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VOORWOORD

Een drukke, maar
inspirerende zomer
‘T Is weer voorbij die mooie zomer
Die zomer die begon zowat in mei
Ha, je dacht dat er geen einde aan kon komen
Maar voor je ‘t weet is heel die zomer alweer lang voorbij
De eerste twee zinnen van het bekende lied van Gerard Cox
kloppen perfect, maar daarna was het helaas soms zoeken
naar dat mooie weer. En dat er geen einde aan kon komen
ging dit jaar ook niet op. De zomer is normaal echt ’n periode
waarin je denkt: het is rustig, ik ga eens wat achterstallig
onderhoud plegen. Maar dit was een drukke zomer bij de
Osteoporose Vereniging en in die zin al heel snel voorbij. Waar
waren we onder meer zo druk mee?

Diagnosegesprek
We werkten bijvoorbeeld hard aan de voorbereiding van het
webinar over voeding, dat inmiddels ook alweer geweest is.
Mocht je het gemist hebben: terugkijken kan via onze website.
Een ander belangrijk project was en is de informatievoorziening tijdens het gesprek met de arts waarin mensen de
diagnose osteoporose krijgen. Wat had je zelf op dat moment
graag willen horen? We organiseerden twee online dialoogsessies waarin dertien ervaringsdeskundigen hun ervaringen
en behoefte aan informatie met elkaar bespraken.

Boekje met informatie
Ik was aanwezig bij die online sessies en vond het echt
bijzonder aangrijpend om te horen hoe veel pijn en ellende
mensen meemaken voordat ze de juiste diagnose en behandeling krijgen. Uit de sessies werd duidelijk dat er een grote
behoefte is aan heldere informatie over de uitslag van de
DEXA-scan en de behandelopties. Ook vinden mensen het
belangrijk dat er na het diagnosegesprek ondersteuning is.
Hoe gaan we verder met deze inbreng? We gaan een boekje
met informatie en een invul-behandelplan maken waarin we
ook de input van de zorgverleners meenemen. We houden je
op de hoogte! (zie ook pag. 18).

Vitamine D
Verder werden we deze zomer onaangenaam verrast door een
conceptadvies van het Zorginstituut Nederland (in opdracht
van het ministerie van VWS) om na de doorgevoerde beperkingen van 2019 nu vitamine D maar helemaal uit het basispakket van de zorgverzekering te halen. Dit supplement zou
dan alleen nog vergoed worden als je een tekort aan deze
vitamine hebt, aangetoond via een bloedonderzoek. Allemaal
met het oog op mogelijke kostenbesparingen.
Onze insteek: een vitamine D-supplement maakt negen van de
tien keer onderdeel uit van de behandeling van osteoporose.
Onderzoek geeft immers aan dat bij ouderen met osteoporose
in 90% van de gevallen sprake is van een tekort. Dus waarom
dan nog het bloed onderzoeken? Als mensen zelf vitamine
D moeten gaan kopen, zal dat negatieve gevolgen hebben
voor het consequente gebruik van vitamine D. De kosten voor
de zorg stijgen door het extra bloedprikken en de belasting
voor mensen in euro’s en in ‘gedoe’ neemt toe. We hebben
ons standpunt gedeeld met het Zorginstituut Nederland, en
hebben duidelijk gemaakt dat we hun voorstel een heel slecht
idee vinden. In de laatste Bot in Balans van 2021 laten we je
weten wat de resultaten van deze belangenbehartiging zijn.
Ik kan dus wel zeggen: het was een drukke, maar ook heel
inspirerende zomer. Met af en toe even een heerlijke middag
in de zon met een boek en regelmatig met vrienden wandelen,
heb ik ook weer voldoende
energie opgedaan om er ook
in dit najaar weer met volle
kracht tegenaan te gaan! Ik wens
iedereen een prachtige herfst!
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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wervelfractuur
Als je na een wervelfractuur pijn blijft
houden, of als je houding erg veranderd
is, kan een korset of brace een goede
keuze zijn. Met het juiste korset word je
geactiveerd om beter rechtop te staan en
worden je rugspieren sterker, waardoor ook
de pijn vermindert.
TEKST: EVA JACOBS EN PAUL WILLEMS,
M.M.V. HARRY VAN DEN BROEK

Vormgeving
Corine Voogt

Druk en verzending

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

Pijnklachten
In Nederland worden bij 55-plussers jaarlijks zo’n 16.000
wervelfracturen ontdekt die zijn veroorzaakt door osteoporose.
Hoewel sommige mensen helemaal geen pijn ervaren, heeft de
meerderheid toch meer of minder ernstige pijnklachten. Deze
worden na verloop van tijd minder of verdwijnen helemaal.
Ongeveer 40% van alle mensen met wervelfracturen heeft na een
jaar echter nog zulke ernstige pijn dat die hen in hun dagelijks
leven belemmert. Naast pijnmedicatie en, in sommige gevallen, een
operatie, is ook een op maat gemaakt korset een mogelijkheid om
de pijn te verminderen.

dergelijk korset aanmeten.

