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In kaart brengen van de patiënt: 
anamnese

• Risicofactoren 

• Algoritme NHG

• Risicotabel CBO
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Algoritme NHG fractuurpreventie

• Algoritme zowel voor primaire
en secundaire preventie
• Cut off point bij DEXA score -

2.5 voor allebei?

• Ontbrekende risicofactoren?
JAZEKER!

• Leeftijd > 60 pas VFA?
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Risicoscore CBO richtlijn
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Ontbrekende risicofactoren

• