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Tijdens mijn middagwandeling zie ik bij de school een moeder 
lopen. Twee schooltassen over haar schouder, een jongen 
op haar heup en een meisje enthousiast trekkend aan haar 
hand. Hoe anders is dat voor de twee vrouwen van 37 en 
34 met wie ik deze week contact had. Bij hen werden meerdere 
wervelbreuken geconstateerd na de zwangerschap. Voor die 
tijd waren zij gezond, fit en sportief. En nu, nu moeten zij 
nadenken, andere oplossingen verzinnen, omgaan met de pijn 
en hun energie verdelen. En vooral moeten ze steeds van alles 
uitleggen, want aan de buitenkant is niets te zien. Ik ben onder 
de indruk van deze twee positief ingestelde vrouwen met 
jonge kinderen.

Jonge vrouwen
Wat een impact heeft osteoporose op hun leven, maar ook 
op het leven van hun gezin. Samen willen ze met ons onder-
zoeken of we een groep van jonge vrouwen met osteoporose 
kunnen vormen. Het doel is dan om ervaringen en tips uit te 
wisselen en om elkaar te helpen als het even lastig is. Deze 
groep zou ook een vraagbaak kunnen worden voor andere 
jonge vrouwen die bellen naar de telefonische hulplijn. Mooi 
dat de ervaring van de een de ander verder kan helpen. Wil je 
meedoen? Meld je dan aan via info@osteoporosevereniging.nl.
Wil je meer weten over wervelfracturen? Op bladzijde 4 vind je 
ons tweede artikel over dit onderwerp.

Terugkijken op 2020
Bij Nieuws uit de Vereniging lees je het verslag van de 
algemene ledenvergadering. Helaas moesten we die bijeen-
komst online houden. Hopelijk wordt het volgend jaar weer 
een ontmoeting in levende lijve met lunch en een interessante 
spreker. Ook in dit blad: wat hebben we vorig jaar bereikt? We 
laten het je in een notendop zien. 2020 is een jaar waar we 
met trots op terugkijken, een jaar waar we door corona veel 
zaken anders moesten gaan doen. Gelukkig kregen we veel 
positieve reacties op de veranderde aanpak. 

Populaire webinars
De webinarreeks is daar het beste voorbeeld van. In april 
deden 287 mensen mee met het webinar over medicatie. Uit 
de hoeveelheid vragen die in de chat gesteld werden, blijkt 
weer hoe groot de behoefte aan betrouwbare informatie is. 
Het vragenteam is samen met prof. dr. Lems, die ook spreker 
was, druk bezig geweest om de vragen te rubriceren en te 
beantwoorden. Dank daarvoor! Ook zien we dat de webinars 
goed gewaardeerd en teruggekeken worden via de website. In 
september organiseren we een volgend webinar over voeding 
en supplementen. Zie ook pagina 16.

Met enige verbazing constateer ik dat ik alweer een jaar actief 
ben voor de Osteoporose Vereniging. Het jaar is omgevlogen: 
zo veel ontmoetingen met interessante en betrokken mensen 
en zo veel waardevolle projecten waarmee de vereniging bezig 
is. 

De zomer komt eraan. Een zomer waarin we meer vrijheden 
hebben dan in het afgelopen jaar. Ik wens iedereen hele 
fijne maanden met mooi weer en veel buiten bewegen. Extra 
vitamine D door de zon en tegelijkertijd je botten belasten. 
Goed voor je botgezondheid en dat terwijl je gewoon aan het 
genieten bent. Wat wil een mens nog meer. 

Hendrien Witte
Directeur Osteoporose 
Vereniging

De impact van 
osteoporose

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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hoe nu verder?
Wat kun je doen als je een wervelbreuk 
hebt opgelopen? Moet je rust houden, of 
juist in beweging blijven? En hoe zit het met 
pijnstillers? Is een operatie mogelijk? In dit 
artikel, deel twee in een serie van vier, geven 
we antwoord op deze 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).

Behandeling
Bij wervelbreuken bestaat de gangbare behandeling uit meerdere 
onderdelen:
• pijnstilling; 
• preventieve medicatie om verdere osteoporose tegen te gaan en 

het bot te versterken;
• oefen- of fysiotherapie om ondanks de pijn zo vitaal en actief 

mogelijk te blijven;
• zo nodig bij aanhoudende pijn, een ondersteunend korset om de 

houding en stabiliteit te verbeteren.

Een
Pijnklachten
Patiënten met een osteoporotische wervelfractuur onder-
vinden hiervan gemiddeld drie tot zes maanden ernstige 
rugpijn. Sommige mensen hebben heel kort of zelfs 
helemaal geen pijnklachten, maar voor anderen is het 
juist een heel nare en uitputtende situatie. Als gevolg van 
hun wervelbreuk raken sommige mensen geïnvalideerd 
en zelfs bedlegerig. Dat kan weer leiden tot fors conditie- 
verlies, sociaal isolement – je komt nergens meer - of 
 depressiviteit.

Wat te doen bij pijn
Pijnstillers zijn goed om de behandeling mee te beginnen. 
Overleg in ieder geval altijd met je huisarts, ook in verband 
met mogelijke bijwerkingen van de pijnstiller die je 
gaat nemen. Misschien vraag je je af of de osteoporose-
medicijnen ook pijnstillend werken. Deze medicijnen zijn 
echter in de eerste plaats bedoeld om het risico op nieuwe 
botbreuken te verminderen. Hoewel er in enkele gevallen 
ook een pijnstillend e� ect is, is dat te variabel om deze 
medicijnen in te zetten als pijnstillers.

Preventieve medicatie
Je arts zal osteoporosemedicatie voorschrijven. Deze 
is vooral bedoeld om je bot sterker te maken en zo te 
voorkomen dat je nog een wervelbreuk of misschien een 
polsbreuk krijgt. Bij iedere wervelbreuk verdubbelt de kans 
op een volgende inzakking, dus osteoporosemedicatie is 
belangrijk om dat risico te beperken. Zorg er in ieder geval 
voor dat je je medicatie ook inderdaad trouw neemt. Mocht 
je bijwerkingen ondervinden, overleg dan met je arts. Er 
zijn veel verschillende soorten medicatie, wellicht is er een 
die jou beter bevalt.

Vitaal blijven
En dan zegt de dokter dat je vooral in beweging moet 
blijven, maar ze zegt niet precies wat je wel mag, en wat je 
vooral niet moet doen. Dit is inderdaad een lastige kwestie. 
In beweging blijven is heel belangrijk, maar is niet prettig 
als je zo veel pijn hebt. Geadviseerd wordt dan ook om dit 
samen met de oefen- of fysiotherapeut of zo nodig met 
een revalidatie-arts op te pakken. Daarbij is het belangrijk 
om je houding en spieren te oefenen, zodat je kracht en 
uithoudingsvermogen verbetert. Op die manier kun je, 
ondanks de aandoening, toch redelijk of goed functio-
neren. De meeste mensen reageren positief op beweging. 
Ze ervaren minder pijn en vinden het gemakkelijker om 
een positieve kijk te bewaren, terwijl ook het herstel 
vlotter gaat. Blijf vooral niet veel in bed liggen. Naast 
algehele achteruitgang kan een maand bedrust leiden tot 
4% verlies van botmassa en een veelvoud aan verlies van 
spiermassa! Dat gee�t soms aanleiding tot aanvullende 
klachten. Het terugwinnen van verloren spierkracht en 
botmassa is een zeer langdurig proces. 

Hoe merk je zelf dat je 
een wervelbreuk hebt?
Het klachtenpatroon bij een wervelfractuur kan heel 
verschillend zijn. Vaak ontstaat de inzakking na een 
ongelukje of na een handeling die eigenlijk heel 
onschuldig lijkt: iemand valt of struikelt, tilt iets op, of 
maakt een verkeerde beweging. Dan ontstaat er pijn bij 
de ingezakte wervel die toeneemt bij belasting en juist 
afneemt in rust. Dit wordt mechanische rugpijn genoemd. 
In Nederland worden jaarlijks bij röntgenonderzoek ca. 
16.000 osteoporotische wervelfracturen bij 55-plussers 
ontdekt.
Het kan moeilijk zijn om te bepalen of je een 
wervelfractuur hebt, omdat ook ‘gewone’ lage rugpijn 
mechanisch van aard is. Maar vaak is het wel zo dat de 
soort pijn die je bij een wervelinzakking ervaart, heel 
anders is dan andere rugpijn die je ooit gehad hebt. Het 
advies is om bij dergelijke pijnklachten een röntgenfoto 
van de rug te laten maken. Dat advies geldt vooral voor 
vrouwen die in of reeds uit de overgang zijn, aangezien 
zij een risicogroep vormen. Maar natuurlijk zeker ook 
voor alle mensen waarbij al eerder osteoporose of 
osteopenie is geconstateerd.
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3 namen, 1 aandoening
Wervelfractuur, wervelbreuk of wervelin-
zakking zijn drie benamingen voor één en 
dezelfde aandoening: één van de ruggen-
wervels breekt en/of zakt in. Soms gee�t 
dit weinig klachten en komen mensen 
er pas achteraf toevallig achter. Bijvoor-
beeld omdat blijkt dat ze opeens een 
stukje korter zijn geworden, of omdat er 
een röntgenfoto voor een ander doel wordt 
gemaakt. Andere mensen ondervinden juist 
veel pijn en hinder na een wervelfractuur.

Osteoporosebehandeling: 
3 onderdelen
Zwakke botten heb je voor de rest van 
je leven, osteoporose is een chronische 
aandoening. Daarom is het goed dat 
je jezelf zo goed mogelijk over deze 
ziekte informeert en zelf de regie 
neemt. Dan zul je zien dat je zelf heel 
veel kunt doen. De osteoporosebehan-
deling bestaat uit drie onderdelen die 
alle drie even belangrijk zijn en elkaar 
versterken. Je moet dus met alle drie de 
onderdelen aan de slag.
1. Goed bewegen: door je botten te 

belasten zullen ze sterker willen 
worden.

