
Ziekte van Crohn 
of coeliakie:
Risico op osteoporose

Hoe ga 
je om 
met pijn?

Bot in
Balans 

Osteoporose Vereniging | Juli 2022



Heb je dit gezien? 
Het tv-programma Kassa op maandag 30 maart. Diana 
Debeke, osteoporosepatiënt en dr. Natasja Appelman, 
endocrinoloog bij het LUMC, serveerden een ondoordacht 
plan van de overheid (ministerie van VWS) af. Ze vertelden 
waarom het voornemen om vitamine D en combinatie-
supplementen uit de basisverzekering te halen zo’n slecht 
idee is. Vitamine D en calcium-supplementen die zijn 
voorgeschreven door de arts zijn een onderdeel van de 
osteoporosebehandeling (dit staat in de behandelrichtlijn). 
Deze supplementen zijn belangrijk voor het voorkomen 
van een eerste of volgende fractuur. De Osteoporose 
Vereniging maakt zich grote zorgen over mensen die deze 
middelen straks door hun arts geadviseerd maar niet 
voorgeschreven krijgen. Het is waarschijnlijk dat een deel 
van hen de vitamine D en calcium niet zelf zullen kopen, 
ook al hebben ze deze supplementen wel nodig. Enerzijds, 
omdat zoals Diana het verwoordde, er geen geld is voor 
deze extra kosten. En anderzijds, omdat het niet makkelijk 
is om uit het enorme schap vitaminen en supplementen bij 
de drogist de juiste vorm en dosering te kiezen. Misschien 
speelt daarbij dan ook het gevoel mee: “Als dit niet 
voorgeschreven maar geadviseerd wordt, is het dan wel 
echt nodig?”
Wij vrezen dat goedkoop duurkoop wordt voor de samen-
leving. Er zal een stijgend aantal botbreuken komen, met 
de bijbehorende zorgkosten. En nog erger: met bijkomend 
leed voor mensen met zwakke botten die met een breuk te 
maken krijgen.
Wij hebben onze argumenten voorgelegd aan het Zorgin-
stituut Nederland. Daarnaast hebben we de woordvoerders 
in de Tweede Kamer geïnformeerd over onze zorgen en 
opgeroepen dit plan niet door te voeren. We wachten hun 
reactie af en houden je op de hoogte.

Hoe hoort jouw behandelplan eruit te zien? 
Ons webinar op 24 mei ging daarover. Prof. dr. Joop van den 
Bergh en onze voorzitter Harry van den Broek vertelden 
aan 355 deelnemers over de nieuwe behandelrichtlijn. Ze 

besteedden daarbij extra aandacht aan medicatie. Je kunt 
het gratis webinar nog terugzien via onze website. 

Hopelijk ga je zien 
dat de nieuwe behandelrichtlijn osteoporose en fractuur-
preventie voor de zomer definitief wordt goedgekeurd. Er 
zijn nog altijd onduidelijkheden in de rolverdeling tussen 
de huisartsen en de ziekenhuizen. Die moeten echt goed 
worden omschreven voordat de richtlijn kan worden 
ingevoerd. Dat is zorgelijk, vinden wij. Er moet een duide-
lijke en transparante samenwerking en afstemming zijn 
tussen de huisarts en de medisch specialist: wie doet wat 
in de zorg voor en met mensen met osteoporose.

En wat zie je hier
in deze Bot in Balans: wat is nu eigenlijk een richtlijn, 
waarom is deze belangrijk voor jou en welke nieuwe 
inzichten zijn in de conceptrichtlijn opgenomen. Ook lees 
je over de ervaringen van Rina die door de ziekte van 
Crohn osteoporose kreeg. En natuurlijk in deze editie ook 
ons jaarverslag in een notendop. Het jaarverslag laat zien 
wat we vorig jaar hebben bereikt. Ook dit jaar blijven we 
actief voor jou!

Hendrien Witte
Directeur Osteoporose 
Vereniging

Veel te zien en te weten

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.

