werkt een jaar. 
Na een jaar gaan we kijken wat de 
verdere behandeling gaat worden. Ik 
moest revalideren, heb Cesartherapie 
gevolgd, ben veel gaan wandelen 
en zwemmen, heb trouw mijn 
oefeningen gedaan en heb mijn leven 
aangepast. Daarnaast ben ik uitge-
breid over osteoporose gaan lezen, 
heb regelmatig contact gehad met de 

Osteoporose Vereniging en heb veel 
gehad aan de verpleegkundig speci-
alist van het ziekenhuis. Die heeft mij 
veel persoonlijke aandacht gegeven. 
Zij was mijn houvast, want ik kon in 
het begin door corona niet in het 
ziekenhuis terecht. 

Waarom is aandacht voor jou zo 
belangrijk geweest in dit hele 
proces?
Ik had zoveel vragen. Ik wist dat ik 
moest revalideren, kracht opbouwen 
om de botten te ontlasten. Tegelijk 
was ik ook heel bang om mijn 
botten te veel te belasten en nóg 
een fractuur te krijgen. Je vertrouwt 
gewoon niet meer op je eigen 
lichaam. Bovendien kreeg ik steeds 
terugvallen. Dat is fysiek en mentaal 
heel zwaar. Aandacht heeft me in 
mijn proces geholpen. Enerzijds 
hielpen luisteren,  technische kennis 
en ervaringsverhalen mij, anderzijds 
ging het ook om beter naar mezelf 
te luisteren. Dat was wel meteen ook 
het moeilijkst omdat ik heel veel van 

wat ik vóór de wervel inzakking kon, 
ineens niet meer kon en dus anders 
moest doen.

Wat betekent leven met 
ingezakte ruggenwervels voor 
jou? 
Er zijn veel dingen die niet meer 
mogelijk zijn, dat geeft een gevoel van 
verlies. Ik ben sportief, vond het altijd 
heerlijk om hard te lopen. Maar dat 
kan nu niet meer. Soms droom ik er 
letterlijk van dat ik aan het hardlopen 
ben. Door de dag heen moet ik rust 
nemen, even gaan liggen bijvoorbeeld. 
Als ik goed naar mijzelf luister gaat het 
beter. Toch gaat het ook nog vaak mis. 
Dan wil ik van alles, maar fluit mijn 
lijf mij terug. Ik heb mijn dagindeling 
en gedrag enorm moeten aanpassen. 
Als mens en als zelfstandig onder-
nemer was ik altijd heel actief en 
veel onderweg. Dat kan ik niet meer. 
Ook mijn werk moet anders ingericht 
worden, daar ben ik andere vormen 
voor aan het bedenken.

Heb je een advies voor anderen 
die met een wervelfractuur te 
maken krijgen?
Laat je goed informeren over wat je 
is overkomen. Durf te vragen en zoek 
iemand die naar je luistert en die 
met je praat als je het even niet meer 
ziet zitten. Ik heb zelf ervaren hoe 
waardevol dat is. Want ik ben  
eerlijk; het is niet niks als het je 
overkomt.  

“Na die wervelfracturen
  moest ik mijn
  leven aanpassen”

Nicky Vievermans (57) kreeg na een aantal 
botbreuken in 2015 te horen dat ze osteoporose 
had. De eerste jaren leek ze alles onder controle 
te hebben, maar nadat ze met denosumab stopte, 
ging het mis.
TEKST: ANNETTE ZEELENBERG

“Durf te vragen en 
zoek iemand die 
naar je luistert en 
met je praat” 

IN GESPREK MET GRIP OP VERANDERING
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Jij vraagt, wij antwoorden. In 
deze rubriek beantwoorden 
wij vragen die we regelmatig 
ontvangen via mail of per 
telefoon. In elke editie van 
Bot in Balans besteden we 
aandacht aan vragen  
over osteoporose en  
alles wat daarmee  
te maken heeft.

Ik heb vorige week 
de diagnose osteoporose 

gekregen. Dat was enorm schrikken, 
want ik heb daar nooit iets van gemerkt 

en het komt niet in de familie voor. Ik ben 57, 
sportief, eet gezond en mankeer verder weinig. 
Ik had na een simpele val op het ijs mijn linker 

pols gebroken, dat kan natuurlijk gebeuren. 
Nu krijg ik het advies om medicatie te gaan 

gebruiken, maar ik ben bang voor alle 
bijwerkingen waarover ik lees. Met 
welke medicatie heb je de minste 

bijwerkingen?

Contact met het Vragenteam
Wil je je vraag aan het Vragenteam voorleggen?  
Kijk op pag. 2 voor de contactgegevens.

Deze vraag krijgt ons Vragenteam 
heel vaak, in allerlei varianten. De 
Nederlandse taal is soms wat onhandig. 
Het woord ‘BIJwerking’ lijkt aan te geven dat die 
er altijd BIJ hoort. Maar gelukkig komen bijwer-
kingen relatief zelden voor. Ze horen dus niet automa-
tisch bij de medicatie die je juist neemt vanwege de 
positieve effecten ervan. Soms krijgen mensen last van 
ongewenste negatieve effecten, maar gelukkig hebben 
de meeste mensen geen klachten. In de bijsluiter staan 
alle mogelijke bijwerkingen, sommige komen zelden of 
zeer zelden voor, andere wat veelvuldiger. 

Onvoorspelbaar
Een belangrijk punt is dat mogelijke bijwerkingen 
vooral onvoorspelbaar zijn. Je arts of apotheker kan 
dus vooraf onmogelijk aangeven of je er last van zou 
kunnen krijgen. Je vraag ‘welke medicatie heeft de 
minste bijwerkingen’ is dus eigenlijk niet te beant-
woorden. Statistisch is de kans klein dat je ergens last 
van zou krijgen, maar dat is geen garantie voor een 
probleemloos medicijngebruik. Je kunt zomaar pech 
hebben.