2. Goed en gevarieerd eten. Zorg voor 
voldoende mineralen en andere 
bouwsto� en in je voeding, dat 
hebben je botten nodig als ze door 
dat bewegen sterker willen worden. 
Calcium en vitamine D zijn daarbij 
heel belangrijk.

3. Bespreek met je arts welke medicijnen 
voor jou geschikt zijn, en zorg ervoor 
dat je die medicijnen ook trouw neemt.

De ins en outs 
van medicijnen
Medicijnen: niet altijd prettig, wel nuttig. 
Prof. dr. Willem Lems en Harry van den Broek 
gaven in ons meest recente webinar informatie 
over het hoe en waarom van medicatie.

HARRY VAN DEN BROEK, 
voorzitter van de 

Osteoporose Vereniging

PROF. DR. WILLEM 
F. LEMS, reumatoloog bij 
Amsterdam UMC, locatie 

VUmc

minder andere breuken. Het e� ect van 
romosozumab vermindert niet alleen 
de kans op botbreuken in vergelijking 
met een placebo, maar is ook onder-
zocht in vergelijking tot het gebruik van 
alendronaat. Romosozumab gee�t in 
die studie tot 48% minder botbreuken, 
33% minder botbreuken en 18% minder 
andere breuken, allemaal in vergelijking 
met het e� ect van alendronaat. Dit 
middel is dus zeer e� ectief. 

Bijwerkingen
Er zijn veel misverstanden over mogelijke 
bijwerkingen. Van alle mensen in 
Nederland die osteoporosemedicatie 
krijgen, stopt 50 procent binnen een jaar. 
Dat komt meestal omdat ze last hebben 
van bijwerkingen of omdat ze denken 
de medicijnen niet nodig te hebben. 
Toch is het heel onverstandig om in zo’n 
geval de medicijnen maar af te schrijven. 
Medicatie hoort bij de complete behan-
deling.
Er zijn veel verschillende osteoporose-
medicijnen, die allemaal net op een 
andere manier werken. Ervaar je bijwer-

kingen van je medicijn? Bespreek dan 
met je arts of je kunt overstappen op 
een ander medicijn dat prettiger is voor 
jou. Het kan ook zijn dat een andere 
vorm van jouw medicijn beter werkt 
voor jou, bijvoorbeeld een drankje in 
plaats van een tablet. 
Naast veel voorkomende bijwerkingen 
als een gevoelige maag of slokdarm, 
zijn er ook twee ernstige, maar zeer 
zeldzame bijwerkingen. Deze kunnen 
bij sommige osteoporosemedicatie 
voorkomen: een atypische botbreuk in 
het bovenbeen en bota�braak in de kaak 
(kaaknecrose).
Beide bijwerkingen komen vooral voor 
in combinatie met langdurig gebruik en/
of hogere doseringen, die vooral in de 
oncologie worden ingezet. Natuurlijk 
is het goed om alert te zijn op deze 
bijwerkingen, maar realiseer je wel dat 
ze zeer zeldzaam zijn: ze komen voor 
bij gemiddeld 1 op de 100.000 tot 1 op 
de 1.000.000 mensen die osteoporo-
semedicatie gebruiken. Helemaal uit 
te sluiten zijn ze nooit. Maar door de 
risicofactoren in overleg met je arts zo 
veel mogelijk aan te pakken, vermindert 
de kans op een dergelijke bijwerking 
aanzienlijk.

Een atypische bovenbeenbotbreuk (AFF)
Een dergelijke bovenbotbreuk ontstaat 
spontaan, ‘vanuit het niets’.
Risicofactor: Deze bijwerking ontstaat 
eigenlijk alleen bij mensen op hogere 
lee�tijd en mensen die gemiddeld tien 

jaar of langer bisfosfonaten hebben 
genomen. Je arts moet in de gaten 
houden dat je bisfosfonaten niet langer 
dan deze periode gebruikt, maar wees er 
zelf ook alert op. 

Kaaknecrose (ONJ)
Hierbij is sprake van bota�braak in de 
kaak, wat kan leiden tot pijnklachten en 
infecties.
Risicofactoren: Slecht gebit, alcohol-
gebruik en roken, samen met een 
langdurig gebruik van bisfosfonaten 
of denosumab. Pak deze risico’s zo 
veel mogelijk aan vóórdat je begint 
met osteoporosemedicatie. Een goede 
controle van de conditie van je gebit 
(voor het starten) staat dan ook helder 
in de bijsluiter. Bespreek de risico’s met 
je arts en tandarts. 

Groep 2: 
Medicatie die de bota�braak remt
• Zoledronaat (bisfosfonaat, infuus, 

1 x per jaar, initieel gedurende 5 jaar)
• Denosumab (prikje onder de huid, 

2 x per jaar. LET OP Stoppen altijd 
in overleg met je arts en altijd met 
opvolging door een ander middel!

•  Raloxifen (hormoon, tablet, dagelijks, 
gedurende 5 jaar)

De medicijnen uit groep 1 leiden tot 
ongeveer 50% minder wervelbreuken, 
30% minder heupbreuken en 20% 
minder andere breuken.
De medicatie uit groep 2 wordt voorge-
schreven als een patiënt de medicatie 
uit groep 1 niet goed verdraagt, of 
als er speciale redenen zijn om deze 
medicijnen te kiezen. Ze zijn zeer 
e� ectief: tot 75% minder wervelbreuken, 
40% minder heupbreuken en 25% 
minder andere breuken.

Groep 3: 
Medicatie die de botaanmaak stimuleert
• Teriparatide (prikje onder de huid, 

dagelijks gedurende 2 jaar)
• Romosozumab (tweemaandelijkse 

injecties gedurende 1 jaar)
Deze medicijnen zijn vrij nieuw (teripa-
ratide sinds 2004, romosozumab sinds 
voorjaar 2021). De kosten ervan zijn 
hoog in vergelijking met de eerste 
groep botsparende medicatie en ze 
worden alleen ingezet bij patiënten met 
ernstige osteoporose. Hierbij is een 
goede begeleiding noodzakelijk. Ook 
bij deze middelen is er onmiddellijk na 
het stoppen een opvolgende medicatie 
nodig om de ‘winst’ vast te houden.
Gebruik van teriparatide gee�t tot 70% 
minder wervelbreuken en tot 40% 

DIAGNOSEWEBINAR

Webinar over voeding 
(en supplementen)
Ons volgende webinar gaat over 
voeding en osteoporose. We hebben 
op dit moment nog geen defi nitieve 
datum, maar het zal in ieder geval na 
de zomer zijn. Houd onze website en 
onze digitale nieuwsbrief in de gaten 
voor meer informatie!
Nog geen abonnee van onze gratis 
nieuwsbrief? Je kunt je via onze 
homepage opgeven. 
www.osteoporosevereniging.nl 

Daarnaast moet je het risico om te 
vallen zo beperkt mogelijk houden. 
Zwakkere botten zijn niet het probleem, 
maar wel de mogelijke fracturen. Werk 
daarom ook aan je balans en (spier)
kracht. Een ander belangrijk advies is 
om niet te roken en zo weinig mogelijk 
alcohol te drinken, je past dan je 
leefstijl aan.
Het komt regelmatig voor dat mensen 
besluiten om de medicijnen pas later 
te proberen, of helemaal te laten 
zitten. Ze hopen dan dat goed eten 
en goed bewegen voldoende zijn om 
de osteoporose te behandelen. Dit is 
echter maar een deel van de oplossing, 
je hebt de medicijnen die de arts jou 
hee�t voorgeschreven echt nodig als 
onderdeel van de complete therapie.

Hoe werken medicijnen?
Er zijn veel verschillende soorten 
osteoporosemedicijnen. Het overkoe-
pelende doel is om de kans op een 
botbreuk te verminderen. Want 
botbreuk(en) zijn het grote risico van 
osteoporose. Een simpele breuk van 
een pols of enkel kan een voorbode zijn 
van meer gecompliceerde en gevaar-
lijker breuken, de heup- en wervel-
fracturen. Dit soort breuken kunnen een 
grote impact op je leven hebben. Om die 
ernstige botbreuken zo veel mogelijk te 
voorkomen, schrijven artsen medicijnen 
en leefstijlaanpassingen voor.

Groep 1: 
Medicatie die de bota�braak remt
• Alendronaat (bisfosfonaat, tablet of 

drank, initieel gedurende 5 jaar)
• Risedronaat ( bisfosfonaat, tablet, 

initieel gedurende 5 jaar)

Last van 
bijwerkingen? 
Probeer een 
ander medicijn
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hoe nu verder?
Wat kun je doen als je een wervelbreuk 
hebt opgelopen? Moet je rust houden, of 
juist in beweging blijven? En hoe zit het met 
pijnstillers? Is een operatie mogelijk? In dit 
artikel, deel twee in een serie van vier, geven 
we antwoord op deze vragen.
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M.M.V. HARRY VAN DEN BROEK
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PROF. DR. PAUL WILLEMS
Orthopedisch chirurg, hoogleraar 

‘Integrated spinal care’ 
(netwerkzorg voor patiënten 

met aandoeningen van de 
wervelkolom) bij het Maastricht 

UMC.
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wervelkolomproblemen specifiek 

bij ouderen (osteoporotische 
wervelfracturen en verkrommingen 

van de wervelkolom).

Behandeling
Bij wervelbreuken bestaat de gangbare behandeling uit meerdere 
onderdelen:
• pijnstilling; 
• preventieve medicatie om verdere osteoporose tegen te gaan en 

het bot te versterken;
• oefen- of fysiotherapie om ondanks de pijn zo vitaal en actief 

mogelijk te blijven;
• zo nodig bij aanhoudende pijn, een ondersteunend korset om de 

houding en stabiliteit te verbeteren.