VOORWOORD
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DIAGNOSE

Osteoporose komt relatief vaak voor bij patiënten 
met maag- en darmziekten. Dit noemen we ook wel 
gastro-intestinale aandoeningen, of aandoeningen met 
malabsorptie. Dit wil zeggen dat voedingssto� en slecht 
worden opgenomen door de darmen.
TEKST: DR. ABDUL AL - TOMA

Darmziekten  
en osteoporose

oeliakie is een auto-immuunziekte, 
waarbij een overgevoeligheid voor 

gluten leidt tot chronische ontsteking 
van de dunne darm. Bij coeliakie krijgt de 
patiënt op verschillende manieren te maken 
met een verminderde opname van calcium. 
Behandeling, inclusief een glutenvrij dieet, 
kan zorgen een verdere verslechtering van 
de osteoporose voorkomen.
Coeliakie tast specifi ek het gebied van 
de dunne darm aan waar calcium wordt 
geabsorbeerd (opgenomen). Daarnaast zijn 
calciumbindende eiwitten, die verantwoor-
delijk zijn voor de opname van calcium, 
verminderd aanwezig. Dit komt dan door 
een lagere opname in het lichaam van 
vitamine D. Bovendien kunnen vetzuren die 
niet in het lichaam worden opgenomen, 
zich in de darmen binden met calcium. Ook 
dit leidt tot een verminderde opname van 
calcium. Daarnaast komt een verhoogd PTH 
voor. PTH is een hormoon dat een belang-
rijke rol speelt bij het constant houden van 
de calciumwaarde van het bloed. Als dit 
hormoon te hoog is, leidt dat uiteindelijk 
tot een verminderde botkwaliteit. 30-60% 
van de patiënten met coeliakie hebben ook 
lactose-intolerantie, waardoor ze voedings-
middelen met zuivel en calcium vermijden. 
Bovendien kunnen patiënten die zich 
houden aan een glutenvrij dieet, voedings-
tekorten hebben. Glutenvrije producten 
zijn namelijk arm aan calcium, vitamine 
D, zink en magnesium. Ten slotte houdt 
coeliakie verband met andere aandoe-
ningen die ook kunnen leiden tot secun-
daire osteoporose, zoals suikerziekte 1, 

hypogonadisme (verminderde geslachtshor-
monen), auto-immuun schildklierontsteking 
en overactiviteit van de bijschildklieren. 

Bij de ziekte van Crohn zijn de volgende 
factoren bekend als oorzaken van een lage 
botdichtheid: chronische ontsteking van de 
darm, tekorten aan vitamine D, K en calcium, 
hypogonadisme (verminderde geslachtshor-
monen) en weinig beweging. Vooral het 
gebruik van corticosteroïden gaat vaak 
samen met een verlaagde botdichtheid. 
Ongeveer 35% van de patiënten met de ziekte 
van Crohn krijgt corticosteroïden tijdens het 
eerste jaar na de diagnose. De botdichtheid 
kan in het eerste jaar van de corticostero-
iden-behandeling tot wel 12% afnemen, met 
daarna een verlies van 2-3% per jaar. 

Bij het ontstaan van osteoporose na 
een maag-bypass-operatie (maagver-
kleining) spelen meerdere oorzaken een 
rol. Na een operatie is er ten eerste een 
toegenomen verlies van bot. Daarnaast 
kan de operatie leiden tot onvoldoende 
vermenging van gal en pancreas enzymen 
met de voeding. Dit leidt dan weer tot 
een slechte opname door het lichaam van 
vitamine D en calcium. Patiënten die een 
bypass hebben ondergaan, hebben hoge 
doseringen calcium en vitamine D nodig om 
osteoporose te voorkomen. 

Hoe hoog is het risico?
Een lage botdichtheid komt veel voor bij 
mensen met coeliakie, en bij 70% blijkt 
uit de DEXA-scan dat er sprake is van 

osteoporose of osteopenie. Uiteindelijk 
kan het risico op een botbreuk voor deze 
patiënten tot wel tienmaal hoger zijn dan bij 
de algemene bevolking. 
Bij de ziekte van Crohn komt osteoporose 
voor bij tussen de 4 en 40% van de 
patiënten. Het percentage is a�hankelijk van 
o.a. de ernst van de ziekte en de mate van 
corticosteroïden-gebruik. Botbreuken die 
zijn veroorzaakt door osteoporose komen 
bij patiënten met de ziekte van Crohn 40% 
vaker voor dan bij de algemene bevolking.
Enkele studies toonden aan dat het 
risico op botbreuken met ongeveer 30% 
toeneemt na een maag-bypass-operatie. 
Het geschatte risico op fracturen 10 jaar na 
de operatie is 35%. Meer dan de hel�t van 
de fracturen treedt meer dan 5 jaar na de 
maagverkleining op.

Is er iets te zeggen over de lee�tijd van de 
patiënten?
In tegenstelling tot primaire osteoporose 
zijn patiënten met secundaire osteoporose 
gemiddeld van jongere lee�tijd. Secundaire 
osteoporose kan echter ook op oudere 
lee�tijd voorkomen. 

