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VOORWOORD

De impact van
osteoporose
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 onderzoeken 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 bijeenkomst 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

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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Redactie

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

Pijnklachten
Patiënten met een osteoporotische wervelfractuur ondervinden 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 conditieverlies, 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 osteoporosemedicijnen 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

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.

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 functioneren. 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
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de ingezakte wervel die toeneemt bij belasting en juist
afneemt in rust. Dit wordt mechanische rugpijn genoemd.
In Nederland worden jaarlijks bij röntgenonderzoek ca.

3 namen, 1 aandoening

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).

16.000 osteoporotische wervelfracturen bij 55-plussers
Het kan moeilijk zijn om te bepalen of je een
wervelfractuur hebt, omdat ook ‘gewone’ lage rugpijn

dezelfde aandoening: één van de ruggen-

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

ontdekt.

Wervelfractuur, wervelbreuk of wervelinzakking zijn drie benamingen voor één en

mechanisch van aard is. Maar vaak is het wel zo dat de

wervels breekt en/of zakt in. Soms geeft

soort pijn die je bij een wervelinzakking ervaart, heel

dit weinig klachten en komen mensen

anders is dan andere rugpijn die je ooit gehad hebt. Het

er pas achteraf toevallig achter. Bijvoor-

advies is om bij dergelijke pijnklachten een röntgenfoto

beeld omdat blijkt dat ze opeens een

van de rug te laten maken. Dat advies geldt vooral voor

stukje korter zijn geworden, of omdat er

vrouwen die in of reeds uit de overgang zijn, aangezien

een röntgenfoto voor een ander doel wordt

zij een risicogroep vormen. Maar natuurlijk zeker ook

gemaakt. Andere mensen ondervinden juist

voor alle mensen waarbij al eerder osteoporose of

veel pijn en hinder na een wervelfractuur.

osteopenie is geconstateerd.
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Behandelopties bij
wervelfracturen

Aan dit nummer werkten mee:
WEBINAR

Natasha Appelman, Hannah, Eva Jacobs,
Willem F. Lems, Albert van de Wiel,
Paul Willems, Thea Zaal

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 osteoporosebehandeling 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.

Bestuur
Harry van den Broek, Agnes Bruijn,
Erwin Hermans, Renée van Pamelen

Beeld
Stocksy, Shutterstock

Vormgeving
Corine Voogt

Druk en verzending

DIAGNOSE

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.

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?

16

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

HARRY VAN DEN BROEK,
voorzitter van de
Osteoporose Vereniging

Er zijn veel verschillende soorten
osteoporosemedicijnen. Het overkoepelende 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 gevaarlijker breuken, de heup- en wervelfracturen. 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)

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 voorgeschreven 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 (teriparatide 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%

Last van
bijwerkingen?
Probeer een
ander medicijn
minder andere breuken. Het effect van
romosozumab vermindert niet alleen
de kans op botbreuken in vergelijking
met een placebo, maar is ook onderzocht 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 behandeling.
Er zijn veel verschillende osteoporosemedicijnen, 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 osteoporosemedicatie 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
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Oplage

Terugblik op 2020 

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.

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

Alles over osteoporose
medicijnen
Nieuwsflits, onze rubriek vol tips 
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schriftelijke toestemming van de eind
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Kaaknecrose (ONJ)
Hierbij is sprake van botafbraak in de
kaak, wat kan leiden tot pijnklachten en
infecties.
Risicofactoren: Slecht gebit, alcoholgebruik 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.
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Quantes, Rijswijk (ZH)

1900 exemplaren

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.

Anorexia en osteoporose 
In gesprek met Hannah 
Column: Jonge brekebeentjes 
Nieuws uit de Vereniging



Neem je medicijn!
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“Ik at niet genoeg
om mijn botten
gezond te houden”
HANNAH - PAGINA 14
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