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Samendraads ?

Huisartsen, medisch specialisten, zorgverzekeraars 
en patiënten werken in de regio Midden-Brabant 
samen aan de best mogelijke zorg. 

Op het juiste moment, op de juiste plek en 
doelmatig. Met de patiënt als vertrekpunt.
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Triple Aim en uitkomstdoelen

1. Minder 
herfracturen

3. Betere 
samenwerking 

tussen huisartsen 
en specialisten

4. Therapietrouw

Kostenverlaging

5. Afname 
gerelateerd 

zorggebruik en 
directe kosten

Betere gezondheid Betere kwaliteit van zorg

2. Verbetering 
kwaliteit van leven
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Triple Aim en uitkomstdoelen

1. Minder 
herfracturen

3. Betere 
samenwerking 

tussen huisartsen 
en specialisten

4. Therapietrouw

Kostenverlaging

5. Afname 
gerelateerd 

zorggebruik en 
directe kosten

Betere gezondheid Betere kwaliteit van zorg

2. Verbetering 
kwaliteit van leven

Afname 30% 
herfracturen

75% patiënten 
met indicatie dat 
medicatie blijft 

gebruiken

50% minder 
patiënten dat >5j 

medicatie 
gebruikt zonder 
herbeoordeling

Kwaliteit van 
leven patiënt

Afname 30% 
directe kosten van 

een herfractuur

Onderwijs en 
consultatie
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Fractuurpreventie en osteoporose

• 2012 NHG:osteoporose → fractuurpreventie: ook een 
taak voor de huisarts

• 2011 CBO: osteoporose en fractuurpreventie

• Thuisarts: botbreuken en botontkalking 

• Fractuur: 
• Grootte van de inwerkende kracht → vallen

• Sterkte / zwakte van het bot → osteoporose
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Opzet van de avond

• Deel 1 plenair:
• Introductie 

• Opzet van het programma 

• Deel 2 parallel (huisarts – POH):
• Artsen: diagnostiek en medicatie

• POH: begeleiding 

• Deel 3 plenair:
• Praktische uitvoering

• Casus (optioneel)
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DEEL 1 - PLENAIR
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Fysiologie van het bot

• Botstructuur
• Waar grijpt medicatie op aan?

• Waarom verschil tussen bijvoorbeeld wervel en heup?

• Botcellen 

• Botremodellering
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Botstructuur – Trabeculair bot

• Eigenschappen trabeculair bot
• 20% van de botmassa

• Wordt elke 3-4 jaar vervangen

• Bevindt zich aan de binnenkant van het bot 

• Zorgt voor sterkte en elasticiteit

• Actief in mineralisatie

• Wervels>75% trabeculair bot

• Plaats van werking denosumab en 
bisfosfonatenHoningraat structuur

van trabeculair bot
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Botstructuur – Corticaal bot

• Eigenschappen:

• 80% van botmassa

• Buitenkant van het bot

• Geeft weerstand aan mechanische 
belasting

• Wordt elke 10 jaar vervangen

• Lange beenderen>75% corticaal bot, 
bv femur

• Plaats van werking denosumab
(bisfosfonaten..?)

Compacte dichte structuur
van corticaal bot
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3 belangrijkste botcellen

Osteoclasten: botresorptie (botafbraak) van 
zowel trabeculair als corticaal bot

Osteoblasten: 
botvorming

Osteocyten: ‘volwassen’ osteoblasten die 
geen bot meer vormen maar de 
botremodelling reguleren
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Botremodellering

• Osteoclasten verwijderen bot door 
het uitscheiden van enzymen en
zuren

• Osteoblasten maken bot aan, gaan
naar bewerkte gebied en vullen de 
ruimtes met nieuwe botmatrix
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Regulatie van de botombouw

• PTH

• Thyroxine

• Cytokinen

• Calcitonine

• Oestrogenen

• Vitamine D

• PTH

• Andere cytokinen

↑ botresorptie

↓ botvorming

↓ botresorptie

↑ botvorming
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Definitie van osteoporose

• Osteoporose is een skeletaandoening die zich kenmerkt door een lage 
botmineraaldichtheid (botmassa) en een verstoorde samenhang van het 
botweefsel. Hierdoor is het bot brozer en is de kans op een botbreuk (fractuur) 
groter.