Wat er gebeurt bij een wervelfractuur
Wie een wervelfractuur krijgt als gevolg van osteoporose,
komt vaak in een neerwaartse spiraal terecht. Zo’n fractuur
gaat in veel gevallen gepaard met veel rugpijn die lang
kan aanhouden, en er is een verhoogd risico op nieuwe
wervelfracturen. Het ontstaan van meerdere wervelfracturen kan leiden tot een afwijkende stand van de wervelkolom (hyperkyfose). De houding wordt dan meer
voorovergebogen, waardoor het lichaamszwaartepunt vóór
de voeten komt te liggen en je uit balans raakt. Je gaat
dan als vanzelf proberen om meer rechtop te staan en te
lopen, maar dat kost energie en kan pijnlijk zijn. Bovendien
zal dat naarmate je ouder wordt, steeds minder goed
lukken. Dat betekent dat je minder mobiel wordt, en ook
dat je meer risico loopt om te vallen en weer een wervel
of een ander bot te breken. Bovendien kan de veranderde vorm van de wervelkolom ook invloed hebben op
de rest van het lichaam. De lichaamslengte neemt af en
de ruimte in de buikholte wordt kleiner, wat kan leiden
tot een ‘dikkere’ buik. Wanneer de ruimte voor de longen
afneemt, kan dit kortademigheidsklachten veroorzaken. In
zeldzame gevallen, bij een ernstige standsafwijking, zijn
ook slikklachten en maag- en darmklachten mogelijk.
Voor sommige patiënten kan een korset, ook wel brace
genoemd, een goede oplossing zijn. Het korset kan zorgen
voor pijnverlichting en ook voor een betere lichaamsbalans, zodat het valrisico en het risico op nieuwe
fracturen verlaagd wordt. (Maar liefst één op de vijf
patiënten loopt binnen een jaar een nieuwe wervelfractuur
op).

Komt iedereen met een wervelfractuur in aanmerking voor
een korset?
Nee, dat niet, het blijft individueel maatwerk. Het is bijvoorbeeld geen oplossing voor mensen met een te ernstige
kromming in de rug, of met long- of buikproblemen
waardoor ze geen brace of band kunnen verdragen.
Heb je een verwijzing nodig?
Ja, de behandelend medisch specialist verwijst door.
De orthopedisch instrumentmaker in het ziekenhuis meet
de brace vervolgens aan.
Moet je zelf oefeningen doen als je een korset/brace
draagt?
Jazeker. Ook dan moet je zelf veel blijven oefenen en
werken aan spierkracht en een goede lichaamsbalans.
Wordt het korset vergoed door de ziektekostenverzekering?
Een dynamische brace wordt vergoed door de ziektekostenverzekering als het gaat om chronisch gebruik. De
bijbehorende verwijzing luidt dan ‘3-puntsbrace wervelkolom wegens osteoporose’.
Wat moet je doen als je arts je alleen een rigide korset wil
voorschrijven?
Vraag dan toch om een dynamische brace. Als de arts bij
zijn/haar oorspronkelijke verwijzing blijft, draag dan het
rigide korset niet meer dan noodzakelijk en blijf onder
begeleiding van een fysiotherapeut vooral werken aan
lichaamsbalans en spierkracht.
Is het korset te zien als je je gewone kleren aan hebt?
Nauwelijks en zeker in de winter niet, doordat je dan vaak
meerdere lagen draagt.
Moet je een korset je hele verdere leven dragen?
Dat is wisselend. Als na een tijdje de klachten minder
worden, mag je het gebruik afbouwen. Wel blijven oefenen!
Is een korset alleen iets voor vrouwen, of ook voor mannen?
Een dynamische brace is zowel voor mannen als vrouwen
geschikt.

Soorten braces/korsetten
Er zijn verschillende soorten braces die niet allemaal
even geschikt zijn. Wanneer patiënten het woord brace
horen, denken zij vrijwel altijd aan een rigide (niet
flexibel), oncomfortabel korset. Deze traditionele, rigide
korsetten zijn onvoldoende effectief in de behandeling van >
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Korset als hulpmiddel
bij wervelfracturen
GRIP OP VERANDERING

BEL OF MAIL ONS

Goed eten

Eet je eigenlijk wel goed? Misschien moet je iets
aanpassen. Maar wat dan?
Vraag bij de huisarts een doorverwijzing
naar een diëtist.
• Of zoek zelf een diëtist bij jou in de buurt
via www.nvdietist.nl
• Op www.voedingscentrum.nl vind je tips over
gezonde voeding
• Kijk ons webinar over voeding terug op
osteoporosevereniging.nl/webinar-over-voedinggemist-bekijk-hier-de-opname/

Je leefstijl
veranderen.
Waar begin je?

