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Het is dan wel de vakantieperiode terwijl ik dit schrijf, maar 
het is verre van rustig. Dan heb ik het niet over de hele wereld 
die in brand lijkt te staan, met een stroom aan lokale en 
wereldwijde problemen die ons allemaal raken. Iedereen heeft 
te maken met de stevige kostenverhogingen die volgen in het 
kielzorg van al die problemen.

Vitamine D
Ook in onze kleine wereld rond osteoporosezorg is van alles 
aan de hand. Om nog even bij de kostenverhogingen te 
blijven: de overheid heeft inmiddels besloten dat vitamine 
D en calcium niet langer in het basispakket worden vergoed. 
Dit ondanks de sterke argumenten die wij hebben ingebracht 
tegen dit besluit. Vanaf 1 januari zul je dan ook bij de apotheek 
moeten betalen voor de middelen die je misschien altijd 
gewoon op een herhaalrecept ging halen. Zo helpt onze 
overheid niet echt mee aan therapietrouw, want calcium en 
vitamine D zijn toch echt van groot belang voor iedereen met 
zwakkere botten.
Wij zijn met verschillende instanties in overleg om passende 
informatie te geven over de juiste vormen en doseringen 
van vitamine D en calcium. Want als je besluit om de supple-
menten voortaan maar bij de drogist te gaan halen (daar is 
altijd wel ergens een aanbieding), dan moet je natuurlijk wel 
de juiste keuze kunnen maken. Via dit tijdschrift, onze website 
en nieuwsbrief houden we je op de hoogte.

Medische richtlijn
Het is ook druk met medische richtlijnen. Zojuist is de nieuwe 
multidisciplinaire Richtlijn Osteoporose en Fractuur preventie 
verschenen (zie ook pag 8). We hebben daar actief aan meege-
werkt en in de komende maanden verwachten we hier nieuwe 
informatie over te hebben. In begrijpelijke taal, want de 
richtlijn is geschreven voor en door artsen en dat zorgt er 
meestal voor dat zo’n tekst niet erg toegankelijk is.
In deze richtlijn staat alle recente informatie en kennis over 
osteoporose en het voorkomen van botbreuken. Het gaat 
hier dus zowel over zorg in het ziekenhuis als over zorg via 
de huisarts. Om de grote groep huisartsen te informeren, 
werkt het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) aan een 
verkorte versie van deze richtlijn, speciaal gericht op huisart-
senzorg. Dit is de NHG Standaard Fractuurpreventie. Deze zal 

naar verwachting aan het einde van dit jaar beschikbaar zijn. 
Wees dus niet verbaasd als je huisarts nu nog niet helemaal 
op de hoogte is.

Het derde richtlijnproject waar we aan meewerken gaat over 
wervelfracturen en osteoporose. Dat is een initiatief van 
de NOV (Nederlandse Orthopaedische Vereniging), waar de 
wervelkolomspecialisten bij horen. Dit project is mede gestart 
op ons aandringen. Wij horen via ons Vragenteam namelijk 
veelvuldig terug dat wervelbreuken in de zorg niet of slecht 
worden opgepakt.

De botte(n) waarheid
Een ander project is onze campagne ‘de botte(n) waarheid’, 
die in september en oktober gaat lopen, en die o.a. aandacht 
vraagt voor onze Zwakkebottentest. Meer informatie vind je op 
pag. 18.
Op de achtergrond zijn we ook druk met onze website. Daar 
loopt een heel verbeterprogramma. We krijgen over het 
algemeen veel complimenten over de opzet en inhoud, maar 
denken toch dat er verbeteringen mogelijk zijn in taalgebruik, 
logische plaats van onderwerpen, betere illustraties etc. Dat 
gaat stap voor stap, dus je zult niet plotseling een hele andere 
website zien.
En tenslotte hebben we deze zomer ook dit nummer van Bot 
in Balans gemaakt. We gaan verder met onze serie verhalen 
over secundaire osteoporose ofwel osteoporose die je via 

een andere ziekte of medicijnen 
voor een andere ziekte kunt 
krijgen. Deze keer gaat het over 
prostaatkanker, ook daar komt 
het ongeluk niet alleen. Versneld 
botverlies moet echt aandacht 
krijgen in deze behandeling.