• WHO definitie: gebaseerd op BMD gemeten met DEXA
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Osteoporose komt vaak voor

• In Nederland ruim 83.000 fracturen bij mensen >55j.

• Ruim 900.000 mensen met osteoporose

• 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 5 mannen >50 jaar 
krijgt osteoporotische fractuur

• Toename leeftijdsverwachting: 
 toename osteoporotische fracturen

• Na iedere fractuur verhoging van risico op nieuwe 
fractuur (2x)

→ onderdiagnose en therapietrouw zijn een groot probleem bij osteoporose
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Ziektelast van heupfracturen

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mortaliteit 
<1 jaar

Kan niet 
zelf lopen

Moeite met
dagelijkse dingen

Moeite met andere activiteiten:
autorijden, boodschappen doen

80%

60%

40%

25% 27%

Gaat naar
verpleeghuis

• Na heupfractuur 2x zo hoge kans op een nieuwe fractuur 

• Heupfracturen: hoge morbiditeit en mortaliteit

• Ongeveer 1 op de 4 patiënten zal overlijden (eerste jaar na heupfractuur)

• Morbiditeit en mortaliteit: 
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Ziektelast van wervelfracturen

• Na wervelfractuur 4x hogere kans op nieuwe 
wervelfractuur

• Ziektelast soms: hevige pijn die na enkele weken 
tot maanden verdwijnt

• Geleidelijke lengte afname en 
postuurveranderingen

• Secundaire klachten pijn en beperkingen in 
dagelijks functioneren
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Gevolgen fractuur

• Kosten 

• Kwaliteit van leven
• Pijn

• Zelfstandigheid

• Sociale beperkingen

• Verhoogd risico herfracturen

• Levensverwachting 
• 20-25% patiënten met 

heupfractuur overlijdt < 6 maanden
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Care gap – capture the fracture

• Geen goede communicatie 
tussen de disciplines

• Te weinig screening bij 
patiënten na fractuur

• Te lage therapietrouw 
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Therapietrouw

~50% van patiënten stopt binnen 1 jaar na starten met de 
osteoporose medicatie
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Het relatieve risico op een nieuwe 
fractuur t.o.v. een primaire fractuur. 
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Risicofactoren op een fractuur Relatief risico

Recente fractuur 5 
Oude fractuur (10 j) 2

Osteoporose per SD daling 2 

Valrisico 1,5

Leeftijd

Laag gewicht (<60kg of BMI <20) 2 (BMI 20 tov 25)

Fractuur bij familieleden 2

Roken 2

Alcohol >3EH/dag 1,5

•Secundaire preventie is effectief !
•Primaire preventie is soms effectief

• Screening wordt afgeraden
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Kunnen we iets doen?

• Erkenning van het probleem

• Voorkomen van herfracturen; 5% per jaar

• Screening verbeteren na fractuur
• Implementatie richtlijnen

• Transmurale afspraken

• Therapietrouw
• Opvolgbeleid in de eerste lijn

• Informatie 
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Huidige zorgpad in ETZ

• Oproep screening na fractuur vanaf 50-jarige leeftijd

• Uitzonderingen 

• DEXA meting en eventueel labonderzoek
➢Secundaire osteoporose:

• 60% mannen

• 50% premenopauzale vrouwen

• 20-30% postmenopauzale vrouwen

• Verpleegkundige/ verpleegkundig specialist
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Kwetsbare momenten

Oproep 
screening ETZ

Patiënt 
reageert

Primaire preventie of

Bekende osteoporose
#, behandeld bij ETZ #, elders behandeld

Patiënt 
reageert niet

Diagnostiek 
en evaluatie

Geen 
opvolging 

nodig

Instellen 
medicatie

Controles 

2e lijn

Controles 

1e lijn

Screening ?
Indicatie 

volgens NHG-
standaard

Diagnostiek 
en evaluatie

Geen 
opvolging 

nodig

Instellen 
medicatie
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Project in het kort

Na een fractuur

• Oproep screening vanuit het ETZ

• Patiëntenbrief naar de huisarts, vanuit ETZ

• Oproep vanuit de huisarts
• Huisarts screening

• POH opvolging

• Terugkoppeling vanuit de apotheek
• Therapietrouw

• Stoppen na 5 jaar

• Makkelijke consultatie van specialist
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Nieuwe situatie