Secundaire 
osteoporose bij 
darmziekten
Mensen die aan 
darmziekten lijden, 
krijgen vaak te maken 
met osteoporose. Daarbij 
spelen meerdere factoren 
een rol, waaronder de 
slechte opname door de 
darmen (malabsorptie) 
van voedingssto� en zoals 
calcium.
Osteoporose hee�t 
vaak een secundaire 
oorzaak, zoals bijvoor-
beeld darmziekten: dit is 
het geval bij 50-65% van 
de mannen, 50% van de 
vrouwen vóór de overgang 
en 30% van de vrouwen ná 
de overgang.

Dit artikel is het tweede in 
een serie van vier artikelen 
over secundaire osteoporose. 
Secundaire osteoporose 
is osteoporose die wordt 
veroorzaakt door een andere 
ziekte, of door de medicijnen 
die bij deze ziekte worden 
voorgeschreven. Eerder ging 
het over borstkanker, deze keer 
schrijven we over darmziekten. 
In de volgende nummers van 
Bot in Balans komen reuma en 
prostaatkanker.

Dr. A. Al-toma, 
maag-darm-leverarts in 
het St. Antoniusziekenhuis 
Utrecht

>

Zijn de darmziekten iets dat misschien 
vaak niet (door de patiënten zelf) wordt 
onderkend? Waardoor ze geen medische 
behandeling zoeken en het risico op 
osteoporose wordt vergroot?
Darmziekten zoals coeliakie kunnen 
asymptomatisch verlopen of gepaard 
gaan met onduidelijke klachten. Dit kan 
leiden tot een vertraging in het stellen van 
de diagnose, en complicaties zoals het 
optreden van osteoporose worden dan pas 
laat onderkend. Osteoporose kan ook de 
eerste uiting van coeliakie zijn, waardoor de 
coeliakie laat wordt herkend en de patiënt 
ook laat met een glutenvrij dieet start 
(met daardoor weer meer risico op verdere 
botverslechtering).

Moeten artsen alerter zijn op het risico op 
osteoporose?
De behandelprotocollen van coeliakie en 
IBD bevatten speciale hoofdstukken over 
het risico op osteoporose, de bijkomende 
screening, voorzorgmaatregelen en de 
behandeling. Toch wordt het probleem niet 
door alle artsen, verpleegkundig specia-
listen en physician-assistants even goed 
erkend of serieus genomen. Het is dus 
belangrijk dat patiënten ook zelf altijd alert 
blijven.

C
Ook bij darmziekten is het belangrijk om in 
beweging te blijven, onder meer als preventie 
van osteoporose.

Darmziekten en 
operaties met risico 
op osteoporose
• Ziekte van Crohn
• Coeliakie
• Na een gedeeltelijke 

gastrectomie (verwij-
dering van de maag, 
Billroth-II-operatie)

• Na een bariatrische 
operatie (maag-by-
pass-operatie, o�tewel 
een verkleining van 
de maag)

THEMA 2022 
SECUNDAIRE 
OSTEOPOROSE
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Samen sterker 
voor zwakke botten
De Osteoporose Vereniging is er voor iedereen 
die met osteoporose te maken hee�t: in het 
dagelijks leven, in het werk, in de zorgsector of 
op een andere manier.
In 2021 zagen we dat steeds meer mensen de weg vinden naar de 
Osteoporose Vereniging. Ons ledental groeide opnieuw, dit keer met maar 
liefst 44 procent. De behoe�te aan uitwisseling en informatie is groot, merken 
we. In die behoe�te voorzien we onder meer via ons Vragenteam en onze 
webinars. Ook brachten we in 2021 een themanummer over kleding uit 
waarop we enthousiaste reacties krijgen.

Tegelijk was de belangenbehartiging een belangrijk onderdeel van ons taken-
pakket. Samen met Chronisch ZorgNet hebben we een speciale opleiding 
osteoporose voor oefen- en fysiotherapeuten opgezet. Inmiddels hebben meer 
dan 1.000 fysio- en oefentherapeuten de bijscholing gevolgd. Ook hebben we 
de Startersset Samen Beslissen ontwikkeld. Deze Startersset bevat informatie 
en een persoonlijk behandelplan en kan door patiënten gebruikt worden om 
samen met hun arts keuzes te maken over de behandeling. Daarnaast hebben 
we bij overleggen met de zorgsector en andere organisaties benadrukt dat het 
belang van de patiënt centraal moet staan.