Wennen
Bijwerkingen gaan soms snel weer over. Met nieuwe 
medicatie neem je een vreemde stof in, waar je 
lichaam soms (dus zeker niet altijd) een reactie op 
heeft. De volgende keer kan die reactie al een stukje 
minder zijn of zelfs wegblijven. Vandaar dat je arts 
ook altijd zal vragen om nieuwe medicatie ‘even’ te 
proberen, zodat je kunt zien of er bijwerkingen zijn 
en of die misschien ook weer verdwijnen. Ook de 
apotheek houdt daar rekening mee: die geeft in eerste 
instantie meestal een kleine hoeveelheid van het 
betreffende medicijn mee.
Er zijn ook bijwerkingen die wat hardnekkiger zijn. Als 
dat het geval is, kan dat reden zijn om indien mogelijk 
van medicatie te wisselen. Overleg altijd met je arts of 
apotheker.

VRAAG AAN HET VRAGENTEAM IK

Wees kritisch op informatie
Internet is geweldig handig om 

informatie te verzamelen, maar enige 
voorzichtigheid is zeker op zijn plaats. Blijf kritisch: 

is de website wel betrouwbaar? Wie geeft hier infor-
matie? Klachten over bijwerkingen zijn er voldoende 
te vinden. Maar mensen die geen klachten hebben (en 
dat zijn de meesten) zetten hun ervaringen gewoonlijk 
niet online. Daardoor krijgen bijwerkingen soms heel 
veel aandacht, terwijl het aantal mensen dat er mee te 
maken heeft eigenlijk erg klein is.

Kortom
Overleg vooraf goed met je arts over de voor- en 
nadelen van de verschillende mogelijkheden voor 
medicatie. Ga er niet van uit dat de beschreven 
zeldzame bijwerkingen precies jou zullen treffen. 
Gewoon proberen is meestal de beste manier. Niemand 
kan immers voorspellen of je last van de medicatie 
gaat krijgen. Bijwerkingen verdwijnen ook gewoon weer 
als je stopt met de  medicatie en in overleg met je arts 
overstapt op een ander middel. En geef het even de 
tijd.  

Webinar
Ons webinar van 28 april gaat over osteoporose-
medicatie. Deze vraag komt daar ook aan de orde. 
Kijk op de achterpagina hoe je je kunt inschrijven.

?
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Wat werkt goed 
en wat niet?
Je botten kun je sterker maken door 
actief te bewegen. Maar er zijn zo 
veel soorten van bewegen. Wat helpt 
nu echt?
TEKST: ANNETTE ZEELENBERG

TENNIS   Hierbij geldt hetzelfde als bij hardlopen: 
als je aan het tennissen bent, belast je je botten flink en 
daar worden ze sterker van. Maar tegelijk is het een sport 
met grotere risico’s voor mensen met osteoporose: door 
de snelle, onverwachte bewegingen kun je je makkelijk 
verstappen en iets breken. 

Waarom bewegen bij osteoporose?
•  Je botten worden sterker door ze te belasten.
•  Je leert beter je evenwicht bewaren en daardoor 

val je minder snel.
•  Als je een wervelbreuk hebt, helpt de juiste 

beweging om je houding te verbeteren.
•  En daarnaast verbeter je natuurlijk ook je 

spierkracht en je algehele conditie. 
Altijd mooi meegenomen.

BEWEGEN VOOR 
STERKERE BOTTEN

FIETSEN   Er op uit, buiten zijn, de wind in je haar: fietsen 
is fijn. Maar de beweging doet niet veel voor je botten, omdat 
bij fietsen je skelet op het zadel en het stuur rust. De verticale 
belasting die nodig is om je botten sterker te maken, is minimaal. 
Dus: blijf vooral fietsen als je dat wilt, maar zoek er een andere 
bewegingsvorm bij die wel goed is voor je botten.

WANDELEN   Wandelen is een laagdrempelige en makkelijke 
vorm van bewegen, die je overal kunt doen. Gewoon een blokje 
om, of een fikse wandeling door het bos: het is allemaal goed 
voor je botten. Je kunt ook met stokken lopen voor extra 
houvast: dan heet wandelen nordic walking. Het is wel belangrijk 
dat je stevig doorloopt!

HOCKEY   Voor hockey geldt hetzelfde als voor voetballen: 
goed voor je conditie, maar door de onverwachte bewegingen loop 
je de kans een misstap te maken en te vallen. Door de osteoporose 
zijn je botten brozer dan ‘gewone’ botten en kun je sneller iets 
breken. Bij hockey moet je met je arts of oefentherapeut goed 
nagaan of deze sport voor jou verantwoord is.

Kijk ook ons webinar over bewegen! Je kunt het vinden 
op onze website, onder Actueel, Nieuwsoverzicht.



Wees niet te fanatiek
Luister goed naar je lichaam. Wat kan het aan? 
Als een bepaalde beweging pijnlijk is: stop er dan 
mee. En wees niet al te fanatiek, dat doet je botten 
geen goed. Als je bijvoorbeeld een wervelfractuur 
hebt gehad, is het meestal niet verstandig om te 
gaan touwtje springen of een sport zoals tennis te 
doen. De belasting van je botten is hierbij mogelijk 
te zwaar en door de (onverwachte) beweging kun 
je zelfs weer iets breken. Tegelijk is het zo dat 
de ene wervelfractuur de andere niet is: het is 
moeilijk om een advies te geven dat voor iedereen 
geldig is. Twijfel je? Dan is het verstandig om 
met een fysiotherapeut of een oefentherapeut te 
overleggen.

ZWEMMEN  Zwemmen is heerlijk en goed voor je algehele 
conditie. Maar het is een soort beweging die vooral goed is 
voor je spieren. Je botten belast je er niet mee. Als je vooral je 
botten wilt versterken, is dit niet de juiste keuze.

VOETBALLEN   Deze teamsport is een fijne vorm van 
bewegen: door met korte, snelle bewegingen achter de bal aan 
te rennen bouw je je conditie op en belast je je botten op veel 
manieren. Maar die korte, snelle bewegingen zijn wel een extra 
risico als je osteoporose hebt. Je kunt vallen en iets breken. 
Overleg met je arts, fysio- of oefentherapeut.

YOGA  Bij yoga rek je je spieren op een rustige manier. 
Ook zijn er vaak balansoefeningen, waardoor je je evenwicht 
verbetert. En je botten? Er zijn veel oefeningen waarbij je botten 
belast en dus sterker maakt. Yoga is goed om te doen als je 
osteoporose hebt. Maar pas op met een extreme buiging van je 
wervelkolom als je zwakkere wervels hebt.