Oproep 
screening ETZ

Patiënt 
reageert

Primaire preventie of

Bekende osteoporose
#, behandeld bij ETZ #, elders behandeld

Patiënt 
reageert niet

Diagnostiek 
en evaluatie

Geen 
opvolging 

nodig

Instellen 
medicatie

Controles 

2e lijn

Controles 

1e lijn

Oproep 
screening 
huisarts

Indicatie 
volgens NHG-

standaard

Diagnostiek 
en evaluatie

Geen 
opvolging 

nodig

Instellen 
medicatie

Patiënt 
reageert

Patiënt 
reageert niet

Memo in HIS

E-consult 
voor 1e lijn

Controles 

apotheek
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Oproep systeem huisarts

• Brief per patiënt die opgeroepen dient te worden vanuit ETZ

• Input vanuit de huisarts 
• Fractuur elders

• Primaire preventie volgens richtlijnen NHG

• Registratie in HIS (niet KIS)
• Aanmaken labcodes

• Aanmaken memo

• Versturen oproepbrief 
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Controlebeleid 1e lijn
Wanneer Wat Wie 

Start Evaluatie en opstarten medicatie HA / POH

1 mnd Therapietrouw, inname instructie, bijwerkingen, 
lichaamslengte, leefstijl

POH

3 mnd Optioneel telefonisch, indien geen leefstijl POH

1 jaar Controle POH

2 jaar Controle POH

3 jaar Controle POH

4 jaar Controle POH

5 jaar Controle na DEXA, evt stoppen medicatie HA

8 jaar Controle HA / POH
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Wat kunt u verwachten van de apotheker?

Eerste uitgifte bisfosfonaat:

Wat doen we al?

• Begeleidingsgesprek eerste uitgifte

• Levering voor 2 weken

Wat gaan we doen?

• Bij vervolguitgifte: opnemen in herhaalservice/ herhaalgemak o.i.d.

• Wordt medicatie niet opgehaald in de apotheek (blijft liggen)? 
Melding naar de huisartsenpraktijk.
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Huidige gebruikers bisfosfonaten en 
vervolguitgiftes:

Wat doen we al?

• Therapietrouw bevorderen (meestal alleen bij te laat ophalen; 
stoppers worden vaak gemist)

• Opname in herhaalservice/herhaalgemak o.i.d.

Wat gaan we doen?

• Wordt medicatie niet opgehaald in de apotheek (blijft liggen)? 
Melding naar de huisartsenpraktijk.
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Ad hoc acties:

Wat doen we al?

• Langdurig corticosteroïd-gebruikers: starten 
osteoporosepreventie? 

• Langdurig gebruik van bisfosfonaten (> 5 jaar): mogelijk 
stoppen?
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Wat gaan we daarnaast extra doen?

Aanleveren van lijstjes: 2 x per jaar

• Huidige bisfosfonaat-gebruikers voor uw praktijk

• Therapie-ontrouwe gebruikers

• Bisfosfonaat-gebruikers langer dan 5 jaar: 
herbeoordeling
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Screenen valrisico

• Hoe vaak bent u het afgelopen jaar gevallen? 

• Wat was daarvan de oorzaak volgens u? 

• Bent u bang om te vallen? 

• Kunt u uw evenwicht goed bewaren?

• Bent u vaak duizelig?

• Heeft u problemen met zien / ogen?
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Sociale kaart bestaat uit gecertificeerde fysio-en 
oefentherapeuten met een valpreventief 
oefenprogramma die vergoeding krijgen vanuit CZ en 
VGZ:

1)Zicht op Evenwicht

2)Vallen Verledentijd

3)OTAGO

4)In Balans

→Behandeling op maat! 
• Groepssessie in praktijk of op locatie

• Individuele sessie in praktijk of bij patiënt thuis
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Opzet van de avond

• Deel 1 plenair:
• Introductie 

• Opzet van het programma 

• Deel 2 parallel (huisarts – POH):
• Artsen: diagnostiek en medicatie

• POH: begeleiding 

• Deel 3 plenair:
• Praktische uitvoering

• Casus (optioneel)
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