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VOORWOORD

Een jaar vol verrassingen
Dit is alweer ons laatste nummer van Bot in Balans voor 2020. Het lijkt nog maar kort geleden
dat ik het voorwoord voor het eerste nummer van dit jaar aan het schrijven was. Vol met goede
voornemens en mooie plannen voor 2020.
Niemand had kunnen voorspellen dat we wel een heel bijzonder jaar zouden krijgen. Voor iedereen
is het een jaar geworden met veel veranderingen, onzekerheden en improvisaties om er toch het
beste van te maken.
Voor onze vereniging stonden verschillende structurele veranderingen op de planning en daarvan
hebben we de meeste kunnen realiseren. Sommige van die veranderingen waren ingrijpend voor
ons bestuur, vrijwilligers en medewerkers. Dat had niets met corona te maken, maar alles met het
komen en gaan van mensen. En mensen vormen nu eenmaal het hart van iedere vereniging, ook de
onze!
Angelique van Dam, onze motor van de afgelopen tien jaar nam afscheid (nogmaals geweldig
bedankt voor je inzet) en Hendrien Witte werd onze nieuwe directeur. Dat betekende voor bestuursleden en anderen bij de vereniging een stevige klus: Hendrien werd ingewerkt en tegelijk hielden
we alle lopende projecten en plannen tegen het licht. Hendrien heeft zich in hoog tempo het
werkgebied rond osteoporose eigengemaakt en we zijn nu voortvarend bezig met de plannen voor
2021 en verder (met en zonder corona). (zie ook blz. 8).

Drie kandidaat-bestuursleden
Gelukkig heeft onze oproep voor meer actieve vrijwilligers een prima effect gehad. We vonden maar
liefst drie nieuwe potentiële bestuursleden. Deze kandidaten worden op de komende ALV voorgedragen om formeel te worden benoemd. In de tussentijd zijn ze al stevig aan de slag gegaan. We
vonden het belangrijk om deze drie mensen alvast aan je voor te stellen. In eerdere nummers van
Bot in Balans las je over Renée van Pamelen en Jos Mooten. In dit nummer komt Agnes Bruijn aan
het woord.
Ook onder onze vrijwilligers is er nieuwe aanwas, maar voor ons Vragenteam en de kascontrolecommissie zoeken we nog mensen. Misschien is dit iets voor jou? Op blz. 18 lees je meer. We zorgen
in ieder geval voor een goed inwerktraject, zodat je ondersteund aan de slag kan!

Achterstanden in de zorg
Ook bij osteoporose is er door de coronacrisis een aardige achterstand aan het ontstaan in de
ziekenhuizen. Wij horen dat DEXA-onderzoeken worden uitgesteld, spreekuurafspraken worden
verzet en dat voor veel patiënten de onzekerheid flink aan het toenemen is. Maar we merken ook
dat sommige ziekenhuizen heel actief video en telefoon inzetten om spreekuren toch door te laten
gaan. Dat is voor veel mensen een uitkomst, maar deze manier van overleg met je arts of verpleegkundige is soms wel even wennen. Of je afspraken nu wel of niet doorgaan, het blijft belangrijk
om aandacht te besteden aan bewegen, voeding en aan het innemen van de voorgeschreven
medicijnen.

Webinar: online toch bij elkaar komen
Mede gestuurd door de actualiteit zijn ook wij voorzichtig gestart met de vervanging van onze
reguliere regiobijeenkomsten door een online versie, een webinar. Als dit nummer in de bus valt
hebben we zojuist het eerste webinar achter de rug. Heb je het gemist? Je kunt het webinar terugkijken op onze website. Volgend jaar gaan we zeker verder op deze voet. En daarnaast gaan we,
zodra het mogelijk is, ook weer de fysieke regiobijeenkomsten hervatten.