Bestuur

iStock, Shutterstock, Stoov.com

De orthopedisch
instrumentenmaker kan een

Braces/Korsetten in het kort

4 | Bot in Balans september 2021

Marelise Eekhoff, Mariet Elting, Susan
van Herpen, Eva Jacobs, Karin de Jong,
Dimitra Micha, Sanne Treurniet,
Barbara Wendt van de Pluijm,
Albert van de Wiel, Paul Willems

Beeld

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).
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Aan dit nummer werkten mee:

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

Een voorbeeld van een
dynamische brace.

wel of niet
een korset?
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Als je osteoporose of osteopenie
hebt, is een goede leefstijl extra
belangrijk. Ook als je vindt dat je al
gezond leeft, is het de moeite waard
om eens goed naar je dagelijkse
gewoonten te kijken. Dat hoef je
niet helemaal alleen te doen, er zijn
organisaties en (zorg)professionals
die je kunnen helpen.
TEKST: ANNETTE ZEELENBERG

Roken

• Roken is een belangrijke reden waardoor de sterkte
van het bot afneemt. Stoppen met roken is dus altijd
de eerste en belangrijke stap.
• Op www.ikstopnu.nl vind je veel tips en informatie.
• Als je onder begeleiding wilt stoppen, overleg dan
met je huisarts. Hij of zij kan je doorverwijzen naar
een praktijkondersteuner of coach.

Osteoporose is een chronische ziekte, deze aandoening
gaat dus niet meer over. Maar je kunt zelf veel doen om
erger te voorkomen. Dat betekent dat je moet zorgen
dat je je leven aanpast op een manier die je goed kunt
volhouden. Heb je vragen of wil je je hart even luchten?
Als je de Osteoporose Vereniging belt of mailt, geven wij
zo goed mogelijk antwoord op je vragen. (zie pag. 2)

Werk

• Werk is voor veel mensen ook een onderdeel van
hun leefstijl. Misschien kun je door de osteoporose
niet meer voluit werken, of misschien kun je zelfs
helemaal niet meer werken. Wat nu?
• Op www.patientenfederatie.nl/over-de-zorg/werkenmet-chronische-ziekte vind je veel informatie over
arbeidsongeschiktheid, werken in deeltijd, aangepast
werk doen, etc.

DE DRIE ELEMENTEN
VAN OSTEOPOROSEBEHANDELING

1.

Alle drie even belangrijk en elkaar versterkend
Goed bewegen. Maak je botten sterker door te
bewegen, op de manier die bij jou past.

2. Goed eten. Zorg voor de voedingsstoffen die je
botten nodig hebben om sterker te worden.

3. Medicijnen, voorgeschreven door je arts.

Goed bewegen en goed eten zijn onderdeel van je
leefstijl. De medicatie is dat niet, die hoort bij de
medische behandeling.

Goed bewegen

Wat is nu precies goed om te doen? En welke vorm van
bewegen past bij jou?
• Vraag bij de huisarts een verwijzing naar een (liefst
in osteoporose gespecialiseerde) fysiotherapeut of
oefentherapeut.
• Vanaf eind van dit jaar zijn er zo’n 500 fysio- en
oefentherapeuten die zich hebben gespecialiseerd in de behandeling van beweegklachten die
door osteoporose zijn veroorzaakt. Zij hebben dan
de speciale opleiding gevolgd die de Osteoporose
Vereniging samen met Chronisch Zorgnet heeft
opgezet. Meer hierover in het volgende nummer van
Bot in Balans!
• Sluit je aan bij een wandelclub, of vraag andere
mensen om samen een wandelgroepje te vormen.
• Zoek de mooiste wandelroutes in je omgeving,
bijvoorbeeld via www.wandelnet.nl of
www.anwb.nl/wandelen/wandelroutes/zoeken/
• Fietsen en zwemmen zijn weliswaar gezond voor je
lichaam, maar deze activiteiten doen weinig voor je
botten. De botten worden op de fiets of in het water
namelijk niet belast, en ze worden dus ook niet
sterker.
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Je leefstijl veranderen:
een wegwijzer

Quantes, Rijswijk (ZH)
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“Het gevoel van
onaantastbaarheid
dat ik vroeger had, is
verdwenen.”
RONALD - PAGINA 7
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