Harry van den Broek
voorzitter@ 
osteoporose vereniging.nl

Drukke zomer

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

Jaarlijks krijgen 13.000  mannen te maken met 
prostaatkanker. Wat daarbij nog te weinig bekendheid 
hee�t, is dat de behandeling osteoporose als 
bijwerking kan hebben. Verpleegkundig specialist 
Marsha van Oostwaard vertelt hoe dit zit.
TEKST:  ANNETTE ZEELENBERG

Prostaatkanker
en osteoporose

Hoe komt het dat mannen met 
prostaatkanker vaak te maken krijgen 
met osteoporose?
“De osteoporose hee�t bij hen niet 
met de kanker te maken, maar met 
de behandeling. Veel mannen met 
prostaatkanker krijgen een anti- 
hormoontherapie die de aanmaak en 
werking van het mannelijk hormoon 
testosteron remt. Prostaatkankercellen 
groeien namelijk door testosteron, dus 
als je dat hormoon wegneemt of sterk 
vermindert, dan behandel je daarmee 
de kanker. Maar als je een belangrijk 
hormoon uit het lichaam wegneemt, of 
de spiegel heel laag maakt, dan kan dat 
allerlei gevolgen hebben. Een van die 
gevolgen is dat er botontkalking kan 
ontstaan, en daardoor wordt de kans 
groter dat iemand een bot breekt.”

Krijgen alle patiënten met prostaat-
kanker deze antihormoontherapie?
Dat geldt voor ongeveer een op de 
twee prostaatkankerpatiënten. De 
therapie wordt soms gegeven als 
toevoeging bij een andere therapie 
tegen prostaatkanker, soms bij uitge-
zaaide prostaatkanker, soms om 
de werking van de bestraling te 
versterken en soms als de prostaat-
kanker toch weer terugkomt na een 
operatie of bestraling. Ook de duur 
van de antihormoontherapie kan 
erg verschillen, van zes maanden 
tot enkele jaren. Dus de risico’s 

verschillen ook per patiënt, maar we 
weten wel dat in het eerste jaar van 
de hormoonbehandeling, een man 
gemiddeld 5 procent bot verliest. En 
wat eenmaal weg is, komt nooit meer 
terug.

Wat is het risico van de osteoporose 
voor deze mannen?
De botten, maar ook de spieren 
verzwakken door de antihormoon-
behandeling. Dat betekent dat de 
lichaamskracht en het evenwicht 
verminderen en dat de kans op een 
botbreuk groter wordt. De impact van 
zo’n botbreuk, zeker als het om een 
ruggewervelfractuur of een heupbreuk 
gaat, is enorm groot. Ik zeg vaak: ‘Als 
je iets breekt tijdens je kankerbehan-
deling, hee�t dit een enorm negatief 
e� ect op je kwaliteit van leven.’ Daarom 
is de behandeling van osteoporose zo 
belangrijk.

Zien deze patiënten zelf het risico van 
de osteoporose in?
Niet altijd. Ten eerste zijn ze al erg 
bezig met de kanker. Als er dan nog 
een ziekte bij komt, is dat wel erg veel. 
Maar ook hee�t osteoporose nog altijd 
het imago van een ziekte van oude 
vrouwen. Daarnaast voelen ze zich vaak 
nog fi t aan het begin van de behan-
deling, en brengt de osteoporose ook 
geen klachten mee. Je voelt niet dat 
tijdens een jaren durende behandeling 