Veel dank voor het afgelopen jaar
Graag bedanken we alle leden en sympathisanten heel hartelijk voor hun steun en voor de donaties
die we mochten ontvangen. Ook gaat onze dank uit naar de vrijwilligers voor hun inzet en voor de
vele uren die zij weer in de vereniging gestoken hebben.
We wensen iedereen, ondanks de beperkingen, een geweldig mooie kerst en jaarwisseling!
Harry van den Broek
voorzitter@osteoporosevereniging.nl

2 | Bot in Balans december 2020

COLOFON

INHOUD

DIAGNOSE

Als je osteoporose
krijgt door
een andere ziekte

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

Redactie
Harry van den Broek
Hendrien Witte
Annette Zeelenberg
Maria Zwart

Diabetes

Osteoporose, hoe kom je eraan?
Soms ligt de oorzaak in een andere
ziekte, of in de medicijnen die je
hiervoor neemt. Dit heet secundaire
osteoporose. In dit artikel een
overzicht van veelvoorkomende
aandoeningen die een aanslag
doen op de botten.
TEKST: PETRA ELDERS
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Vormgeving
Corine Voogt

Druk en verzending

Mensen met een te snel werkende schildklier komen vaak bij de
dokter met klachten over moeheid, gewichtsverlies en krachtsverlies. Daarnaast melden ze vaak dat ze het snel warm hebben en
is hun hartslag en de bloeddruk aan de hoge kant. Het komt echter
ook regelmatig voor dat mensen (nog) geen klachten hebben, of
zich niet realiseren dat ze klachten hebben. De te snel werkende
schildklier zorgt ervoor dat het bot versneld wordt vervangen
door nieuw bot. Dat gaat gepaard met botverlies. Behandeling
van de onderliggende ziekte geeft dan een verbetering van het
skelet. Vaak is er dan geen aanvullende behandeling met anti-osteoporosemiddelen nodig. Mensen met een te langzaam werkende
schildklier krijgen soms een te hoge dosis schildklierhormoon
voorgeschreven. Dat kan ook botverlies geven. Daarom is het
belangrijk om bij hen jaarlijks te controleren of de dosering nog
wel goed is.

Gebruik van corticosteroïden
Bij sommige aandoeningen is een hoge dosis corticosteroïden
nodig als ontstekingsremmer. Dit zorgt voor botverlies. Als
iemand corticosteroïden gebruikt, wordt het aangeraden om te

Anti-hormonale behandeling bij borstkanker
of prostaatkanker
Anti-hormonale behandeling wordt vaak ingezet bij de behandeling van borstkanker en prostaatkanker, of bij het voorkomen
van een terugkeer van de ziekte. Het gebruik van aromataseremmers als anastrozol, exemestaan en letrozol kan leiden tot
osteoporose. Lucrin (LHRH agonist) veroorzaakt een ‘kunstmatige’ overgang. Het effect op de botten is hetzelfde als bij
de ‘natuurlijke’ overgang en geeft dus ook een verhoogd risico
op osteoporose. Tamoxifen, een ander anti-hormonaal middel,
veroorzaakt bij vrouwen ná de overgang geen toename van het
botverlies. Wordt dit medicijn al vóór de overgang gebruikt, dan is
er wel kans op een afname van de botdichtheid. Ook mannen die
een anti-hormonale behandeling tegen prostaatkanker krijgen,
hebben een verhoogde kans op osteoporose. Als het risico op
osteoporose bij vrouwen en mannen door de anti-hormonale
behandeling verhoogd is, dan is een regelmatige controle van de
botdichtheid en zo nodig behandeling met anti-osteoporosemiddelen aan te raden.

Reuma
Reumatoïde artritis geeft een sterk verhoogd risico op fracturen.
Meerdere factoren spelen een rol: ontstekingsreacties in het
lichaam, prednisongebruik en verminderde beweging. Ook hier
geldt dat gezonde voeding, voldoende calcium en vitamine D,
bewegen en aandacht voor valpreventie belangrijk zijn. Bij
ouderen dient regelmatig (elke 1 tot 3 jaar) de botdichtheid te
worden gemeten. Om misverstanden te voorkomen: mensen met
artrose (in de volksmond soms aangeduid als “slijtage”) hebben
een veel minder versterkt risico dan mensen met reuma. Ook
voor hen is een goede leefstijl van belang, maar het hebben van
artrose is geen reden om de botdichtheid te bepalen.
>