Wil je het hele jaarverslag lezen? 
Kijk dan op www.osteoporosevereniging.nl/vereniging/wat-doen-wij/

Vragenteam 
Het Vragenteam bestaat uit 

vrijwilligers die zelf ervaring hebben 
met osteoporose. Iedereen met 

vragen over deze aandoening kan via 
de mail of telefoon gebruikmaken 

van hun kennis. Niet alle vragen die 
per telefoon binnenkomen kunnen 

ook telefonisch beantwoord worden. 
Daarom hebben we ons Vragenteam 

verder uitgebreid. 

Ervaringen delen
In 2021 startten we de groep Jong en 
osteoporose. Mensen die nog relatief 

jong zijn en die met osteoporose 
leven, lopen tegen heel andere 

dingen aan dan oudere mensen. In 
deze groep kunnen jongeren elkaar 
ontmoeten en ervaringen delen. De 

groep Jong en osteoporose wordt ook 
in 2022 voortgezet.

Je hebt te horen gekregen dat je osteoporose hebt. Maar wat betekent 
dat? Voor je toekomst, je zelfstandigheid, voor je eetpatroon, voor je 

sport, voor je dagelijks leven? Je hebt vragen die je misschien niet bij de 
dokter kwijt kunt. De Osteoporose Vereniging beantwoordt die vragen 

graag: op de website, via het Vragenteam, publicaties en webinars.

Belangen behartigen

Voorlichting

Ontmoeten 
en ondersteunen

Patiënten zijn degenen die het meeste te 
maken hebben met de organisatie van de 

zorg, en met veranderingen in de zorg: dat kan 
positief of negatief voor hen uitpakken. Toch 

wordt hun stem nog veel te weinig gehoord. De 
Osteoporose Vereniging zet zich ervoor in om 
hun ervaringen en wensen te laten horen en 

behandeling beter af te stemmen.
Bij alles wat we doen brengen we het 

patiëntenperspectief in.

Inkomsten 2021 Bestedingen 2021

Wetenschap
De Osteoporose Vereniging levert steeds vaker 
bijdragen aan wetenschappelijke onderzoeken. 

Wij denken mee en geven input bij 
onderzoeksvoorstellen bij subsidieaanvragen. 

Samenwerking
We hebben een uitgebreid netwerk dat we 

inzetten bij onze activiteiten. In 2021 werkten 
we samen met ruim 60 partners in de zorg, de 

wetenschap en het bedrijfsleven.

Subsidies, 
contributies, 

donaties, sponsoring

Voorlichting, 
belangen behartiging, 

lotgenotencontact, 
kantoorkosten, 

instandhoudings-
kosten

172.859 155.639

Telefoontjes 
ontvangen

Telefoontjes 
beantwoord

2019 600 300 500
2020 700 310 1000
2021 805 348 1389

Mail 
ontvangen & 
beantwoord

20%

5%

15%

15%

Bijdragen richtlijnen en 
verbetersignalement

Vergoeding medicijnen, 
supplementen, zorg

Inbreng Patientenfederatie 
overstijgende onderwerpen

Preventie

Overige projecten

45%

4 x per jaar, oplage 1.500-2.000
4 x per jaar, oplage 1.500-2.050

2020 2021

6 x per jaar, oplage 3.644

aantal bezoekers: 211.800

aantal volgers: 1.000

8 x per jaar, oplage 4.900

aantal bezoekers: 223.544

4 x per jaar
1 x per jaar

aantal volgers: 1.270

Magazine 
Bot in Balans

Digitale 
nieuwsbrief

Website

Webinar

Facebook

230 deelnemers, gemiddeld 275 keer teruggekeken

87 deelnemers, 732 keer teruggekeken

Vereniging

Inkomsten en bestedingen

20 vrijwilligers*, betrokken bij:

Bestuur 

Belangenbehartiging

Verenigingsorganisatie (waaronder 
boekhouding, kascommissie)

Online marketing

Ontwikkeling webinars 

Project Regiozorg in kaart

Projectgekwalifi ceerde osteoporose 
fysio-en oefentherapeuten 

Vragenteam 

* Sommige vrijwilligers 
vervullen dubbelfuncties.

2021

We zijn het jaar geëindigd met 1.614 leden. In 2020 
waren dat er nog 1.204. Ook het aantal mensen die geld 

doneerden groeide, van 10 naar 72.

2020: 1.204 leden 2021: 1.614 leden

= 10 leden

JAAROVERZICHT
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DEXA-scan als je 
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