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VOORWOORD

Een heksenketel aan
(online) activiteiten
Terwijl allerlei sectoren in ons land op een laag pitje staan
vanwege corona is het hier een aardige heksenketel aan activiteiten. 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 aankomende 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-voorlichtingsbijeenkomsten overgezet naar webinars: online bijeenkomsten 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 binnenkomende 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

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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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.
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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 behandeling van de osteoporose op zich. Patiënten die onder behandeling zijn bij een reumatoloog of een internist/endocrinoloog
(osteoporosepoli) verwachten van deze specialist ook hulp bij
hun pijn- en mobiliteitsklachten. Deze specialisten richten zich

Zo’n 16.000 wervelfracturen per jaar

echter op de behandeling van osteoporose met medicijnen

Uit onderzoek blijkt dat in Nederland onder 55-plussers

ter preventie van een volgende fractuur. Voor hulp bij pijn en

jaarlijks zo’n 16.000 wervelfracturen voorkomen. Zo’n

mobiliteit moeten patiënten bij een orthopedisch chirurg of

fractuur geeft vaak langdurig ernstige rugpijn. Voor

wervelkolomspecialist zijn. De verwijzing van de osteoporose-

veel mensen heeft dit een grote impact op hun leven.

behandelaar naar een specialist die de pijnklachten aanpakt,

Ze worden (veel) minder mobiel en soms zijn patiënten

is helaas niet overal optimaal, ook als beide specialisten in

zelfs een tijd bedlegerig. Slechts een derde van alle

hetzelfde ziekenhuis werken. Daardoor krijgen veel mensen

wervelfracturen komt onder de aandacht van een

uiteindelijk niet de juiste hulp.

medisch specialist. Dit betekent dat twee derde van
deze wervelfracturen onopgemerkt blijft.

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

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).

PROF. DR. PAUL WILLEMS
Orthopedisch chirurg,
hoogleraar ‘Integrated
spinal care’ (netwerkzorg
voor patiënten met
aandoeningen van de
wervelkolom) bij het
Maastricht UMC.

De wervelkolom bestaat uit botten (de wervels) en tussenwervelschijven (deels kraakbeen). Deze worden gestabiliseerd 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

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

‘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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Vragen over wervel
fracturen beantwoord
BEWEGEN VOOR
STERKERE BOTTEN

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?

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.

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.

TEKST: ANNETTE ZEELENBERG

Wees niet te fanatiek

Bestuur

Istockphoto, Shutterstock

Een wervelfractuur is een van de meest ernstige gevolgen van

Hoe zit dat met wervelfracturen?

Trudeke Alberts, Eva Jacobs,
Agnes Offenberg, Trudy van Veen,
Nicky Vievermans, Albert van de Wiel,
Paul Willems

Beeld

Waarom het zo moeilijk is om
de juiste zorg te vinden

TEKST: EVA JACOBS EN PAUL WILLEMS,
M.M.V. HARRY VAN DEN BROEK

Aan dit nummer werkten mee:

Harry van den Broek
Erwin Hermans

Het Vragenteam van de Osteoporose Vereniging krijgt
veel vragen over wervelfracturen. Het gaat dan bijvoorbeeld 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?

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!
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

Bewegen: wat is goed
voor je botten?
In gesprek met Nicky Vievermans 
Vraag aan het Vragenteam
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Geef je op: webinar over medicijnen 
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“Ik had twee gebroken
ruggenwervels als gevolg
van het stoppen met
denosumab”
NICKY VIEVERMANS 
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