Een
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wervelbreuk Pijnklachten
Patiënten met een osteoporotische wervelfractuur onder-
vinden hiervan gemiddeld drie tot zes maanden ernstige 
rugpijn. Sommige mensen hebben heel kort of zelfs 
helemaal geen pijnklachten, maar voor anderen is het 
juist een heel nare en uitputtende situatie. Als gevolg van 
hun wervelbreuk raken sommige mensen geïnvalideerd 
en zelfs bedlegerig. Dat kan weer leiden tot fors conditie- 
verlies, sociaal isolement – je komt nergens meer - of 
 depressiviteit.

Wat te doen bij pijn
Pijnstillers zijn goed om de behandeling mee te beginnen. 
Overleg in ieder geval altijd met je huisarts, ook in verband 
met mogelijke bijwerkingen van de pijnstiller die je 
gaat nemen. Misschien vraag je je af of de osteoporose-
medicijnen ook pijnstillend werken. Deze medicijnen zijn 
echter in de eerste plaats bedoeld om het risico op nieuwe 
botbreuken te verminderen. Hoewel er in enkele gevallen 
ook een pijnstillend effect is, is dat te variabel om deze 
medicijnen in te zetten als pijnstillers.

Preventieve medicatie
Je arts zal osteoporosemedicatie voorschrijven. Deze 
is vooral bedoeld om je bot sterker te maken en zo te 
voorkomen dat je nog een wervelbreuk of misschien een 
polsbreuk krijgt. Bij iedere wervelbreuk verdubbelt de kans 
op een volgende inzakking, dus osteoporosemedicatie is 
belangrijk om dat risico te beperken. Zorg er in ieder geval 
voor dat je je medicatie ook inderdaad trouw neemt. Mocht 
je bijwerkingen ondervinden, overleg dan met je arts. Er 
zijn veel verschillende soorten medicatie, wellicht is er een 
die jou beter bevalt.

Vitaal blijven
En dan zegt de dokter dat je vooral in beweging moet 
blijven, maar ze zegt niet precies wat je wel mag, en wat je 
vooral niet moet doen. Dit is inderdaad een lastige kwestie. 
In beweging blijven is heel belangrijk, maar is niet prettig 
als je zo veel pijn hebt. Geadviseerd wordt dan ook om dit 
samen met de oefen- of fysiotherapeut of zo nodig met 
een revalidatie-arts op te pakken. Daarbij is het belangrijk 
om je houding en spieren te oefenen, zodat je kracht en 
uithoudingsvermogen verbetert. Op die manier kun je, 
ondanks de aandoening, toch redelijk of goed functio-
neren. De meeste mensen reageren positief op beweging. 
Ze ervaren minder pijn en vinden het gemakkelijker om 
een positieve kijk te bewaren, terwijl ook het herstel 
vlotter gaat. Blijf vooral niet veel in bed liggen. Naast 
algehele achteruitgang kan een maand bedrust leiden tot 
4% verlies van botmassa en een veelvoud aan verlies van 
spiermassa! Dat geeft soms aanleiding tot aanvullende 
klachten. Het terugwinnen van verloren spierkracht en 
botmassa is een zeer langdurig proces. 

Hoe merk je zelf dat je  
een wervelbreuk hebt?
Het klachtenpatroon bij een wervelfractuur kan heel 
verschillend zijn. Vaak ontstaat de inzakking na een 
ongelukje of na een handeling die eigenlijk heel 
onschuldig lijkt: iemand valt of struikelt, tilt iets op, of 
maakt een verkeerde beweging. Dan ontstaat er pijn bij 
de ingezakte wervel die toeneemt bij belasting en juist 
afneemt in rust. Dit wordt mechanische rugpijn genoemd. 
In Nederland worden jaarlijks bij röntgenonderzoek ca. 
16.000 osteoporotische wervelfracturen bij 55-plussers 
ontdekt.
Het kan moeilijk zijn om te bepalen of je een 
wervelfractuur hebt, omdat ook ‘gewone’ lage rugpijn 
mechanisch van aard is. Maar vaak is het wel zo dat de 
soort pijn die je bij een wervelinzakking ervaart, heel 
anders is dan andere rugpijn die je ooit gehad hebt. Het 
advies is om bij dergelijke pijnklachten een röntgenfoto 
van de rug te laten maken. Dat advies geldt vooral voor 
vrouwen die in of reeds uit de overgang zijn, aangezien 
zij een risicogroep vormen. Maar natuurlijk zeker ook 
voor alle mensen waarbij al eerder osteoporose of 
osteopenie is geconstateerd.

Bot in Balans juli 2021 |  5   

3 namen, 1 aandoening
Wervelfractuur, wervelbreuk of wervelin-
zakking zijn drie benamingen voor één en 
dezelfde aandoening: één van de ruggen-
wervels breekt en/of zakt in. Soms geeft 
dit weinig klachten en komen mensen 
er pas achteraf toevallig achter. Bijvoor-
beeld omdat blijkt dat ze opeens een 
stukje korter zijn geworden, of omdat er 
een röntgenfoto voor een ander doel wordt 
gemaakt. Andere mensen ondervinden juist 
veel pijn en hinder na een wervelfractuur.



Verbetering van de houding 
door korset
Een korset is een optie bij het behandelen van wervel-
inzakkingen, altijd in overleg met je arts. Het doel is om 
de pijn te verlichten en de houding en de balans van het 
lichaam te verbeteren. Ook belangrijk is de preventie van 
nieuwe wervelinzakkingen. Er zijn twee soorten korsetten: 
een rigide (stevig) korset en een flexibel korset. Het rigide 
korset neemt de functie van je spieren deels over, zodat 
deze snel gaan verslappen. Daarmee is het middel op 
termijn erger dan de kwaal. Je spieren moeten immers zelf 
het werk doen.
Bij het dynamische (flexibele) korset wordt de patiënt 
geactiveerd om met behulp van zijn of haar spierkracht 
rechtop te staan. Over dit type korset loopt momenteel 
een groot onderzoek bij het Maastricht UMC. 
Meer informatie hierover staat in het najaarsnummer van 
Bot in Balans.

Operatieve behandeling
Het kan zijn dat de behandelingen die we hierboven 
noemen -pijnstilling, oefentherapie/beweging en onder-
steunend korset- onvoldoende helpen. In dat geval is 
voor sommige patiënten een operatieve behandeling 
een mogelijkheid. Gezien de vaak hogere leeftijd van 
veel patiënten, geven artsen hierbij de voorkeur aan 
zogenaamde minimaal-invasieve procedures, waarbij 
er geen grote operatie nodig is en dus ook het risico op 
complicaties beperkt is.
Bij dergelijke minimaal invasieve behandelingen wordt 
botcement in de ingezakte ruggenwervel ingebracht. Het 
doel is om de wervel(s) te stabiliseren en om ook de pijn 
te verminderen. Dit gebeurt bij vertebroplastiek, ballon- 
kyphoplastiek (BKP) en vertebral body stenting (VBS). 
Alleen patiënten met pijnlijke osteoporotische wervelfrac-
turen die nog niet genezen zijn of patiënten met ernstig 
ingezakte wervels kunnen hiervoor in aanmerking komen. 
Dit wordt gecontroleerd met een MRI-scan. Hierop kan 
de arts zien of de wervelfractuur nog actief is en niet is 
vastgegroeid.

Vertebroplastiek
Vertebroplastiek vindt percutaan plaats, dat wil zeggen: 
door de huid heen. Deze ingreep kan poliklinisch onder 
plaatselijke verdoving gebeuren, of indien nodig onder 
narcose op de operatiekamer. In een systematisch 
onderzoek van vakliteratuur hebben we onlangs kunnen 
aantonen dat vertebroplastiek leidt tot een significante 
vermindering van pijn. Dit geldt zowel direct na de ingreep 

De Osteoporose Vereniging en 
vertebroplastiek
We worden vaak gebeld en 
gemaild over vertebroplastiek. 
Uiteindelijk lijkt dit een van de 
weinige beschikbare behan-
delingen voor een kleine 
groep mensen met ernstige 
pijnklachten door een of 
meerdere wervelfracturen. Er 
zijn verschillende internati-
onale onderzoeken gedaan die 
wisselende resultaten over de 
effectiviteit op korte en lange 
termijn opleverden. Terwijl 
in veel landen de behan-
deling is opgenomen in het 
reguliere zorgpakket, is dat 
in Nederland op dit moment 
helaas niet het geval. Hier kun 
je zo’n behandeling alleen op 
eigen kosten ondergaan.
In het verleden was deze 
behandeling ook in Nederland 
succesvol onderdeel van het 
reguliere zorgpakket. Doordat 
er steeds meer patiënten 
kwamen die deze behan-
deling ondergingen, liepen 
de kosten snel op. Mede op 
basis van dat gegeven heeft 
het Zorginstituut Nederland in 
samenspraak met de zorgver-

zekeraars in 2010 besloten 
om de vertebroplastiek niet 
meer in het basispakket te 
vergoeden.
Inmiddels zijn we elf jaar 
verder. De techniek van deze 
ingreep is verder verbeterd en 
in diverse andere landen zijn 
scherpere criteria opgesteld 
om patiënten vooraf streng 
te selecteren. Tevens zijn de 
opleidingseisen aangescherpt 
voor artsen die deze ingreep 
uitvoeren. 
De Osteoporose Vereniging 
is al langere tijd in overleg 
met het Zorginstituut 
Nederland om onder speciale 
voorwaarden deze behan-
deling weer beschikbaar 
te krijgen voor een streng 
geselecteerde groep patiënten. 
Ook zijn we in gesprek met 
artsenorganisaties, hierbij 
gaat het erom aanvullende 
bewijzen van de effectiviteit 
te leveren. Helaas zijn dit 
langdurige en trage processen, 
dus op dit moment is er nog 
geen verandering in de situatie 
rondom vergoeding te melden.