KRACHTTRAINING   In de sportschool kun je 
krachttraining met gewichten doen. Hierbij belast je je botten, 
maar let op dat je ze niet te zwaar belast. In principe is deze 
sport goed om je botten sterker te maken, maar doe dit wel 
altijd onder deskundige begeleiding en bouw het vooral 
langzaam op. 

HARDLOPEN   Deze sport is goed voor je botten, maar wees 
voorzichtig: het risico op een misstap en een val is bij hardlopen 
groter dan bij wandelen. Een onverwachte beweging kan nare 
gevolgen hebben, met osteoporose kun je immers snel iets 
breken. En als je een wervelfractuur hebt gehad: heel voorzichtig 
opbouwen en niet overdrijven.



Prof.dr. Albert van de Wiel was jaren als internist werkzaam in het Meander 
Medisch Centrum te Amersfoort met specifieke aandacht voor patiënten met 
osteoporose. Daarnaast is hij verbonden aan de TU Delft en SOMT University 
(universitaire opleiding fysiotherapie). In Delft wordt onderzoek gedaan naar 
de aanwezigheid van verschillende chemische elementen in het bot, terwijl bij 
SOMT wordt gewerkt aan een integratie van kennis over bot en osteoporose in 
de fysiotherapieopleiding. Met het mede door hem ontwikkelde programma 
‘Gezonde Botten’ wil hij samen met de Osteoporose Vereniging de kennis van 
osteoporose bij patiënten vergroten, zodat zij samen met behandelaars kunnen 
komen tot een optimaal individueel gericht behandelplan. 

oor het behoud van stevige botten zijn bewegen en 
goede voeding essentieel. Bij de voeding denken 

we daarbij direct aan calcium en vitamine D, hoewel 
de hoeveelheid vitamine D in de meeste voedingspro-
ducten zeer gering is. Zonlicht blijft de belangrijkste 
bron. Maar naast calcium en vitamine D, mogen eiwitten 
niet worden vergeten. Deze hebben verschillende 
functies in het menselijk lichaam, waaronder die van 
onmisbare bouwstof voor onze botten.

Wat extra eiwit in de voeding
Maar liefst een derde van de botmassa wordt gevormd 
door eiwitten. Bovendien bestaan ook onze spieren 
voor een belangrijk deel uit eiwitten. Met andere 
woorden: ons bewegingsapparaat werkt alleen goed 
als onze voeding deze bouwstenen aanlevert. Toch 
zijn er nogal wat tegenstrijdige berichten als het 
gaat om de hoeveelheid eiwitten die per dag nodig 
is, de invloed op de calciumhuishouding en de 
beste voedingsbron voor eiwitten. Uit studies van al 
weer vele jaren geleden kwam naar voren dat een 
hoge eiwitconsumptie gepaard gaat met een toege-
nomen uitscheiding van calcium in de urine. Dit zou 
niet gunstig zijn voor de nierfunctie en de kans op 
nierstenen vergroten. Bovendien zou hierdoor calcium 
worden onttrokken aan de botten, zodat de botmassa 
wordt verlaagd. Latere studies lijken dit laatste tegen 
te spreken en pleiten bij mensen met osteoporose 
eerder voor wat extra eiwit in de voeding, omdat 
daarmee ook de kans op fracturen zou afnemen. Alleen 
bij patiënten met een gestoorde nierfunctie lijkt terug-
houdendheid met een te groot eiwitaanbod gerecht-
vaardigd. Over het algemeen geldt de richtlijn dat 
de dagelijkse behoefte goed wordt gedekt met een 
inname van 1 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht.

Zuivel en plantaardige voedingsmiddelen
Allerlei verwarrende verhalen doen ook de ronde over 
welk voedingsproduct nu de ideale bron voor eiwitten 
is. Uit een Amerikaans onderzoek kwam naar voren dat, 
vegetariërs en veganisten uitgezonderd, bijna de helft 
van de eiwitbehoefte wordt gedekt door het consu-
meren van vlees. De andere helft komt op conto van 

zuivel en plantaardige voedingsmiddelen. Wellicht 
ligt deze verhouding in Nederland op dit moment wat 
anders, vanwege de aanhoudende adviezen om minder 
dierlijke en meer plantaardige producten te eten.

De wereld van Joris Driepinter
Omdat eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren en de 
mens een aantal van die aminozuren wel nodig heeft, 
maar niet zelf kan aanmaken, bevat een ideaal eiwit 
de juiste mix van aminozuren. Gelukkig voldoen vele 
eiwitten van zowel dierlijke als plantaardige origine 
aan die eis. Dat geldt zeker ook voor de eiwitten die 
aanwezig zijn in zuivelproducten. Bovendien heeft 
zuivel het voordeel, dat het tevens een goede bron van 
calcium is. 
Toch werd de wereld van Joris Driepinter en Melk is 
goed voor Elk in 2015 opgeschrikt door het verschijnen 
van het boek “ Melk de witte sloper” van de Canadese 
voedingsjournaliste Alissa Hamilton. Het boek bleek 
een vergaarbak van allerlei kwalen en ellende die aan 

melk zouden kunnen worden toegeschreven. Dat lokte 
natuurlijk een storm van reacties uit, waarbij de weten-
schappelijke onderbouwing van de stellingname van 
mevrouw Hamilton hevig ter discussie werd gesteld. 
Nadat de kruitdampen waren opgetrokken, bleek zuivel 
als goede bron voor eiwitten en calcium wel weer in 
ere hersteld. Dat neemt niet weg dat voedingsdes-
kundigen tegenwoordig adviseren om variatie aan te 
brengen in de voedingsmiddelen om op die manier 
aan voldoende goede eiwitten te komen. Dat zal voor 
de meesten van ons in dit land van melk en honing 
geen probleem zijn. Voor kwetsbare ouderen, waarbij 
de eetlust en smaak vaak zijn verminderd, ligt daar nog 
wel een uitdaging.  

Eiwit: een onmisbare bouwstof

COLUMN OP DE BEEN BLIJVEN

“Maar liefst een derde 
van de botmassa wordt 
gevormd door eiwitten”

V
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Als je osteoporose of osteopenie hebt, 
loop je dan een groter risico om corona 
te krijgen?
Hoewel je met osteoporose een 
chronische ziekte hebt, loop je niet meer 
risico dan de meeste andere mensen. 
Ben je wat ouder, heb je overgewicht of 
bijvoorbeeld een longziekte, dan loop je 
wel meer risico, maar dat staat los van 
osteoporose.