Goede osteoporosezorg voor 
prostaatkankerpatiënten

Aan het begin van de antihormoonbehandeling bij prostaatkanker 
vindt lang niet altijd een DEXA-scan plaats, hoewel nationale en 
internationale richtlijnen zeggen dat dat wel het geval zou moeten 
zijn. Ook is er bij behandelend artsen vaak niet genoeg aandacht 
voor het risico dat de patiënt loopt om osteoporose te krijgen. 
De werkgroep oncologie van de V&VN VS, de beroepsvereniging 
van verpleegkundig specialisten, gee�t daarom verpleegkundig 
specialisten hier scholing over en helpt hen een zorgpad op te 
zetten. Marsha van Oostwaard is lid van de werkgroep en werkt 
als verpleegkundig specialist bij het ziekenhuis VieCuri Medisch 
Centrum in Venlo. Ze beschrij�t hoe het zorgpad er daar uitziet: 
“De urologieverpleegkundigen zorgen ervoor dat mannen met 
prostaatkanker in het zorgpad komen. Dat betekent dat ze niet 
alleen bij urologie onder behandeling zijn. Ze krijgen daarnaast bij 
het centrum metabole botaandoeningen, waar ik ook werk, een 
‘Bone Talk’, over hun botten en osteoporose. Bovendien doen we 
een botdichtheidsmeting en maken we een inventarisatie van hun 
risicofactoren. Daarna blijven we ze langdurig volgen, a�hankelijk 
van hoe hoog het risico is dat ze osteoporose krijgen.”

Dit artikel is het derde 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 en 
darmziekten. In het volgende 
nummer van Bot in Balans 
komt een artikel over reuma.

Marsha va Oostwaard 
Verpleegkundig 
specialist AGZ

Centrum voor Metabole 
Botaandoeningen, 

VieCuri Venlo

>

Prostaatkanker 
en osteoporose 
in het kort
• Ongeveer een op de twee 

mannen met prostaatkanker 
krijgt tijdens de behandeling 
antihormonale therapie. 

• De antihormonale therapie 
remt de aanmaak en werking 
van het mannelijk hormoon 
testosteron.

• Een van de bijwerkingen van 
dit antihormonale middel 
is dat het osteoporose kan 
veroorzaken, daardoor 
worden de botten zwakker.

• Een andere bijwerking is dat 
de spieren verslappen.

• Hierdoor wordt het risico 
op vallen en op gebroken 
botten groter.

• Vooral een heupbreuk of een 
wervelbreuk kan een grote 
impact op de kwaliteit van 
leven hebben.

“De osteoporose hee�t niet 
met de prostaatkanker zelf 
te maken, maar met de 
behandeling van de kanker”

THEMA 2022 
SECUNDAIRE 
OSTEOPOROSE
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Pas op, 
val niet!

Een botbreuk hee�t 
meestal te maken met 
een val. Dus minder 
vallen betekent minder 
gebroken botten. Dat 
klinkt heel logisch, 
maar wat heb je aan 
die tegeltjeswijsheid?
TEKST:  HARRY VAN DEN BROEK EN 
ANNETTE ZEELENBERG 

en belangrijk onderdeel van het diagnose-
proces bij osteoporose is een analyse van je 

risico om te vallen. Daarvoor stelt de arts je een 
aantal vragen. Als je iemand bent die regelmatig 
valt, is er nader onderzoek nodig. Want waarom val 
je steeds?

Oorzaken
Bij vallen wordt vaak gedacht aan oorzaken van 
buitenaf, zoals los liggende kleedjes, snoeren over 
de vloer of een gladde trap. Ook een multifocale 
bril kan bijdragen aan een verhoogd valrisico. Je 
kunt daarmee de afstand niet goed inschatten, 
waardoor je bijvoorbeeld de onderste traptrede 
mist. Maar er zijn ook oorzaken die te maken 
hebben met je gezondheid. Zo zijn er diverse 
aandoeningen die het valrisico verhogen. Bijvoor-
beeld omdat je een lage bloeddruk hebt en duizelig 
wordt als je te snel opstaat. Of omdat je inconti-
nentie-problemen hebt en struikelt als je haast 
hebt om naar de wc te gaan. Of omdat je medicatie 

neemt waarvan je duizelig of su�  g wordt. Vooral 
mensen die eerder gevallen zijn en mensen met 
problemen met lopen, balans en verminderde 
kracht in de benen hebben meer kans om te vallen. 
Osteoporose kan ook een oorzaak zijn: soms 
verandert je houding door een of meerdere wervel-
breuken, waardoor je eerder uit balans raakt. 