INEKE WESTER

“Toen ik 43 was, werd er borstkanker
bij mij geconstateerd. Ik kreeg het
hele pakket: een operatie, bestraling,
chemotherapie en aansluitend
vijf jaar hormoontherapie. Door
de chemotherapie kwam ik in de
vervroegde overgang. In combinatie
met de hormoontherapie bleek
dat slecht voor mijn botten. Mijn
oncoloog schatte in dat ik een
verhoogd risico op osteoporose
liep en liet aan het einde van de
hormoontherapie een DEXA-scan
maken. Ik bleek toen osteopenie
te hebben. De oncoloog schreef
bisfosfonaten voor, maar daar werd
ik zo ziek van dat ik ermee ben
gestopt. Vijf jaar later kreeg ik via
de huisarts weer een DEXA-scan,
waarbij duidelijk werd dat mijn
botdichtheid verder verslechterd
was. Daarna heb ik vijf jaar
medicijnen gebruikt. Nu gaat het
redelijk, maar ik ben wel voorzichtig
en doe bijvoorbeeld geen risicovolle
sport meer, zoals skiën.”
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Osteoporose door
een andere ziekte
INTERVIEW

“Te veel
mensen krijgen
geen diagnose
en missen
daardoor
goede zorg”

Bestuur

Shutterstock

PETRA ELDERS
is huisarts in Amsterdam en hoogleraar
huisartsgeneeskunde met speciale aandacht
voor de diabeteszorg. Sinds haar promotie
in 1984 heeft zij altijd bijzondere interesse
gehad in osteoporose en fractuurpreventie.
Zij is eerste auteur geweest van alle
huisartsenrichtlijnen die het Nederlandse
Huisartsen Genootschap tot nu toe
gepubliceerd heeft. Ook was zij sinds 1999
actief betrokken bij de ontwikkeling van de
multidisciplinaire richtlijn osteoporose en
fractuurpreventie. Zij heeft onderzoek gedaan
naar de behandeling van osteoporose in de
huisartsenpraktijk en naar de organisatie van
de osteoporosezorg.

Mensen met type I diabetes hebben een verhoogd risico op
fracturen. Bij de ernstige vormen van type 2 diabetes is dit
waarschijnlijk ook het geval. Vermoedelijk speelt een versuikering
van het bot door te hoge bloedsuikerspiegels een rol. Een goede
instelling van de diabetes is daarom ook belangrijk om fracturen
te voorkomen.
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Wilma van den Akker, Natasha Appelman,
Agnes Bruijn, Petra Elders,
Marjan van Erk, Ineke Tiesinga,
Ineke Wester, Albert van de Wiel

Beeld

Primaire en secundaire osteoporose
Bij ongeveer de helft van de mensen die na hun vijftigste
een botbreuk oplopen wordt vastgesteld dat er sprake is van
osteoporose. Meestal is daar geen duidelijk verklaring voor te
vinden. Het gaat dan om primaire osteoporose. Hierbij speelt
een samenloop van factoren een rol, zoals de (deels aangeboren)
sterkte van het skelet, leefstijl (o.a. roken, alcohol, bewegen en
voeding), blootstelling aan zonlicht (vitamine D), gewicht en
veroudering. Bij vrouwen kan ook de overgang een rol spelen.
Bij een gedeelte van de mensen blijkt echter dat ze een
aandoening hebben of geneesmiddelen gebruiken die ongunstig
zijn voor de sterkte van het bot. Dan gaat het om secundaire
osteoporose. In die gevallen kan de kwaliteit van het bot vaak
verbeteren door de onderliggende oorzaak te behandelen. Daarom
is het belangrijk dat de arts bij iemand met een fractuur ook altijd
onderzoekt of er sprake is van zo’n onderliggende oorzaak.

Te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie)

Aan dit nummer werkten mee:

Harry van den Broek
Erwin Hermans

zorgen voor een ruime calciuminname (meer dan 1000 mg per
dag), voldoende vitamine D (20 microgram ofwel 800 eenheden
per dag), goed te bewegen en vallen te voorkomen. Bij mannen
die ouder zijn dan 70 en vrouwen die uit de overgang zijn en die
doseringen van meer dan 7,5 mg prednison of prednisolon per dag
gebruiken, wordt aanbevolen om jaarlijks de botdichtheid te meten.
Als de botdichtheid te ver daalt, moeten zij behandeld worden
met anti-osteoporosemiddelen. Mannen van 70 jaar en ouder
en postmenopauzale vrouwen die 15 mg of meer prednison of
prednisolon per dag gebruiken, moeten zelfs direct met anti-osteoporosemiddelen beginnen, ook al is de botdichtheid nog goed.