Je afspraak voor een botdichtheids-
meting (DEXA-scan) of VFA wordt uitge-
steld. Wat nu?
Dit is geen urgent onderzoek. Botstof-
wisseling is een traag proces en uitstel 
van deze onderzoeken geeft meestal 
geen problemen. Ziekenhuizen hebben 
een heel wisselend beleid. Als het te 
lang gaat duren, probeer het dan eens 
ergens anders.

De afspraak met je arts wordt verzet. Is 
dat erg?
Osteoporose is geen acute ziekte die 
direct ingrijpen nodig maakt. Als je 
afspraak met je arts wordt verzet, 
is dat geen reden voor zorg. Als een 
afspraak voor een injectie wordt verzet, 
moet je wel actie ondernemen. En als 
je vermoedt dat je last hebt van een 
bijwerking van je medicatie, laat dat 
dan aan je arts weten. Dan kan hij of zij 
beoordelen of de afspraak toch door 
moet gaan.

Hoe zit het met het corona-vaccin en 
medicijnen voor osteoporose?
Prof. Dr. W.F. Lems (AMC), lid van onze 
Raad van Advies, zegt: “Covid (corona) 
is nieuw, en het vaccin is heel nieuw, 
dus er zijn enige onzekerheden. Wat 
we wel weten is dat Covid een poten-
tieel ernstige ziekte is, en dat het 
vaccin goede bescherming biedt. 
Ook osteoporosepatiënten lopen dus 
risico, en bovendien zijn ze vaak al 
wat ouder. Dit betekent een grotere 
kans op een ernstiger verloop van de 
ziekte. Dus het advies aan osteoporose-

patiënten is: vaccineren! Dat geldt 
ook voor gebruikers van alle soorten 
osteoporose medicatie.” 

Wat gebeurt er als een injectie of infuus 
wordt uitgesteld?
Voor medicatie in de vorm van tabletten 
of drankjes is er geen probleem. Wel 
is het soms ingewikkeld om medicatie 
te krijgen die de zorgverlener via een 
injectie of infuus toedient. Het gaat om:
Infuus met bisfosfonaat (jaardosering)
Een infuus zoals zolendronaat heeft 
een langdurige werking. Een vertraging 
in de toediening heeft weinig of geen 
effect op de lange-termijnbescherming. 
Overleg wel met je arts of apotheek als 
het infuus wordt uitgesteld.
Denosumab (iedere zes maanden een 
injectie)
Bij denosumab-injecties is het erg 
belangrijk dat de volgende injectie niet 
wordt uitgesteld. Bij uitstel neemt het 
fractuurrisico namelijk snel toe. Een 
week of drie, vier kan geen kwaad, maar 
langer uitstel is niet wenselijk. Sommige 
patiënten laten de injectie zetten door 
de huisarts of een andere zorgverlener,  
maar je kunt het ook zelf doen of laten 
doen door een huisgenoot. Op onze 
website staat een demonstratiefilmpje.
Teriparatide (injectiepen, dagelijks)
Patiënten die teriparatide gebruiken 
hebben een uitgebreide gebruiksin-
structie gehad. Na twee jaar gebruik 
moet je direct overstappen op een 
ander medicatie, bijvoorbeeld bisfos-
fonaat. Als je tegen de grens van twee 
jaar aan zit, overleg dan met je arts over 
tijdige vervolgmedicatie. 

A D V E R T E N T I E

NL-PRO-1220-00002/DEC2020

De missie van Amgen 

is om patiënten te 

helpen. Elke dag 

zetten we ons in om 

het leven van mensen 

met osteoporose te 

verbeteren. Dit doen 

we door baanbrekend 

wetenschappelijk 

onderzoek, de 

ontwikkeling 

van effectieve 

geneesmiddelen 

en onze focus op 

het resultaat van de 

behandeling.

www.amgen.nl

Osteoporose en corona
Al meer dan een jaar is de wereld in de greep van corona. 
De vaccinaties lijken verlichting te brengen, maar we zijn 
er nog niet. Corona roept steeds nieuwe vragen op, ook bij 
mensen met osteoporose. Hier een paar van de vragen die 
wij vaak horen, met antwoorden.

Actuele informatie over corona en 
osteoporose vind je op onze website: 
www.osteoporosevereniging.nl/
osteoporose-en-corona-covid-19
Wil je contact opnemen met ons 
Vragenteam, op pag. 2 vind je de 
contactgegevens.

http://www.osteoporosevereniging.nl/osteoporose-en-corona-covid-19
http://www.osteoporosevereniging.nl/osteoporose-en-corona-covid-19


‘Ik’ staat centraal
In jouw leven met osteoporose staat 
de ‘ik’ – jijzelf dus – centraal.  
‘Ik’ is het vertrekpunt van waaruit je 
naar alle aspecten kijkt waar je mee 
te maken krijgt: werk en activiteiten, 
wonen, mobiliteit, beweging en 
houding, voeding, diagnose en 
behandeling, sociale context, grip 
op verandering. ‘Ik’ is degene 
die daarmee aan de slag gaat, 
en degene die op die manier een 
balans zoekt en hopelijk ook vindt!

Lekker lopen
Neem je je voor om vaker 
te wandelen, maar houd je 
dat voornemen niet vol? 

Misschien is dit iets voor jou: via de 
website www.dewandeltrainer.nl kun 
je een online wandeltraining volgen. 
Acht weken met tips, oefeningen en 
opdrachten (57 euro).