Vraag van Flora, 59 jaar
“Ik heb ineens heftige pijn midden in mijn rug. Volgens de 
huisarts een wervelfractuur, want ik ben ook wat kleiner 
geworden. Ik kan slecht lopen en lig al twee weken met 
pijnstillers (oxycodon) in bed. Hoe moet dat nu verder? Ik 
was altijd actief en nu lijkt mijn leven voorbij.”

ANTWOORD
Bedrust is geen goede oplossing. Probeer ondanks de pijn 
zoveel mogelijk in beweging te blijven en werk samen met 
een oefen of fysiotherapeut aan het verbeteren van je 
houding. Voor pijnstilling zijn opiaten zoals oxycodon zeker 
niet de eerste keuze. Dit in verband met de bijwerkingen, 
zoals sufheid, misselijkheid of braken en obstipatie. 
Bovendien heb je steeds meer nodig om het effect te 
voelen. Dit zijn ronduit verslavende middelen, waarvan je 
echt ook weer moet afkicken. Daarom is het verstandig om 
zulke opiaten zo min mogelijk te gebruiken en in overleg 
met je arts zo snel mogelijk weer te stoppen. Het is het 
verstandigste om te beginnen met een hoge dosering 
paracetamol. Dit eventueel in combinatie met tramadol, 
zo nodig aangevuld met een ontstekingsremmer. Als dit 
niet voldoende helpt, vraag dan een verwijzing naar een 
specialist.
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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

In het volgende nummer van Bot in Balans gaan we 
verder in op het korset als ondersteunend middel bij 
wervelfracturen.

Vertebral body stenting: met een opblaasbaar metalen netje wordt de wervel weer 
gedeeltelijk opgekrikt waarna de onstane holte kan worden opgevuld met botcement.

Ballon-kyphoplastiek: M.b.v. een ballon wordt de wervel iets opgehoogd, waarna de holte 
wordt opgevuld met botcement. Ter ondersteuning wordt aan de achterkant een schroef- en 
staaffixatie  toegevoegd. De ingreep kan op minimaal-invasieve wijze gebeuren, onder narcose.

als zes maanden daarna. Ook hebben we aangetoond dat 
er zes maanden na de ingreep sprake is van een verbeterd 
functioneren. Helaas wordt deze behandeling in Nederland 
door de zorgverzekeraars sinds een aantal jaren niet meer 
vergoed en moeten patiënten de behandeling zelf betalen.

Ballonkyphoplastiek (BKP) en vertebral body 
stenting (VBS)
Bij fors ingezakte wervelbreuken kan gekozen worden voor 
de BKP- of VBS- techniek. Bij BKP worden opblaasbare 
ballonnen in de wervel gebracht en met vocht gevuld om 
een holte in het wervellichaam te creëren. Hierna wordt de 
ballon weer verwijderd en kan de holte opgevuld worden 
met botcement. Bij VBS wordt ook een metalen netje, een 
zogenaamde stent, in het wervellichaam achtergelaten om 
de gewonnen hoogte te behouden. Daarna wordt de holte 
gevuld met botcement. Dit wordt dan meestal verstevigd 
met een schroef- en staaffixatie van de wervels om deze 
extra te ondersteunen. Deze extra ingreep kan in Nederland 
wel voor vergoeding in aanmerking komen. In de ons 
omringende landen worden alle bovengenoemde ingrepen 
gezien als een volwaardige behandeling voor osteoporo-
tische wervelfracturen en ook volledig vergoed. 



‘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!

Lekkere gerechten
Eiwitten zijn belangrijk voor iedereen, vooral voor 
mensen met osteoporose. Vraag je je wel eens 
af wat nou eigenlijk eiwitrijke gerechten zijn? Of 

heb je gewoon inspiratie nodig bij het koken? AH heeft een 
receptenwebsite, waarop je ook speciaal kunt zoeken naar 
eiwitrijke recepten.
www.ah.nl/allerhande/recepten/eiwitrijke-voeding/

Help, een webinar of  
een online overleg!

“U bent welkom bij ons webinar.” Of: “we willen graag online met 
u overleggen”. Iedereen die kantoorwerk doet of voor hobby 
of vrijwilligerswerk veel overlegt, is inmiddels vertrouwd met 

allerlei vormen van video-overleg. Maar wat als je wordt uitgenodigd 
voor een webinar en je weet eigenlijk niet zo goed hoe dat werkt? Laat je 
niet tegenhouden, want voor alles is een eerste keer. Op de website van 
Seniorweb staat een goede uitleg over de meest gebruikte vormen van online 
overleg of webinars. 
www.seniorweb.nl Kijk bij Tips&Uitleg, ‘videobellen’, of ‘webinar volgen’.

Doorvragen bij je arts
Opvallend veel mensen die ons bellen 
of mailen met vragen over osteoporose, 
blijken geen helder beeld te hebben van 

de conditie van hun eigen botten. Zelfs de uitslag 
van hun DEXA-scan is soms niet bekend. De arts 
houdt het vaak bij de aanduiding ‘osteoporose’ of 
‘ernstige osteoporose’. Toch is er wel meer infor-
matie beschikbaar. Soms moet je doorvragen bij 
je huisarts of ziekenhuis om de volledige uitslag 
op te halen, maar je hebt er recht op. Het zijn 
jouw gegevens.
Kennis over je botgezondheid en belastbaarheid 
is belangrijke informatie. Met die kennis kun 
je samen met  bijvoorbeeld je arts. beweeg-
therapeut of verpleegkundige bepalen wat er 
voor jou nodig is om te kunnen doen wat je wilt 
doen - al dan niet in aangepaste vorm. 

Een handjevol 
noten

Noten bij de borrel? Heerlijk! 
En omdat ze veel vitamines en 
mineralen zoals calcium bevatten 

zijn ze ook gezond, juist voor mensen 
met osteoporose. Vooral amandelen en 
paranoten zijn toppers als het om calcium 
gaat. Maar pas wel op, noten bevatten 
veel calorieën. Dagelijks een handje 
ongezouten noten is een prima hoeveelheid, 
maar hoeveel is een handjevol eigenlijk? 
Niet zo heel veel… Op de website van 
Gezondheidsnet kun je zien hoeveel 25 gram 
noten is. 
www.gezondheidsnet.nl, zoek op  
‘25 gram noten’.

IK
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In je eigen huis  
blijven wonen

Er bestaan in Nederland ontelbaar 
veel voorzieningen voor ouderen: van 
telefooncirkels tot bezoekdiensten, 

van klusjesmannen en thuiszorg tot hulp bij 
de computer, huisdieren, administratie en 
aanpassing van de woning. Veel daarvan is 
erop gericht om zo lang mogelijk zelfstandig in 
je eigen huis te kunnen blijven wonen. 
Alleszelf.nl zet over al dit soort onderwerpen 
de dienstverlening en leveranciers bij elkaar. 
Via de tweewekelijkse nieuwsbrief word je op 
de hoogte gehouden van nieuws op de site. En 
de tips zijn vaak ook handig voor mensen die 
jonger zijn.
www.alleszelf.nl

Ik stop met roken
Roken is niet alleen 
slecht voor je longen, 
maar ook voor je 

botten. Nicotine remt de 
aanmaak van nieuwe botcellen 
die nodig zijn om je botten sterk 
te houden. Stoppen met roken 
helpt dus om (verder) botverlies 
te voorkomen.
Wil je gaan stoppen? Op  
www.ikstopnu.nl vind je 
informatie en tips.

Hoera, een trap in huis
Je kent dat wel. Kom je net van boven, blijkt dat je wat 
vergeten bent. Moet je weer naar boven! Maar een trap 
is ook een prima kans om meer te bewegen. Goed voor 

je conditie en spieren. En heel goed om je botten sterk te houden 
of maken. Vooral het naar beneden lopen is goed, omdat dat je 
je botten extra belast. Dus als je een trap in huis hebt, creëer je 
eigen momenten voor sterke botten: gebruik het toilet boven als 
je beneden bent, en andersom. Richt een voorraadkast op zolder 
in, of neem gewoon een extra keer de trap. En als er geen trap in 
huis is, zoek dan naar mogelijkheden. Neem bijvoorbeeld de trap 
in plaats van de roltrap of lift op kantoor of station.

Een auto delen
Door de coronacrisis werken we meer 
thuis. Daardoor staat de auto vaker 
voor de deur niets te doen. Maar 

helemaal zonder auto kan vaak ook niet. Een 
auto delen is dan een mogelijk alternatief. Dat 
scheelt je een hoop geld én het is ook nog 
eens goed voor het milieu. In Nederland heb 
je veel keuze als je wilt autodelen: delen met 
een bekende, auto delen met een groep of 
via een bedrijf waar je een deelauto huurt. De 
‘Vereniging voor gedeeld autogebruik’ geeft 
informatie over de mogelijkheden. 
www.deelauto.nl

Maatje vinden, 
maatje zoeken

Het Oranjefonds heeft 
een mooi project 
waarbij ze mensen bij 

elkaar brengt, want, zoals ze 
zelf zeggen: iedereen verdient 
een maatje. Een maatje om 
mee te lachen, of een maatje 
dat boodschappen doet, of 
een maatje dat helpt bij het 
huiswerk, of een maatje dat 
mee gaat wandelen. Zoek je een 
maatje of wil je een maatje voor 
iemand anders zijn? Kijk dan op 
www.maatjesgezocht.nl

NIEUWSFLITS MIJN LEVEN MET BOTTEN

Bot in Balans juli 2021 |  9   

http://www.alleszelf.nl
http://www.ikstopnu.nl
http://www.deelauto.nl
http://www.maatjesgezocht.nl


2020
Een jaar waarin 
we veel bereikten
De Osteoporose Vereniging is er voor 
iedereen die met osteoporose te maken 
heeft: in het dagelijks leven, in het werk,  
in de zorgsector of op een andere manier.