Informatievoorziening is dus heel
belangrijk?
Jazeker! En de Osteoporose Vereniging biedt al heel
veel van die informatie. Op onze website, via het
Vragenteam, in het blad en in de nieuwsbrief. Maar
helaas weet nog niet iedereen die informatie te
vinden, daar willen we in het komende jaar extra
aandacht aan geven.

Dus informatie wordt een speerpunt
in 2021. Hoe gaan we dat volgend jaar
merken?

Hendrien Witte is sinds 1 juni 2020 directeur van de
Osteoporose Vereniging. In dit interview kijkt ze terug op
haar eerste half jaar en vertelt ze over de plannen voor
2021 en verder.
TEKST: ANNETTE ZEELENBERG

Je bent nu ongeveer een half jaar directeur
van de Osteoporose Vereniging. Wat is je in
die periode opgevallen?
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Ik ben er echt van onder de indruk dat een kleine
vrijwilligersorganisatie al zo veel tot stand heeft
gebracht. Als patiëntenvereniging zijn we in gesprek
met mensen en organisaties die daadwerkelijk iets
te vertellen hebben over hoe de zorg georganiseerd
is. Daarnaast heeft de vereniging een heel stevig
en goed geïnformeerd Vragenteam bestaande uit
ervaringsdeskundigen. Zij beantwoorden vragen
van leden per telefoon en mail. Dat is echt iets
om trots op te zijn. En ook de breedte van het
werkterrein van de vereniging is opvallend: het
gaat niet alleen over de osteoporosezorg in de
medische sector, maar ook over wat mensen met

“Ik merk dat er veel
behoefte is aan informatie
over osteoporose”

osteoporose zelf kunnen doen én over preventie
van osteoporose.

Je hebt sinds je aantreden bij
bijeenkomsten en bij andere afspraken
kennisgemaakt met een aantal mensen met
osteoporose. Wat voor verhalen hoor je van
hen?
Door de coronamaatregelen heb ik nog niet zo
veel mensen kunnen spreken als ik zou willen.
Maar de mensen die ik wel (online) heb ontmoet,
vertellen over de grote impact die osteoporose
op hun leven heeft. Er is veel wat ze niet meer
kunnen, of wat ze anders moeten doen dan vroeger.
En daarnaast hoor ik dat veel van hen echt een
zoektocht afleggen. Ze zoeken naar een goede
arts, naar een goede fysiotherapeut, naar een plek
waar ze terecht kunnen met hun vragen. Er is veel
behoefte aan informatie. Mensen zitten met vragen
als: waarom krijg ik deze medicatie, hoe kan ik mijn
werk blijven doen, hoe ga ik om met pijn, met de
angst om weer iets te breken? Kan ik nog wel op
mijn kleinkinderen passen, welke hulpmiddelen kan
ik gebruiken, hoe zorg ik dat ik niet val?

We willen onze regionale en landelijke ledenbijeenkomsten die we enkele keren per jaar houden in
een andere vorm organiseren. Zeker nu we nog te
maken hebben met corona is dat belangrijk, want
niet iedereen kan naar de bijeenkomsten komen.
We kijken hoe we dat online, op een interactieve
manier kunnen doen, zodat mensen elkaar toch
kunnen ontmoeten, net zoals bij een live bijeenkomst. En daarnaast willen we webinars gaan
aanbieden, online bijeenkomsten over een bepaald
onderwerp dat met osteoporose te maken heeft.
Ook gaan we nieuw informatiemateriaal ontwikkelen en de website nog gebruiksvriendelijker
maken.

“De mensen die ik ontmoet
vertellen over de grote impact die
osteoporose op hun leven heeft”

We zetten deze projecten in gang en ik verwacht
dat het wel een jaar of twee duurt voordat we echt
resultaat gaan zien. Stapje voor stapje!