Huisdier goed voor welzijn
Een kat of hond of ander dier in huis is gezellig. En zo’n 
beestje geeft ook veel andere voordelen: je bent minder snel 
eenzaam met een dier erbij. Ook zorgt een huisdier voor een 

dagritme en verlaagt het gevoelens van stress. En een hond dwingt je 
om regelmatig te wandelen. Als je wat slechter ter been bent, kan het 
verstandig zijn hulptroepen te organiseren voor de verzorging van je 
huisdier. Van een gedeeld ‘familiedier’ tot een uitlaatservice of oppas 
voor je huisdier, het is allemaal mogelijk. 
Lees meer op: www.ouderenwegwijs.nl/hoeveel-invloed-heeft-een-
huisdier-op-je-welzijn

Op de fiets
Bij het kopen van een 
elektrische fiets moet je 
met verschillende zaken 

rekening houden. De ANWB legt op 
zijn site uit waar je op moet letten, 
zodat je straks fijne fietstochten kunt 
maken op een fiets die voor jou het 
meest geschikt is.
www.anwb.nl, zoek op ‘elektrische 
fiets kopen’

Pas op in de badkamer
Oorzaak van ongelukken in de badkamer: uitglijden op een natte 
tegelvloer of in een glibberige badkuip. Vooral als je minder stabiel 
bent is het verstandig maatregelen te nemen. Een drempelloze 

inloopdouche met een gelijkvloerse bodem is een stuk veiliger dan een 
bad en vaak eenvoudig te installeren. Voor wie een rolstoel gebruikt, kan 
een badlift een uitkomst zijn. Hiermee zak je gemakkelijk in een ligbad en 
kom je ook veilig weer omhoog. Kies je voor een douche, zorg dan voor een 
opklapbare zitting aan de muur van de douche. Meerdere extra handvatten 
aan de muren zijn ook handig.
Tip: ga je op zoek naar meer informatie, google dan eens op ‘leeftijd-
bestendige badkamer’.

Steun door 
korset

Veel mensen met wervelin-
zakkingen ervaren steun en 
verlichting bij het dragen 

van een korset. De meningen over het 
dragen van een korset bij wervelinzak-
kingen zijn verdeeld. Als je kiest voor 
een korset, kan je dat het beste laten 
aanmeten door een erkend orthope-
disch instrumentmaker. Ga niet experi-
menteren met strakke body’s of gewone 
korsetten. Daarnaast is het belangrijk 
dat je je rompspieren versterkt of de 
kracht ervan behoudt. Een fysio- of 
oefentherapeut met kennis van zaken 
kan je daarmee helpen. 
Draag een korset bij je dagelijkse activi-
teiten of een gedeelte van de dag, 
bijv. ‘s morgens. Als je plat ligt, hoef je 
het korset niet te dragen, omdat deze 
houding niet belastend is voor de rug. 
Draag onder een korset een katoenen 
hemd zonder zijnaden. De zorgverze-
keraar vergoedt vrijwel altijd de kosten, 
mits je een verwijsbrief hebt van de 
specialist of huisarts. Laat je vooral 
geen standaard korset aanpraten. Dat is 
niet geschikt voor een ingezakt en vaak 
pijnlijk lichaam. 
BRON: BOT IN BALANS DECEMBER 2019

IK
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Geschaatst en  
iets gebroken?

We zitten nu alweer in de lente, 
maar de herinneringen aan de 
winter zijn nog vers. Wat was het 

leuk, schaatsen op de vaarten en plassen 
met een mooie laag ijs. Maar niet voor 
iedereen liep het even fortuinlijk af. Heb 
je deze winter iets gebroken doordat je 
uitgleed of viel op het ijs, en ben je ouder 
dan 50 jaar? Dan kan het verstandig zijn 
een DEXA-scan te laten maken. Ook al 
klinkt het logisch dat je een pols breekt 
als je raar terechtkomt, een fractuur 
boven je 50e kan duiden op osteoporose. 
Dus misschien toch even met je huisarts 
overleggen. Kijk ook op onze site:  
www.osteoporosevereniging.nl/
osteoporose/diagnose-onderzoeken 
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Afwisseling in je maaltijd
Wil je gezonder en duurzamer gaan eten? Verander niet alles 
in één keer, maar zet kleine stapjes en maak Eetwissels. 
Deze term is geïntroduceerd door het Voedingscentrum. Met 

een Eetwissel maak je een kleine stap binnen wat je nu al eet. Kies 
bijvoorbeeld in de supermarkt voor pindakaas in plaats van choco-
pasta. Of neem bij de lunch een volkorenbroodje met gegrilde groente 
in plaats van een broodje ham. Met elke Eetwissel zorg je vandaag 
al beter voor jezelf en het milieu. Jij kiest, elke dag opnieuw. De site 
geeft uitleg en allerlei tips voor Eetwissels.
www.voedingscentrum.nl/eetwissel

Valtraining
Sta je wat onzeker op je 
benen en ben je bang om 
te vallen? Misschien is een 

valtraining iets voor jou. Veel fysio-
therapeuten bieden zo’n training 
aan. Je vindt meer informatie op 
www.langerthuisinhuis.nl/valtraining

Versterk je botten
De internationale 
beweegrichtlijn 2021 is 
verschenen. Wist je dat 

de beweegrichtlijn niet alleen 
gaat over dagelijks bewegen en 
matig tot intensieve inspanning? 
Er staat ook duidelijk dat botver-
sterkende oefeningen belangrijk 
zijn. Twee- tot driemaal per 
week. Voor alle leeftijden van 0 
tot 100 jaar. Want sterke botten 
bouw je jong en behoud je als 
je ouder wordt alleen door ze 
regelmatig te belasten. Kijk op 
www.allesoversport.nl en zoek 
naar ‘gezonde leefstijl’.

Hoe kweek je  
een gewoonte?

Om van nieuw gedrag 
een gewoonte te maken 
is tijd nodig. Hoeveel 

tijd, dat verschilt per persoon. 
Maar gemiddeld duurt het 66 
dagen om een gewoonte te 
maken. Bij het creëren van een 
gewoonte wordt een nieuwe 
verbinding in de hersenen 
aangelegd. Dat kost tijd en 
herhaling. Maar uiteindelijk lukt 
het. Dus als je meer wilt gaan 
sporten, vaker wilt wandelen, 
minder op je telefoon wilt kijken: 
houd vol!
BRON: OMMETJE-APP VAN DE 
HERSENSTICHTING

NIEUWSFLITS MIJN LEVEN MET BOTTEN
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e telefoon gaat, “Met Trudeke Alberts.” Het secreta-
riaat van de Osteoporose Vereniging verbindt een 

dame met een urgente vraag door. Ze is bang voor de 
bijwerking van de osteoporosemedicijnen die ze heeft 
voorgeschreven gekregen. Trudeke gaat rustig het gesprek 
aan. Het is dinsdagochtend, ze zit in haar eigen huiskamer 
aan tafel, de laptop opengeklapt, een naslagwerk onder 
handbereik en een schrijfblok naast zich. Na zo’n twintig 
minuten hangt ze weer op. De vragen zijn beantwoord, de 
beller voelt zich wat zekerder over haar medicijnen.