Ook in 2020 werkten we, ondanks de coronacrisis, heel hard aan onze vier 
speerpunten. We ondersteunden mensen met osteoporose, we behar-
tigden hun belangen, gaven voorlichting en zetten ons in voor preventie. 
Steeds meer mensen weten ons te vinden. Vorig jaar groeide ons ledental 
met maar liefst 20%. Bovendien vroegen opnieuw meerdere organisaties 
ons om onze expertise in te brengen bij projecten rondom osteoporose-
 zorg. De Osteoporose Vereniging zet zich in voor betere voorlichting aan 
en betere zorg voor mensen met osteoporose. In 2020 hebben we daar 
weer belangrijke stappen in gezet.

Wil je het hele jaarverslag lezen?  
Kijk dan op www.osteoporosevereniging.nl/vereniging/activiteiten

Vragenteam 
Veel mensen zitten met vragen over 

osteoporose of hun behandeling, of ze 
willen graag hun ervaringen met iemand 

delen. Steeds meer van hen weten de 
weg te vinden naar het Vragenteam van 

de Osteoporose Vereniging.

De Osteoporose Vereniging  
gaat digitaal

Mede als gevolg van de coronacrisis 
zijn we in 2020 gestart met online 
bijeenkomsten. 87 mensen namen  

deel aan ons eerste webinar,  
Diagnose osteoporose, wat nu?  

732 keken het webinar later terug via  
www.osteoporosevereniging.nl.

Goed zorgen voor jezelf is altijd belangrijk. En al helemaal als je 
osteoporose hebt. Maar daarvoor moet je wel weten wat in het 

belang is van je (bot)gezondheid. In 2020 vonden weer meer mensen 
via de Osteopose Vereniging informatie over (leven met) osteoporose.

Telefoontjes 
ontvangen

Telefoontjes 
beantwoord

Mail 
ontv/beantw

2019 600 300 500
2020 700 310 1000

VOORLICHTING

ONTMOETEN  
EN ONDERSTEUNEN

Overige activiteiten op communicatief gebied: bijdrage 
aan externe publicaties en bijscholing (para)medici.

4 x per jaar, oplage 1.500
4 x per jaar, oplage 1.500-2.000

2019
2020

4 x per jaar, oplage 3.080

n.v.t.

aantal volgers: 750

6 x per jaar, oplage 3.644

1 x per jaar

aantal volgers: 1.000

Eigen communicatie

Magazine 
Bot in Balans

Digitale  
nieuwsbrief

Webinar

Facebook

87 deelnemers, 732 keer teruggekeken

aantal bezoekers: 199.690
aantal bezoekers: 211.800

Website
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€

5%

10%

15%

30%

BELANGEN BEHARTIGEN

Bijdragen aan 
behandelrichtlijnen

Bijdragen aan 
beoordeling 
nieuwe medicatie

Inbreng Patiëntenfederatie 
op overstijgende thema’s

Preventie

Overige projecten

Bij alles wat we doen brengen we het 
patiëntenperspectief in.

40%

20 vrijwilligers*, betrokken bij:

Bestuur  
plus aankomende bestuursleden

Belangenbehartiging

Verenigingsorganisatie (waaronder 
boekhouding, kascommissie)

Online marketing

Ontwikkeling webinars 

Project Regiozorg in kaart

Project Gekwalificeerde  
osteoporose-fysiotherapeuten 

Vragenteam 

* Sommige 
vrijwilligers vervullen 
dubbelfuncties.

De stem van de osteoporosepatiënten  
zelf wordt nog veel te weinig gehoord.  
Dat moet anders! Ook in 2020 zetten 

we ons in om de ervaringen en 
wensen van patiënten duidelijk over 

te brengen bij de organisaties en 
mensen die zich bezig houden met 

veranderingen in de zorg.

In 2020 meldden 
20% meer mensen 
zich aan als lid van 
de Osteoporose 
Vereniging. Ons 
ledental groeide 
van 1001 (2019 naar 
1204 (eind 2020).

Sterke botten zijn voor iedereen belangrijk, ook 
als je geen osteoporose hebt. Preventie is dus 
essentieel! In 2020 zorgden we onder andere 

voor extra publiciteit over osteoporose op 
20 oktober, Wereld Osteoporosedag. 

PREVENTIE
Inkomsten 2020 Bestedingen 2020

In 2020 werkten we  
meer of minder intensief samen 

met meer dan 60 organisaties in de 
zorgsector en daarbuiten.

Subsidies,  
contributies,  

donaties,  
sponsoring

Voorlichting, 
belangenbehartiging, 

lotgenotencontact, 
bureaukosten

142.684 138.000
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Anorexia en 
osteoporose

Wat is anorexia?
Anorexia is een eetstoornis die vooral bij 
meisjes en jonge vrouwen kan ontstaan. 
Zij eten extreem weinig en sporten 
soms uitzonderlijk veel om maar zo veel 
mogelijk af te vallen. Die gewichtsafname 
kan gevaarlijke vormen aannemen, en 
kan in een beperkt aantal gevallen zelfs 
dodelijk zijn. De ziekte, die overigens ook 
bij jongens en mannen voorkomt, kan 
jaren aanhouden en wordt soms zelfs 
chronisch. Naar schatting 5.600 mensen 
in Nederland lijden aan anorexia, en 
terwijl een deel herstelt, krijgen jaarlijks 
ca. 1.300 nieuwe mensen anorexia*.

norexia ontstaat meestal bij 
meisjes die nog volop in de 

groei zijn, vertelt Natasha Appelman. 
Dat is een belangrijke periode, 
want juist in die periode worden de 
botten nog volop gevormd. Over het 
algemeen gesproken bereik je rond 
je 30e de piekbotmassa. Appelman: 
“De precieze leeftijd is afhankelijk 
van genetische factoren, de leeftijd 
waarop je in de puberteit komt en 
of je ziek geweest bent op jonge 
leeftijd. Kom je laat in de puberteit, 
dan duurt het ook langer voordat je 
je piekbotmassa bereikt.”

Groeispurt
Op het moment van de piekbot-
massa zijn de botten op hun zwaarst, 
legt ze uit. Daarna wordt de totale 
botmassa met het ouder worden 
geleidelijk aan steeds minder. In de 
periode dat bij jonge mensen die 
piekbotmassa wordt gevormd, zijn 
voedingsstoffen als calcium en fosfor 
heel belangrijk om ervoor te zorgen 
dat de botten ook daadwerkelijk zo 
sterk mogelijk worden. Appelman: 
“Op het moment dat meisjes gaan 
menstrueren, en als jongens in de 
puberteit komen, krijgen ze onder 
invloed van de geslachtshormonen 
en het groeihormoon eerst een 

enorme groeispurt. Tegelijk worden 
ook hun groeischijven voorbereid op 
het sluiten. Met dichte groeischijven 
kun je niet meer in de lengte 
groeien, maar je botten kunnen 
nog wel extra mineralen opnemen, 
met name calcium en fosfor. Die 
mineralen zorgen ervoor dat er een 
extra cementlaagje in de botten 
wordt opgebouwd.”
Juist als iemand ziek wordt in de 
periode dat de botsterkte wordt 
opgebouwd, of het nu gaat om 
anorexia of een andere langdurige 
ziekte, heeft dat gevolgen voor de 
botten. “Je ziet dan dat het lichaam 
automatisch gaat investeren om 
andere belangrijke processen op 
peil te houden.” Het proces van de 
botmassa- aanmaak is daarbij de 
verliezer, dat gaat minder hard. Het 
uiteindelijke resultaat is dat bij zo 
iemand de uiteindelijke piekbot-
massa (veel) lager is dan bij iemand 
die niet ziek is geweest in haar 
jeugd. Dan kan er osteoporose 
ontstaan.

Uitblijven van de menstruatie
Natasha Appelman benadrukt dat het 
verstoorde proces van de aanmaak 
van botmassa niet de enige risico-
factor is bij meisjes met anorexia. 

A

DR. NATASHA APPELMAN-
DIJKSTRA, werkt sinds 2012 
als internist-endocrinoloog 

in het LUMC

DIAGNOSE

Niet iedereen die met anorexia te 
maken heeft, weet dat deze ziekte 
osteoporose kan veroorzaken. 
Dr. Natasha Appelman, internist-
endocrinoloog bij het LUMC, legt 
uit hoe dit zit.
TEKST: ANNETTE ZEELENBERG
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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

>

Het uitblijven van de menstruatie 
speelt ook een belangrijke rol. “Veel 
van deze meisjes menstrueren niet 
meer doordat het geslachtshormoon 
heel laag is geworden als gevolg van 
het ondergewicht. Ze hebben dus (te) 
weinig oestrogeen, net als vrouwen 
in de overgang. Dus net als bij deze 
groep vrouwen, betekent dat voor 
deze meisjes dat de botsterkte en 
-massa afneemt. Een verminderd 
oestrogeenniveau is slecht voor je 
botten. Daarnaast gebeuren er bij 
anorexia nog een heel aantal andere 
processen in het lichaam waardoor 
je botten minder sterk en minder dik 
worden.”
Sommige meisjes met anorexia 
bewegen bovendien nog maar 
heel weinig. “Ook dat is een risico. 
We weten dat bewegen heel goed 
is voor je botten, daar worden ze 
sterker van.” Andere meisjes gaan 
juist extreem veel bewegen, maar 
dat hoeft niet te betekenen dat ze 
hun botten daarmee een oppepper 
geven. “Beweging alleen is niet 
voldoende om botten sterk te 
maken, ze moeten ook voldoende 

bouwstoffen krijgen. Het is juist het 
evenwicht dat belangrijk is. We zien 
dus dat jonge mensen met anorexia 
ook osteoporose kunnen krijgen.”