Wat voor rol spelen de vrijwilligers in de
vereniging?
Een heel belangrijke rol. Onze vereniging draait
voor een groot deel op vrijwilligers – in het bestuur,
het Vragenteam en op andere plekken. Ze zijn heel
gemotiveerd en nemen veel kennis mee, daar ben
ik enorm blij mee. Ons doel voor de komende jaren
is om meer vrijwilligers aan ons te binden, want
met meer handen kunnen we nog meer tot stand
brengen. Er is plek voor meer vrijwilligers in de
vereniging, op allerlei vlakken. Mensen die er lol
in hebben om met hun kwaliteiten bij te dragen
aan onze doelen. Dat gaan we allemaal nog verder
uitwerken, zodat we vrijwilligers ook iets concreets
te bieden hebben.

Welke andere projecten staan er voor
volgend jaar op stapel?

Wat zou er over een jaar of vijf bereikt
moeten zijn?

Het is een van de langlopende doelen van de
Osteoporose Vereniging om de osteoporosezorg
in ons land te verbeteren. Te veel mensen krijgen
nu nog geen diagnose, of niet de juiste diagnose
en missen daardoor de zorg die ze nodig hebben.
Daar willen we in 2021 en de jaren daarna extra
aandacht aan geven. Een van de manieren waarop
we dat gaan doen is door te focussen op regio’s.
We gaan uitzoeken in welke regio’s de osteoporosezorg echt goed geregeld is, waar specialisten,
huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten
en diëtisten goed samenwerken. Aan de hand van
die voorbeelden gaan we met de zorgverleners in
andere regio’s bespreken of zij ervoor open staan
om hun zorg ook op zo’n manier te organiseren en
wat daarvoor nodig is. Daarnaast gaan we informatiemateriaal maken dat zorgverleners kunnen
gebruiken in hun gesprek met de patiënt en willen
we een bijdrage blijven leveren aan bijscholing.
Ook blijven we, zoals nu al het geval is, betrokken
bij de ontwikkeling van behandelrichtlijnen en de
implementatie van de uitkomsten van het Verbetersignalement Osteoporose van het Zorginstituut. Tot
slot gaan we een plan maken hoe we preventie van
osteoporose kunnen stimuleren.

Het is echt van belang dat we ons er met elkaar
voor inzetten dat de vereniging over een aantal
jaar nog groter en sterker is, met een grotere
actieve achterban namens wie we kunnen
spreken met onze partners in de zorg. Er zijn per
slot van rekening meer dan 1 miljoen mensen
met osteoporose in ons land. Even belangrijk is
dat we zorgen voor meer bewustwording over
botgezondheid, dat ook jongeren weten dat je
goed voor je botten moet zorgen. En bovendien
moeten op den duur meer mensen worden
gescreend en de juiste diagnose krijgen. Zodat
uiteindelijk zo veel mogelijk mensen goede zorg
op maat krijgen.

Dat is best ambitieus allemaal.

Panel met ervaringsdeskundigen
In 2021 wil de Osteoporose Vereniging een panel starten van mensen
met osteoporose. Hendrien Witte: “We gaan hen dan regelmatig
bevragen over hun leven met osteoporose en hun ervaringen in en met
de zorg. Hun input is belangrijk voor ons werk, dat geeft ons focus en
richting.” Vanaf dit voorjaar kunnen onze leden zich aanmelden voor het
panel. Meer informatie volgt.

Zeker, maar het hoeft niet allemaal in 2021 af te zijn.

8 | Bot in Balans december 2020

Bot in Balans december 2020 | 9

“Te veel mensen krijgen
niet de juiste diagnose”

Quantes, Rijswijk (ZH)
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Hoe lang moeten we het nog slikken? 

Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij
de samenstelling van de artikelen. Fouten
(in de gegevensverwerking) kunnen
echter niet altijd voorkomen worden.
De beweringen en meningen geuit in de
artikelen vallen onder de verantwoorde
lijkheid van de auteurs. De redactie is niet
verantwoordelijk voor enig product of
enige dienst geadverteerd in deze uitgave.
Noch staat zij garant voor enige door de
vervaardiger van dergelijke producten
of diensten gemaakte bewering. Zelf
medicatie kan risico inhouden. Raadpleeg
daarom eerst je arts.
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“Mijn astma reageert
goed op de prednison,
maar er zijn wel
bijwerkingen, zoals
osteoporose”
WILMA VAN DEN AKKER 
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