“Het is echt fijn werk, mensen zijn vaak heel dankbaar voor 
de informatie die ik ze kan geven,” zegt Trudeke Alberts. Ze 

werkt sinds 2018 als vrijwilliger bij het Vragenteam en deed 
daarvoor ook al ander vrijwilligerswerk bij de Osteoporose 
Vereniging. “Toen deed ik allerlei hand-en-spandiensten, 
en daardoor kende ik de vereniging als een leuke club 
mensen. Op mijn 65e ging ik met pensioen, tot die tijd 
werkte ik als fysiotherapeut in de verpleeghuissector. 
Dat was het moment dat ik binnen de vereniging ben 
overgestapt naar het Vragenteam. Ik wilde graag nieuwe 
ervaringen opdoen, en vond het fijn om mijn kennis en 
ervaring te kunnen doorgeven.”

Andere mensen ondersteunen
Trudy van Veen is sinds januari van dit jaar begonnen bij 
het Vragenteam. Op het moment dat we elkaar spreken, zit 
zij nog in het inwerk traject. Ook voor Trudy was haar pensi-
onering de aanleiding om zich aan te melden voor het 
Vragenteam. “Een deel van de extra tijd die ik nu heb, wil ik 
inzetten om andere mensen te ondersteunen. Ik heb lang 
gewerkt als facilitair contract manager bij de NS en ben het 
dus gewend om mensen te helpen en te woord te staan. 
Die ervaring kan ik in dit werk goed gebruiken.” 

Zelf osteoporose
Maar er is ook nog een andere ervaring die beide vrouwen 
inzetten bij het Vragenteam. Trudeke: “Ik heb al sinds 2006 
osteoporose, dus ik heb zelf DEXA-scans ondergaan en 
medicijnen gebruikt.” Trudy: “Bij mij is de diagnose twaalf 
jaar geleden gesteld, het is bij toeval ontdekt. Gelukkig 
heb ik tot nu toe niets gebroken, daar ben ik heel blij 
mee.” Als je weet hoe het is om osteoporose te hebben, 
helpt dat bij het beantwoorden van de vragen, vinden ze 
allebei. Trudeke: “Alle leden van het team hebben zelf 
osteoporose.”

“Het is echt  
  fijn werk”

ONS VRAGENTEAM IN BEELD

Wie wel eens heeft gebeld met ons Vragenteam, weet dat de leden van 
het team voor iedere beller de tijd nemen. Hoe is het om aan de andere 
kant van de lijn te zitten en namens de Osteoporose Vereniging al die 
verschillende vragen te beantwoorden? Ervaren teamlid Trudeke Alberts (69) 
en nieuwkomer Trudy van Veen (65) vertellen.
TEKST: ANNETTE ZEELENBERG

Trudeke Alberts Trudy van Veen

Over het Vragenteam
Vragen over medicijnen en de bijwerkingen, vragen over de 
juiste manier van bewegen, over voeding, over hoe je je leven 
aan kunt passen na de diagnose osteoporose, over waar je een 
goede osteoporose-arts kunt vinden. Deze onderwerpen komen 
allemaal langs bij het Vragenteam. Iedere dinsdag- en donder-
dagochtend zitten vrijwilligers klaar om telefoontjes te beant-
woorden. Ze werken aan de hand van een halfjaarsrooster, en 
kunnen steeds zelf aangeven wanneer ze wel en niet kunnen 
werken. Maar in principe heeft iedereen minimaal één keer per 
twee weken telefoondienst. 

Het Vragenteam is elke dinsdag en donderdag bereikbaar 
van 10.00 tot 12.00 uur via 088-505 43 00. Je betaalt alleen de 
gewone gesprekskosten, onze dienstverlening is gratis. Je kunt 
je vraag over jouw situatie ook mailen via het formulier op de 
website: www.osteoporosevereniging.nl/telefonische-hulplijn

D
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A D V E R T E N T I E

ReumaNederland brengt iedereen in beweging met één doel:
een betere kwaliteit van leven met reuma. Samen gaan we voor
betrouwbare informatie, onderzoek naar betere behandelingen
en aandacht voor de belangen van mensen met reuma.

reumanederland.nl
• betrouwbare medische informatie
•  informatie die je helpt in  

het dagelijks leven
• nieuws en activiteiten
• ervaringen uitwisselen

Kijk op reumanederland.nl of volg ons op Facebook

Samen  
zorgen voor 

beweging

>

Informatie over bijwerkingen
Wat voor soort vragen komen er binnen bij het 
Vragenteam? Trudeke: “Veel mensen hebben behoefte 
aan meer informatie over osteoporosemedicijnen. Dan 
lezen ze bijvoorbeeld de bijsluiter en schrikken van de 
mogelijke bijwerkingen. Ook wordt er informatie gevraagd 
over leefstijl: hoe verander je je voedingspatroon, wat 
voor sport is goed om te doen? Ik krijg ook vaak vragen 
van mensen die bepaalde praktische informatie niet 
goed weten te vinden. Dan zoeken ze bijvoorbeeld een 
osteoporosepoli bij hen in de buurt, of een goede fysio-
therapeut. Gelukkig kan ik ze vaak op weg helpen.” Ook zijn 
er wel eens vragen waar het Vragenteam niet zo snel een 
antwoord op heeft. In dat geval wordt die vraag doorge-
stuurd naar het mail-Vragenteam. Daarin zit o.a. Harry van 
den Broek, de voorzitter van de Osteoporose Vereniging. 
Het team zoekt dan naar een expert die de vraag in 
kwestie wel kan beantwoorden. Trudeke: “Laatst sprak ik 
een jonge vrouw met osteoporose die vroeg of het voor 
haar gevaarlijk was om zwanger te worden. Dat wist ik niet, 
maar Harry heeft haar doorverwezen naar een arts met de 
juiste kennis.” 