De echte problemen 
komen later
Mensen met osteoporose lopen 
meer risico om een botbreuk op 
te lopen, maar toch hebben jonge 
vrouwen met osteoporose daar 
over het algemeen minder last van. 
“Het lichaam is nog veerkrachtig, 
de spieren zijn sterker, het reactie-
vermogen beter. Daardoor vallen 
jongeren minder snel en is er dus 
minder kans dat ze een bot breken. 
Als een jong iemand osteoporose 
heeft, kun je dat niet zomaar zien. Er 
is geen pijn, vaak geen botbreuken. 
De echte problemen met 
osteoporose komen meestal niet 
als je achttien bent, maar wel een 
aantal jaren later. Dus vaak wordt de 
osteoporose ook niet gediagnosti-
ceerd op deze jonge leeftijd.”
Dat klinkt erger dan het is, zegt 
Appelman, want de behandeling 
van anorexia voor deze groep 
pakt eigenlijk automatisch ook 
osteoporose aan. “Het belang-
rijkste is dat deze meisjes weer een 
gezonde leefstijl krijgen, dat hun 
gewicht hoger wordt en dat hun 
menstruatie weer op gang komt. 
Osteoporosemedicijnen worden 

maar zelden voorgeschreven aan 
deze groep. We zijn terughoudend 
met deze medicatie voor vrouwen 
in de vruchtbare leeftijd, omdat je 
niet zwanger mag worden als je een 
van deze middelen neemt. Dat de 
menstruatie terugkomt, en vooral 
dat het gewicht weer op peil komt, 
is eigenlijk de beste remedie. Als 
dat lukt, hoeft dat trouwens niet te 
betekenen dat de osteoporose weer 
helemaal verdwijnt. Het lijkt erop 
dat de te lage botmassa bij deze 
groep niet helemaal te herstellen 
valt, dus als deze meisjes ouder 
worden is het iets wat dan weer 
aandacht behoeft.”

Tijd nodig
En wat moeten meisjes doen als, 
ondanks alle pogingen om gezonder 
te leven, de menstruatie toch 
(nog) niet terugkomt? “Dan zou ik 
hen aanraden om met hun arts te 
overleggen of ze een lage dosis 
fysiologisch oestrogeen kunnen 
nemen. Er zijn aanwijzingen dat dat 
beschermend kan werken voor de 
botten. Hoe lastig ook, een gezond 
gewicht blijft heel belangrijk. En het 
is ook belangrijk om te weten dat 
het een illusie is om te denken dat je 
in één keer van rood (osteoporose) 
naar groen (gezonde botten) gaat. 
Zorgen voor sterkere botten kost nu 
eenmaal tijd.” 

Hoe lastig ook, 
een gezond 
gewicht blijft heel 
belangrijk

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


Je kreeg al heel jong anorexia, 
hoe is dat gebeurd?
“Ik werd erg onzeker over mezelf, mijn 
vriendinnen waren allemaal dunner 
dan ik. Op mijn tiende begon ik met 
afvallen. Toen ik slanker werd, kreeg 
ik veel complimentjes en dat werkte 
motiverend, een soort bevestiging dat 
ik er mocht zijn. Toch kon ik niet meer 
stoppen met afvallen, het gaf een 
kick,” zegt de inmiddels twintigjarige 
Hannah. “Het was niet alleen voeding 
waar ik op focuste, maar vooral ook 
bewegen. Dit sloeg om in een sport-
verslaving. Ik was elke dag aan het 
sporten. Zo deed ik bijvoorbeeld aan 
HIIT-work-outs, dat is heel intensief. 
Ook liep ik vaak en lang hard. Voor 
mij was een work-out geslaagd als ik 
helemaal uitgeput was. Het was ook 
een manier om met mijn gevoelens 
en emoties om te gaan. Daarbij at ik 
eigenlijk best redelijk, vond ik zelf, 
maar blijkbaar niet genoeg om mijn 
botten gezond te houden.”

Wist je dat je risico liep om 
osteoporose te krijgen?
“Ik was toen onder behandeling 
van een kinderarts. Zij was heel 
streng, en vertelde me steeds welke 
gevolgen anorexia kon hebben voor 
mijn lichaam. Ik wilde haar eerst 
niet geloven, zo ernstig was mijn 
eetstoornis toch niet? Haar woorden 
hadden uiteindelijk wel effect. Want 
naast de angst om aan te komen, was 
er nu ook de angst om complicaties, 
waaronder osteoporose, te krijgen.” 

Hannah had eigenlijk geluk met haar 
strenge kinderarts, want die arts was 
degene die ervoor zorgde dat zij een 
DEXA-scan liet doen.

Hoe ging die eerste DEXAscan?
“De scan wees uit dat ik osteopenie 
had, ik was toen zeventien. Van die 
uitslag ben ik erg geschrokken. Het 
voelde als een wake-up-call, en ik 
ben mijn herstel toen serieuzer gaan 
nemen.” Helaas gooide een depressie 
roet in het eten. Het ging toen weer 
bergafwaarts. Ze zocht op verschil-
lende plekken hulp, maar echte 
hulp kreeg ze niet. Hannah werd 
zelfs afgewezen bij een kliniek voor 
eetstoornissen omdat ze te mager 
was, en behandeling op dat moment 
te risicovol was. “Mijn vader heeft 
me uiteindelijk geholpen uit het dal 
te komen. We hebben samen een 
therapie bedacht met bijvoorbeeld 
yoga en boswandelingen. Ik besefte 
dat ik geen geheimen kon hebben 
als ik wilde herstellen en dat ik alles 
met mijn vader kon bespreken om de 
angst de baas te worden.”

Ondertussen kreeg je ook een 
tweede DEXAscan. Was de 
osteopenie toen verergerd?
“Dat was in 2019. Toen bleek dat ik 
osteoporose had. Vanaf dat moment 
ben ik op advies van de arts calcium- 
en vitamine D-tabletten gaan 
slikken. De internist legde uit dat 
bisfosfonaten meestal worden voor -
geschreven bij mensen die ouder zijn, 
omdat het effect op jongvolwassenen 
nog niet bekend is. Het blijkt nu 
veilig te zijn, maar het belangrijkste 
is dat mijn menstruatie weer op 
gang komt. Ik krijg daar hulp bij 
van een diëtist en doe al een tijd 
niet meer aan extreme sporten. Zo 
krijgt mijn lichaam de kans om te 
herstellen. Ik kan nu ook genieten van 
boswandelingen met de hond.”

Hoe is het nu voor jou om met 
de diagnose osteoporose te 
leven?
“Het gaat dagelijks meerdere keren 
door mijn hoofd. Ik merk er vrij weinig 
van, maar ik weet dat het er is. Aan de 
ene kant ben ik boos op mezelf, omdat 
ik dit ‘zelf’ veroorzaakt heb, en zou ik de 
tijd terug willen draaien. Aan de andere 
kant heb ik nu ook de mindset om te 
blijven vechten tegen de negatieve 
gedachtes in mijn hoofd en er het 
beste van te maken. Zo kan ik de kleine 
dingen meer waarderen en weet ik wat 
ik belangrijk vind, zoals mijn familie en 
vrienden die me altijd steunen.” 

*Achternaam bij de redactie bekend

“Ik heb nu de mindset 
 om er het beste van 
 te maken”

Hannah* (20) kreeg al op haar zeventiende te 
horen dat ze osteopenie had. Dit was het gevolg 
van de eetstoornis anorexia, een dagelijkse strijd 
met haar lichaam en hoofd.
TEKST: ANNETTE ZEELENBERG

“De scan wees uit 
dat ik osteopenie 
had, ik was toen 
zeventien”

IN GESPREK MET GRIP OP VERANDERING
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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.  

an een kind al met gebroken botten ter wereld 
komen? Dat is niet waarschijnlijk, denk je 

misschien. Broze botten zijn immers iets van de ouder 
wordende mens. Maar toch kan dat wel degelijk 
gebeuren. Er is dan sprake van een erfelijke aandoening 
die bekend staat als osteogenesis imperfecta. 
Letterlijk betekent dit een onvolmaakte botaanmaak; 
in Nederland wordt ook wel de benaming broze-
botten ziekte gebruikt. Bij deze gelukkig vrij zeldzame 
aandoening schiet de stevigheid van het bot ernstig 
tekort. Dit heeft tot gevolg dat er makkelijk botbreuken 
optreden. Daarnaast ontstaan er ook deformaties (afwij-
kende vergroeiingen) van armen, benen, wervelkolom, 
borstkas en schedel. En dat reeds op zeer jonge leeftijd.

Tekort aan collageen
De aandoening blijkt samen te hangen met afwij-
kingen in het collageen, een eiwit dat een belangrijke 
verbindende functie (bindweefsel) heeft op verschil-
lende plaatsen van het menselijk lichaam. Er kan een 
tekort zijn aan dit collageen, of de samenstelling van 
het collageen is niet in orde. Collageen bevindt zich niet 
alleen in de botten, maar ook in de huid, pezen, tanden 
en gewrichten. Daarom worden bij de brozebottenziekte 
vaak ook andere afwijkingen gezien, zoals in het gebit en 
in gewrichten, die overmatige elasticiteit vertonen. Een 
heel bijzonder symptoom, dat soms bij deze aandoening 
voorkomt, is een blauwe verkleuring van het oogwit.

