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VOORWOORD

Een kritische noot
Het zal wel aan mijn leeftijd liggen, maar de tijd gaat sneller dan ooit. Met dit nummer
zitten we weer dicht tegen kerst aan. Ook mogen we nu alvast ons lijstje met goede
voornemens gaan maken voor 2020.
Zoals ik in het vorige nummer al aangaf, hebben we als Osteoporose Vereniging nogal
wat zorgen over de hokjesgeest die een goede organisatie van osteoporosezorg in de weg
lijkt te staan. Maar ook in dit nummer moet ik helaas weer wat extra kritische geluiden
laten horen: in dit geval met betrekking tot de informatievoorziening vanuit de zorg.
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Met veel te weinig informatie naar huis
In dit nummer vind je een artikel over het werk van ons Vragenteam. Dit is een ploeg
gemotiveerde vrijwilligers die met raad en daad klaar staan om vragen van patiënten met
zwakke botten te beantwoorden. Gelet op de aantallen vragen die we binnenkrijgen, is
dat een zeer noodzakelijke dienstverlening.
De vragen die ons bereiken zijn altijd belangrijk en meestal urgent. We zijn dan ook erg
blij om de mensen achter die vragen verder te kunnen helpen. Natuurlijk zijn er speciale
vragen, of vragen over bijzondere aandoeningen of persoonlijke situaties. Maar daarnaast
zijn veel vragen vrij algemeen van aard. Het gaat dan over onderwerpen die toch keurig
in de medische behandelrichtlijn staan. Je zou mogen verwachten dat de behandelend
arts deze onderwerpen helder uitlegt. Helaas, door gebrek aan tijd en/of aandacht
gaan mensen dikwijls met veel te weinig informatie naar huis. Een van de gevolgen: de
patiënten gaan dan maar niet aan de slag met een behandeling. Gelukkig kunnen we een
deel van die mensen helpen,

Topje van de ijsberg
In het vorige nummer van dit magazine stond een artikel met een uitgebreide toelichting
op de uitslag van de DEXA-scan en de VFA. Dit is een onderwerp waar we vele honderden
vragen over krijgen. Ook benaderen mensen ons met vragen over medicatie en bijwerkingen. Daarover schreven we al eerder een artikel, dit artikel sturen we nog steeds mee
bij de beantwoording van deze specifieke vragen.
Maar deze voorbeelden vormen het topje van de ijsberg. Osteoporose is een ziektebeeld
met naar schatting 1 miljoen patiënten, van wie ongeveer de helft nooit een diagnose
heeft gehad. Die mensen weten ons helaas niet allemaal te vinden. Dus lopen er veel
mensen rond die onvoldoende informatie over hun aandoening hebben gekregen en die
er daardoor voor kiezen niet aan de slag te gaan met een behandeling. Conclusie: ook de
informatievoorziening rond osteoporose is in het algemeen niet erg goed georganiseerd,
waardoor veel mensen niet de juiste informatie ontvangen. Dat is toch een droevige
vaststelling….

Goede osteoporosepoli’s
Gelukkig gaat het op een aantal plaatsen in het land juist erg goed, en daar werkt de
Osteoporose Vereniging hard aan mee. In het najaar hebben we bijvoorbeeld weer met
een aantal ziekenhuizen informatieavonden georganiseerd. Dan zie je dat betrokkenheid
en aandacht vanuit de osteoporosepoli mensen echt helpt om goede en onderbouwde
keuzes te maken.
En als we het nu toch over goede voornemens hebben: in 2020 gaat de Osteoporose
Vereniging zich weer met passie inzetten om de osteoporosezorg en de informatievoorziening rondom osteoporose sterk te verbeteren!
Fijne feestdagen en een geweldig mooi nieuw jaar!

Harry van den Broek
Voorzitter Osteoporose Vereniging
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In gesprek met…. Marianne van der Zalm

“Ik ben informatie gaan
verzamelen over goede
kleding bij osteoporose”
MARIANNE VAN DER ZALM 
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