Meelopen met een buddy
Trudy: “Ik heb nog niet zelfstandig een telefoondienst 
gedraaid. Ik ben nu bezig met inwerken en loop mee met 
een ‘buddy’, een ervaren collega. Zo luister ik mee met 
gesprekken die zij voert, en binnenkort voer ik met haar 
een oefengesprek, waarbij zij dan de rol van een beller 
met een vraag op zich neemt. Daarna volgen dan nog 
drie oefengesprekken.” Het inwerktraject is heel grondig, 
vertelt ze. “Ik heb veel achtergrondinformatie gekregen 
en gelezen. Ook heb ik de website van de Osteoporose 
Vereniging meerdere keren doorgenomen. Dit is voor 
iedereen een bron van informatie. Later krijg ik nog een 

gesprekstraining, met de andere nieuwe leden van het 
Vragenteam. Zo ga je nog beter voorbereid de gesprekken 
in. Het buddy-systeem vind ik heel fijn, zo krijg je de kans 
om je alles rustig eigen te maken.”

Ten einde raad
Natuurlijk zijn er soms ook moeilijke gesprekken, vertelt 
Trudeke. “Je krijgt wel eens mensen aan de lijn die echt 
ten einde raad zijn. Ik probeer voor hen dan bepaalde 
dingen te duiden, leg uit waarom de medicatie wordt 
voorgeschreven. Of als iemand heftige pijn heeft door 
een wervelfractuur, vertel ik dat dat meestal na een week 
of zes minder wordt. Alleen al door dat soort informatie 
zijn mensen dan na afloop van het gesprek toch vaak 
opgelucht.” 
Het is nuttig en fijn werk, vinden Trudeke en Trudy, 
waarmee je mensen echt kunt helpen. Trudeke: “En 
natuurlijk krijg je er ook iets voor terug: nieuwe ervaringen, 
menselijk contact.” Trudy: “Ik ben er echt trots op dat ik 
kan bijdragen aan betere informatie over osteoporose.” 

Waarom moeten bellers soms even wachten?
Alle telefoontjes komen binnen bij het secretariaat van de 
Osteoporose Vereniging, die verbindt de bellers vervolgens 
door met een lid van het Vragenteam dat op dat moment niet in 
gesprek is. Als de mensen van het Vragenteam in gesprek zijn, 
vraagt het secretariaat de beller om later opnieuw te bellen. 
Dat kan soms wat langer duren, want een gesprek duurt vaak 
vijftien tot twintig minuten. Maar je kunt natuurlijk ook mailen!

“Na afloop van het 
telefoongesprek zijn mensen 
vaak opgelucht”

http://reumanederland.nl
http://reumanederland.nl


  NIEUWS UIT DE VERENIGING

Algemene Ledenvergadering: 
Je bent uitgenodigd!

Samen met jou en met onze andere 
leden vormen wij de Osteoporose 
Vereniging. Je bent van harte uitge-
nodigd om mee te praten over het 
beleid en het werk van de vereniging. 
Met elkaar bespreken we de punten op 
de agenda (zie hieronder), en machtigen 
zo het bestuur om met de besluiten aan 
het werk te gaan. 
Ons doel is betere zorg en betere infor-
matie voor mensen met osteoporose en 
daar bouwen we als vereniging gestaag 
aan verder. Met de zorgprojecten waarin 
we jullie stem laten horen en de imple-
mentatie van een nieuwe richtlijn 
kunnen we in de komende jaren onze 
invloed landelijk en regionaal steeds 
meer vergroten. Met flink wat nieuwe 
leden neemt de slagkracht van de 
vereniging toe.
 
In het afgelopen jaar hebben we weer 
grote stappen gezet, en ook voor dit 
jaar en de jaren daarna hebben we 
ambitieuze plannen. Die bespreken 
we graag tijdens de ALV. Ook vragen 
we jullie twee nieuwe bestuursleden 
te benoemen: Renée van Pamelen en 
Agnes Bruijn-Leemrijse. Zij hebben zich 
het afgelopen jaar al ingewerkt; we zijn 
blij dat ze ons bestuur willen versterken. 
In de vergadering stellen ze zich aan 
jullie voor. 

Aanmelden 
Vanwege de corona-situatie hebben we 
besloten het zekere voor het onzekere te 
nemen; de ALV is dit keer dus een online 
bijeenkomst. Je kunt je tot 28 april 

aanmelden via www.osteoporose-
vereniging.nl/agenda of via telefoon-
nummer 088 – 505 43 00 (maandag  
t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur).  
Of stuur een mailtje naar  
info@osteoporosevereniging.nl. Vermeld 
daarbij je naam, adres en lidnummer. 
Na aanmelding ontvang je een Zoomlink 
waarmee je kunt deelnemen aan de ALV. 

Vergaderstukken 
Vanaf 23 april 2021 kun je alle relevante 
documenten ter voorbereiding 
downloaden via www.osteoporose-
vereniging.nl. Je kunt de stukken ook 
telefonisch of via de mail aanvragen. In 
de laatste twee gevallen krijg je deze 
rond 20 mei thuis gestuurd. 

Het bestuur van de Osteoporose Vereniging nodigt je uit 
voor de Algemene Ledenvergadering 2021.

RENÉE VAN PAMELEN
Leeftijd: 59

Achtergrond: gepensioneerd 
marineofficier

Osteoporose: ja
Aandachtsgebied binnen de 

vereniging: penningmeester en het 
vergroten van impact en bereik.

AGNES BRUIJN-LEEMRIJSE
Leeftijd: 77

Achtergrond: pedagoog,  
gewerkt als coach en opleider

Osteoporose: ja
Aandachtsgebied binnen de 

vereniging: portefeuillehouder 
voor de vrijwilligers, inclusief 
inhoudelijke ondersteuning.

Datum:  Zaterdag 8 mei 2021.
Waar:   Via een online bijeenkomst die je kunt bijwonen vanaf je PC,  

mobiele telefoon of tablet.
Hoe:   Als je je inschrijft, krijg je een link waarmee je op 8 mei deel kunt nemen.
Vragen:   Als je nog niet eerder bij een online bijeenkomst bent geweest,  

hebben we een simpel stappenplan gemaakt waarin precies staat  
wat je moet doen.

Tijdstip:  10.00 – 11.30 uur.