Verhoogd risico op osteoporose
Niet alle vormen van de brozebottenziekte zijn even 
ernstig. Bij de mildste vorm, die het meest voorkomt, 
zijn er aanvankelijk geen symptomen. Er is dan wel 
een verhoogd risico op osteoporose op relatief jonge 
leeftijd. Bij andere vormen ontwikkelen zich de vergroei-
ingen tijdens de groei en pubertijd. Bij deze kinderen 
zijn vaak meerdere operaties nodig om de dreigende 
vergroeiingen te corrigeren. In die gevallen kan de 
diagnose al gesteld worden op basis van het uiterlijk en 
de aard van de afwijkingen.

Genetisch onderzoek
Aanvullend radiologisch en genetisch onderzoek kan 
zorgen voor meer zekerheid over de diagnose. Jaarlijks 
worden in Nederland tien tot vijftien kinderen geboren 
met de ernstigere vormen van deze aandoening. Omdat 
de lichtere vormen pas op latere leeftijd problemen 
gaan geven, is het werkelijke aantal patiënten met 
osteogenesis imperfecta een stuk hoger. Het is dan 
ook niet uitgesloten, dat bij een deel van de mensen, 
die op relatief jonge leeftijd te horen krijgen dat zij 
osteoporose hebben, in feite sprake is van osteogenesis 
imperfecta. Hier zou genetisch onderzoek van belang 
kunnen zijn om tot de juiste diagnose te komen. 

Oefen of fysiotherapeut
Een echte behandeling om de aandoening te laten 
verdwijnen is er niet. Wel hebben de patiënten baat 
bij een multidisciplinaire begeleiding. Hierbij is een 

centrale rol weggelegd voor een oefen- of fysio-
therapeut, omdat deze via oefeningen en onder-
steunende maatregelen kan helpen botbreuken te 
voorkomen. Een gezonde leefstijl, met bewegen, 
gezonde voeding en niet roken zijn eveneens van groot 
belang. In sommige gevallen worden ook medicijnen, 
bisfosfonaten, voorgeschreven om de kans op breuken 
te verkleinen. 

Jonge brekebeentjes

COLUMN OP DE BEEN BLIJVEN

“Ook kinderen  
kunnen broze botten 
hebben”

K
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Osteoporosebehandeling: 
3 onderdelen
Zwakke botten heb je voor de rest van 
je leven, osteoporose is een chronische 
aandoening. Daarom is het goed dat 
je jezelf zo goed mogelijk over deze 
ziekte informeert en zelf de regie 
neemt. Dan zul je zien dat je zelf heel 
veel kunt doen. De osteoporosebehan-
deling bestaat uit drie onderdelen die 
alle drie even belangrijk zijn en elkaar 
versterken. Je moet dus met alle drie de 
onderdelen aan de slag.
1. Goed bewegen: door je botten te 

belasten zullen ze sterker willen 
worden.

2. Goed en gevarieerd eten. Zorg voor 
voldoende mineralen en andere 
bouwstoffen in je voeding, dat 
hebben je botten nodig als ze door 
dat bewegen sterker willen worden. 
Calcium en vitamine D zijn daarbij 
heel belangrijk.

3. Bespreek met je arts welke medicijnen 
voor jou geschikt zijn, en zorg ervoor 
dat je die medicijnen ook trouw neemt.

De ins en outs  
van medicijnen
Medicijnen: niet altijd prettig, wel nuttig.  
Prof. dr. Willem Lems en Harry van den Broek 
gaven in ons meest recente webinar informatie 
over het hoe en waarom van medicatie.

HARRY VAN DEN BROEK, 
voorzitter van de 

Osteoporose Vereniging

PROF. DR. WILLEM  
F. LEMS, reumatoloog bij 
Amsterdam UMC, locatie 

VUmc

Groep 2:  
Medicatie die de botafbraak remt
• Zoledronaat (bisfosfonaat, infuus,  

1 x per jaar, initieel gedurende 5 jaar)
• Denosumab (prikje onder de huid, 

2 x per jaar. LET OP Stoppen altijd 
in overleg met je arts en altijd met 
opvolging door een ander middel!

•  Raloxifen (hormoon, tablet, dagelijks, 
gedurende 5 jaar)

De medicijnen uit groep 1 leiden tot 
ongeveer 50% minder wervelbreuken, 
30% minder heupbreuken en 20% 
minder andere breuken.
De medicatie uit groep 2 wordt voorge-
schreven als een patiënt de medicatie 
uit groep 1 niet goed verdraagt, of 
als er speciale redenen zijn om deze 
medicijnen te kiezen. Ze zijn zeer 
effectief: tot 75% minder wervelbreuken, 
40% minder heupbreuken en 25% 
minder andere breuken.

Groep 3:  
Medicatie die de botaanmaak stimuleert
• Teriparatide (prikje onder de huid, 

dagelijks gedurende 2 jaar)
• Romosozumab (tweemaandelijkse 

injecties gedurende 1 jaar)
Deze medicijnen zijn vrij nieuw (teripa-
ratide sinds 2004, romosozumab sinds 
voorjaar 2021). De kosten ervan zijn 
hoog in vergelijking met de eerste 
groep botsparende medicatie en ze 
worden alleen ingezet bij patiënten met 
ernstige osteoporose. Hierbij is een 
goede begeleiding noodzakelijk. Ook 
bij deze middelen is er onmiddellijk na 
het stoppen een opvolgende medicatie 
nodig om de ‘winst’ vast te houden.
Gebruik van teriparatide geeft tot 70% 
minder wervelbreuken en tot 40% 

WEBINAR

Daarnaast moet je het risico om te 
vallen zo beperkt mogelijk houden. 
Zwakkere botten zijn niet het probleem, 
maar wel de mogelijke fracturen. Werk 
daarom ook aan je balans en (spier)
kracht. Een ander belangrijk advies is 
om niet te roken en zo weinig mogelijk 
alcohol te drinken, je past dan je 
leefstijl aan.
Het komt regelmatig voor dat mensen 
besluiten om de medicijnen pas later 
te proberen, of helemaal te laten 
zitten. Ze hopen dan dat goed eten 
en goed bewegen voldoende zijn om 
de osteoporose te behandelen. Dit is 
echter maar een deel van de oplossing, 
je hebt de medicijnen die de arts jou 
heeft voorgeschreven echt nodig als 
onderdeel van de complete therapie.

Hoe werken medicijnen?
Er zijn veel verschillende soorten 
osteoporosemedicijnen. Het overkoe-
pelende doel is om de kans op een 
botbreuk te verminderen. Want 
botbreuk(en) zijn het grote risico van 
osteoporose. Een simpele breuk van 
een pols of enkel kan een voorbode zijn 
van meer gecompliceerde en gevaar-
lijker breuken, de heup- en wervel-
fracturen. Dit soort breuken kunnen een 
grote impact op je leven hebben. Om die 
ernstige botbreuken zo veel mogelijk te 
voorkomen, schrijven artsen medicijnen 
en leefstijlaanpassingen voor.

Groep 1:  
Medicatie die de botafbraak remt
• Alendronaat (bisfosfonaat, tablet of 

drank, initieel gedurende 5 jaar)
• Risedronaat ( bisfosfonaat, tablet, 

initieel gedurende 5 jaar)
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minder andere breuken. Het effect van 
romosozumab vermindert niet alleen 
de kans op botbreuken in vergelijking 
met een placebo, maar is ook onder-
zocht in vergelijking tot het gebruik van 
alendronaat. Romosozumab geeft in 
die studie tot 48% minder botbreuken, 
33% minder botbreuken en 18% minder 
andere breuken, allemaal in vergelijking 
met het effect van alendronaat. Dit 
middel is dus zeer effectief. 

Bijwerkingen
Er zijn veel misverstanden over mogelijke 
bijwerkingen. Van alle mensen in 
Nederland die osteoporosemedicatie 
krijgen, stopt 50 procent binnen een jaar. 
Dat komt meestal omdat ze last hebben 
van bijwerkingen of omdat ze denken 
de medicijnen niet nodig te hebben. 
Toch is het heel onverstandig om in zo’n 
geval de medicijnen maar af te schrijven. 
Medicatie hoort bij de complete behan-
deling.
Er zijn veel verschillende osteoporose-
medicijnen, die allemaal net op een 
andere manier werken. Ervaar je bijwer-

kingen van je medicijn? Bespreek dan 
met je arts of je kunt overstappen op 
een ander medicijn dat prettiger is voor 
jou. Het kan ook zijn dat een andere 
vorm van jouw medicijn beter werkt 
voor jou, bijvoorbeeld een drankje in 
plaats van een tablet. 
Naast veel voorkomende bijwerkingen 
als een gevoelige maag of slokdarm, 
zijn er ook twee ernstige, maar zeer 
zeldzame bijwerkingen. Deze kunnen 
bij sommige osteoporosemedicatie 
voorkomen: een atypische botbreuk in 
het bovenbeen en botafbraak in de kaak 
(kaaknecrose).
Beide bijwerkingen komen vooral voor 
in combinatie met langdurig gebruik en/
of hogere doseringen, die vooral in de 
oncologie worden ingezet. Natuurlijk 
is het goed om alert te zijn op deze 
bijwerkingen, maar realiseer je wel dat 
ze zeer zeldzaam zijn: ze komen voor 
bij gemiddeld 1 op de 100.000 tot 1 op 
de 1.000.000 mensen die osteoporo-
semedicatie gebruiken. Helemaal uit 
te sluiten zijn ze nooit. Maar door de 
risicofactoren in overleg met je arts zo 
veel mogelijk aan te pakken, vermindert 
de kans op een dergelijke bijwerking 
aanzienlijk.

Een atypische bovenbeenbotbreuk (AFF)
Een dergelijke bovenbotbreuk ontstaat 
spontaan, ‘vanuit het niets’.
Risicofactor: Deze bijwerking ontstaat 
eigenlijk alleen bij mensen op hogere 
leeftijd en mensen die gemiddeld tien 

jaar of langer bisfosfonaten hebben 
genomen. Je arts moet in de gaten 
houden dat je bisfosfonaten niet langer 
dan deze periode gebruikt, maar wees er 
zelf ook alert op. 