Bang om te vallen
Een onderschatte reden voor een verhoogd 
valrisico is je eigen vrees om opnieuw te vallen. 
Door die angst ben je onzeker en extra voorzichtig, 
wat dikwijls de oorzaak is van een volgende val. 
Er zijn gespecialiseerde fysio- en oefenthera-
peuten die valpreventie-cursussen aanbieden. 
Hier leer je hoe je kunt voorkomen dat je valt. Dat 
gee�t vaak extra zekerheid, zodat je minder bang 
bent. Zo’n cursus klinkt misschien als iets voor 
extra kwetsbare ouderen. Het is echter een actief 
programma voor jong en oud, waarbij veel aandacht 
is voor jouw persoonlijke risico’s. De valpreventie-
cursussen hebben bewezen resultaten en worden 
vaak deels vergoed door de zorgverzekering.

Valpreventiecursus
Zo’n cursus bestaat meestal uit meerdere sessies. 
Het startpunt is een risicoanalyse en lichamelijk 
onderzoek. Daarna ga je aan de gang met het 

overwinnen van je valangst en leer je omgaan met 
dagelijkse bewegingen. Vaak zijn er ook speciale 
oefeningen om je zwakke punten aan te pakken. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het verbeteren 
van de rompstabiliteit, en het versterken van de 
juiste spieren. Ook leer je vaak slimme handig-
heidjes om de risico’s te verminderen. In veel van 
de verschillende cursussen gebeurt dit deels als 
groepsactiviteit. Zo ontmoet je andere mensen die 
aan hetzelfde probleem werken. Maar er zijn ook 
individuele oefeningen die zijn gericht op jouw 
situatie. 
Er zijn verschillende soorten cursussen voor valpre-
ventie. We adviseren je om via je eigen fysio- of 
oefentherapeut te zoeken. Een fysio- of oefenthe-
rapeut die is gespecialiseerd in osteoporose vind je 
via onze website of via Zorgzoeker DigiH, 
www.digih.nl/zorgzoeker/lijst. 

MOBILITEIT

Een lichtknopje bij je bed is handig. 
Als je ’s nachts je bed uit stapt, kun 
je gelijk het licht aandoen om te zien 
waar je je voeten neerzet.

Kijk kritisch naar je huis: zijn er 
donkere plekken waar je snel 
mis stapt? Of losse kleedjes of 
losliggende snoeren waarover 
je kunt struikelen? Zijn er 
losliggende snoeren En hoe zit het 
met de keuken: heb je een trapje 
nodig om bij de bovenste kastjes 
te komen? Zorg dan dat dit een 
stevig trapje is, liefst met leuning, 
of kijk of je de spullen die je vaak 
nodig hebt, ook wat meer binnen 
handbereik kunt zetten.

Draag stevige schoenen met lage hakken en een 
stroeve zool, waarmee je niet makkelijk uitglijdt. 
Als je in huis liever panto� els draagt, dan geldt 
ook dat die een stroeve zool moeten hebben.

Zorg dat je goed en gevarieerd 
eet. Wie te weinig voedingssto� en 
binnenkrijgt, kan zwak en duizelig 
worden, bijvoorbeeld bij het opstaan 
uit een stoel.

Kijk ook naar je kleding, misschien 
draag je vaak broeken met wijde 
pijpen of lange rokken. Hierbij kun je 
snel over de zoom struikelen, vooral 
als je de trap afl oopt.

Voel je je in huis toch 
onzeker? Misschien is 
dan een kleine rollator 
of een wandelstok iets 
voor jou.

Als je een trap hebt, zorg dan voor een 
goede verlichting. Er is zelfs verlichting te 
koop voor de individuele treden. Ook kun 
je antislip-strips op de treden aanbrengen 
en een extra trapleuning plaatsen.

Leg anti-slipstrips in de 
douche of het bad. En 
misschien vind je het fi jn om 
een beugel in de douche of bij 
het bad te hebben waaraan je 
je vast kunt houden.

Laat regelmatig je zicht controleren bij de opticien. 
Wie slecht ziet, kan makkelijk over iets kleins 
vallen. En pas extra op met een multifocale bril. 
Daarmee is het moeilijk om afstanden en hoogtes 
in te schatten en dan is een traptrede snel gemist.

E
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Prostaatkanker?
Risico op osteoporose

Pas op, val niet!

“Uit die DEXA-scan 
kwam dat ik osteopenie 
had. Dus nog geen 
osteoporose, maar wel 
op het randje”
PETER KEIJSERS - PAGINA 7

INHOUD
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