Agenda 
1. Opening
2. Ingekomen post ter behandeling
3. Nieuwe bestuursleden stellen zich voor benoemen
4. Rooster van Aftreden bestuur vaststellen
5. Terugblik op 2020 en het begin van 2021 ter informatie 
6. Verslag ALVvergadering 8 juli 2020 vaststellen 
7. Jaarverslag verslag 2020 vaststellen
8. Financieel jaarverslag 2020 vaststellen 
9. Verslag kascontrolecommissie ter behandeling
10. Decharge bestuur 
11. Kascontrolecommissie 2022 t.b.v. jaarrekening 2021 benoemen
12. Waar richt de Vereniging zich op in 2021 en verder
13. Rondvraag
14. Sluiting

Onze kandidaat-
bestuursleden
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Samenwerking met 
Chronisch ZorgNet
De Osteoporose Vereniging heeft 
een nieuwe samenwerkingspartner: 
Chronisch ZorgNet. Samen met 
Chronisch Zorgnet richten we ons op 
fysio- en oefentherapie voor mensen 
met osteoporose.
Chronisch ZorgNet is een kwaliteits-
netwerk van gespecialiseerde thera-
peuten die beweegtherapie en 
leefstijlbegeleiding bieden voor mensen 
met een chronische aandoening. De 
Osteoporose Vereniging, Chronisch 
ZorgNet en diverse experts gaan ervoor 
zorgen dat er meer fysio- en oefenthe-
rapeuten komen met dit specialisme. 
Dit doen we o.a. door het ontwikkelen 
van kwaliteitseisen en het ontwikkelen 
van een ‘zorgzoeker’. Daarmee kunnen 
patiënten vanaf dit najaar makkelijker 
een gespecialiseerde therapeut vinden.

Agnes Offenberg, verpleegkundig 
specialist bij het Zaans Medisch 
Centrum, is door het IOF, de 
internationale osteoporose 
federatie, benoemd tot 
mentor, samen met vijf andere 
osteoporose-experts uit ons 
netwerk. Wat houdt zo’n mentor-
schap in?
Agnes Offenberg: “De IOF wil 
osteoporosezorg wereldwijd 
verbeteren, en heeft daar nu 
in 18 landen dit mentorschap 
voor ingesteld. Als mentor gaan 
we met z’n zessen onze kennis 
delen met andere zorgver-
leners in Nederland. Collega- 
zorgverleners die bijvoorbeeld 
een osteoporose polikliniek gaan 
opzetten, kunnen we onder-
steunen met advies en infor-
matie. Of andere collega’s 
kunnen bij ons terecht met 

specifieke vragen over het 
organiseren van de osteoporo-
sezorg. Daar is veel behoefte 
aan, ik krijg nu al vragen, terwijl 
we als mentoren pas later dit 
jaar echt van start gaan. Het is 
de bedoeling dat de osteoporo-
sezorg met deze extra aandacht 
verbetert en dat osteoporose-
patiënten overal dezelfde goede 
zorg krijgen We gaan voor 25% 
minder fracturen in 2025!”

De Osteoporose Vereniging is erg
blij met dit initiatief van de IOF.
We feliciteren Agnes Offenberg 
Msc (ZMC), Dr. Natascha 
Appelman (LUMC), Prof. Dr. Willem 
Lems (Amsterdam UMC), Prof. 
Dr. Joop van de Bergh (VieCurie), 
Peter van den Berg Msc (RdGG) en 
Dr. Han Hegeman (ZGT) met hun 
benoeming tot mentor!

 Benoemd: 
osteoporosementoren

Al Zoomend leren 
over osteoporose
Op 10 maart gaven we ons 
tweede webinar, ‘Bewegen moet, 
maar doe het goed! Bijna 200 
mensen namen eraan deel. Aan 
de enthousiaste reacties merken 
we dat deze online informatie-
bijeenkomsten in een behoefte 
voorzien. Het is een makkelijke 
manier om snel bijgepraat te 
worden over allerlei aspecten 
van osteoporose – je hoeft er je 
huis niet voor uit!
Heb je het webinar gemist? Je 
kunt het terugkijken op onze 
website: onder Actueel, Nieuws-
overzicht.

Op 28 april is ons volgende 
webinar: ‘Osteoporose 
medicatie: middelenkeuze, 
behandelwijze en (bij)werking’. 
Wil je deelnemen aan deze 
online bijeenkomst? Op de 
achterpagina zie je hoe je je 
kunt inschrijven.

Je bent niet de enige
Leven met osteoporose is niet altijd makkelijk. 

Dan helpt het soms om de verhalen van lot 
genoten te lezen. Op onze website zijn we een 
nieuwe rubriek gestart: Persoonlijke verhalen, 
waarin patiënten, jong en oud, man en vrouw, 

vertellen hoe zij omgaan met deze  
chronische aandoening. Elke maand  

komt er een nieuw verhaal bij.
www.osteoporosevereniging.nl/ 

ervaringsverhalen

Het laatste nieuws
Steeds meer mensen ontvangen onze digitale 
nieuwsbrief, leden en niet-leden. Ben jij al 
abonnee? Je ontvangt acht keer per jaar 
een gratis nieuwsbrief met informatie over 
ontwikkelingen rondom osteoporose en 
de vereniging. Je kunt je inschrijven via het 
formulier op de homepage van onze website:  
www.osteoporosevereniging.nl
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Meer weten over osteoporosemedicijnen? 
Welke soorten zijn er, wat zijn de voor en 
nadelen? Hoe werken ze precies, en wat 
zijn de bijwerkingen?

Prof. dr. W.F. Lems, hoogleraar reumatologie 
bij het VUMC in Amsterdam beantwoordt deze 
en andere vragen in een online bijeenkomst. 

Het webinar is gratis. Iedereen met een 
computer, mobiele telefoon of tablet kan 
meedoen. Meld je aan op onze website:  
www.osteoporosevereniging.nl/agenda.  
Na registratie krijg je via de mail een link  
naar de Zoom-meeting. Je kunt dan ook nog 
vooraf vragen insturen.

Eerdere webinars waren ‘Diagnose 
osteoporose, wat nu?’ en ‘Bewegen moet, 
maar doe het goed’. Je kunt ze op onze 
website terugzien; kijk bij  
www.osteoporosevereniging.nl/ 
nieuws-overzicht

Schrijf je in  
voor ons webinar  
op 28 april!
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