Kaaknecrose (ONJ)
Hierbij is sprake van botafbraak in de 
kaak, wat kan leiden tot pijnklachten en 
infecties.
Risicofactoren: Slecht gebit, alcohol-
gebruik en roken, samen met een 
langdurig gebruik van bisfosfonaten 
of denosumab. Pak deze risico’s zo 
veel mogelijk aan vóórdat je begint 
met osteoporosemedicatie. Een goede 
controle van de conditie van je gebit 
(voor het starten) staat dan ook helder 
in de bijsluiter. Bespreek de risico’s met 
je arts en tandarts. 

DIAGNOSE

Webinar over voeding 
(en supplementen)
Ons volgende webinar gaat over 
voeding en osteoporose. We hebben 
op dit moment nog geen definitieve 
datum, maar het zal in ieder geval na 
de zomer zijn. Houd onze website en 
onze digitale nieuwsbrief in de gaten 
voor meer informatie!
Nog geen abonnee van onze gratis 
nieuwsbrief? Je kunt je via onze 
homepage opgeven.  
www.osteoporosevereniging.nl 

Last van 
bijwerkingen? 
Probeer een 
ander medicijn
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   NIEUWS UIT DE VERENIGING

Maria Zwart ondersteunt de directeur 
en het bestuur van de Osteoporose 
Vereniging. Daarnaast is ze verant-
woordelijk voor het onderhouden 
van onze Facebook-pagina.

Maria: “Facebook is een makkelijk 
communicatiemiddel. Ook voor de 

Osteoporose Vereniging. Ik merk dat onze 
nieuwsberichten, oproepen en leuke 
weetjes op Facebook steeds meer betrokken 
volgers krijgen. Dat zijn er nu al meer dan 
1080 en elke week komen er mensen bij. 
Daaruit blijkt wel dat er veel behoefte 
is aan laagdrempelige informatie over 
osteoporose.
Meer volgers, dat betekent ook meer 
interactie: mensen reageren met vragen 
of opmerkingen op onze berichten en 

verwachten daar dan ook weer een 
antwoord op. Dat lukt op dit moment niet 
altijd, er is zo veel te doen in en rondom de 
vereniging, daar is soms simpelweg geen 
tijd voor. Daarom zoeken we versterking 
om mij en een net gestarte vrijwilliger te 
helpen met de content op Facebook. Ik zou 
het heel fijn vinden als we via Facebook 
(en misschien ook Instagram) nog veel meer 
mensen kunnen bereiken.”

Volg jij ons ook op 
Facebook?
Het adres van  
onze pagina is  
www.facebook.com/
osteoporosevereniging

Zou dat niet mooi zijn? Als 
iedereen die de diagnose 
osteoporose krijgt, gelijk 
een boekje ontvangt met 
een duidelijke uitleg van wat 
deze aandoening betekent 
en hoe je je leefstijl aan kunt 
passen. 
Wij zijn erg enthousiast over 
dit idee en gaan deze zomer 
en in het najaar aan het werk 
om zo’n boekje te realiseren. 
Er komt handige informatie 
in, en ook een ruimte om 
aantekeningen te maken over 
je persoonlijke behandel  plan. 
Maar welke informatie is 
nuttig? Wat moet iemand 
die net de diagnose heeft 

gehad echt weten? En wat 
is minder belangrijk op zo’n 
moment? Waar kun je terecht 
voor aanvullende vragen? 
Daar praten we graag eerst 
over met onze leden, die zijn 
immers ervaringsdeskundig.
We zoeken twintig mensen 
die willen meedenken over 
de inhoud van dit boekje: wat 
moet er precies in staan? Dat 
meedenken gebeurt in een 
of twee bijeenkomsten in de 
periode juli-september. Het 
is een leuk project, waarbij je 
nieuwe mensen leert kennen 
en misschien zelf ook het 
een en ander bijleert over 
osteoporose.

Vrijwilligers 

gezocht

Vrijwilligers 

gezocht

Handig met 
Facebook?  
We kunnen je 
hulp gebruiken

Denk jij mee?

Wil je samen met andere enthousiaste mensen  
meewerken aan dit kortlopende project? Mail! 
hwitte@osteoporosevereniging.nl.

Ben jij handig met Facebook, heb je tijd en 
wil jij je verdiepen in osteoporose en de 
behandeling ervan? Dan moeten we snel 
eens praten! 
Je kunt een mailtje sturen naar  
mzwart@osteoporosevereniging.nl
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Als de DEXAscore 
tegenvalt
Je DEXA-score is lager dan -2,5 en je 
had gehoopt dat het inmiddels wat 
verbeterd zou zijn. Of je hoort voor 
het eerst iets over T-scores en die 
betekenen dan ook nog eens dat je 
osteoporose hebt. Dit is voor niemand 
een leuk bericht. Zo’n uitslag kan je 
wereld op zijn kop zetten. 
En hoe ga je daar dan mee om? Dat is 
voor iedereen verschillend. Misschien 
doe je alsof er niets aan de hand is. Of 
ben je verdrietig of boos. Of je gaat op 
zoek naar alle informatie die je kunt 
vinden. Wij zijn benieuwd hoe dat voor 
jou was. Wat was jouw reactie op de 
slechte T-waarden, wat heb je ermee 
gedaan en wat heeft jou geholpen om te 
kunnen omgaan met deze uitslag? Kreeg 
je voldoende informatie van je arts? 
Laat het ons weten! 
Reageer via  
info@osteoporosevereniging.nl

Elk jaar houden we een algemene 
ledenvergadering waarin we met 
onze leden het afgelopen jaar en 
de plannen voor het nieuwe jaar 
bespreken. Dit jaar gebeurde dat 
op 8 mei, in een online bijeen-
komst. Er waren 11 leden en 4 
bestuursleden aanwezig. Voor 
sommigen was de online vorm 
juist ideaal, omdat het een hoop 
ongemakken van reizen scheelt. 
Anderen vonden de video-bijeen-
komst misschien te ingewikkeld. 
Er was veel werk gemaakt van 
de presentaties en het stemmen 
was netjes geregeld aan de 
hand van polls. De kascontrole-

commissie was positief over de 
wijze waarop de boekhouding is 
gedaan en de vergadering was 
zeer tevreden over de rappor-
tages van het bestuur. Alle 
stemmingen werden dan ook 
unaniem met ‘Ja, akkoord’ beant-
woord. Daarmee zijn de twee 
kandidaat-bestuursleden Renée 
van Pamelen en Agnes Bruijn 
officieel bestuurslid geworden 
en is decharge verleend aan 
het bestuur. De vergadering was 
verheugd over de ontwikkelingen 
die de vereniging in gang heeft 
gezet.

Algemene ledenvergadering Financiële steun: veel dank!
Sommige van onze leden zijn niet alleen 
lid, maar ook donateur. Van hen krijgen 

we eenmalig of met enige regelmaat 
een donatie. Met die bedragen zijn 
we ontzettend blij, dit stelt ons in 

staat om weer nieuwe projecten 
voor osteoporosepatiënten op te 
pakken. Dus hierbij uit de grond 

van ons hart: dank jullie wel!

Thea Zaal, coördi-
nator van het project 
In kaart brengen 
van de regionale 
osteoporose  zorg:

“Regelmatig vragen 
mensen ons waar ze 

het beste terechtkunnen als 
ze meer willen weten over de 
behandeling van osteoporose. 
Volgens onze informatie zijn er 
in Nederland op dit moment 
11 osteoporosepoli’s actief. 
Maar daarnaast zijn er nog 
veel meer plekken waar goede 
osteoporose  zorg beschikbaar 
is. Die hebben we echter niet 
allemaal in beeld.
Om onze leden nog beter te 
kunnen ondersteunen, willen we 
inventariseren waar en welke 
zorg beschikbaar is. Daarom 
zoeken we vrijwilligers die 
willen helpen bij het verzamelen 
van informatie hierover. We 
willen weten op welke locaties 
osteoporosezorg wordt aange-

boden, wat die zorg inhoudt en 
wie de behandelaars zijn. Voor 
het verzamelen van de gegevens 
hopen we vijf tot tien mensen te 
vinden die ons in het najaar van 
2021 kunnen helpen.

Vind je het interessant om 
hieraan mee te werken? We 
zoeken mensen die voldoende 
computervaardigheden hebben, 
via het internet informatie 
kunnen opzoeken en deze 
informatie vervolgens digitaal 
kunnen vastleggen. Voor aanvul-
lende gegevens zul je af en 
toe ook moeten bellen met 
medische instellingen. Daarom 
is het handig als je overdag tijd 
beschikbaar hebt, maar het zijn 
werkzaamheden die je verder 
goed op je eigen moment en in 
je eigen tempo kunt doen.”

Vrijwilligers 

gezocht

Regionale osteoporosezorg: 
hoe en wat

Wil jij je voor dit project inzetten? 
Mail naar Hendrien Witte,  
hwitte@osteoporosevereniging.nl. 
Zij neemt dan contact met je op.
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De aanpak van osteoporose 
bestaat uit drie onderdelen die 
elkaar versterken en die je alle 
drie nodig hebt:

• Goed bewegen

• Goede voeding

• én medicijnen

Bespreek met je arts welke 
medicijnen voor jou geschikt 
zijn, en zorg ervoor dat je die 
medicijnen ook trouw neemt!  
Neem zelf verantwoordelijk-
heid voor jouw osteoporose-
behandeling: alleen dan kun 
je botbreuken zo veel mogelijk 
voorkomen.

Osteoporose? 
Neem je medicijnen!


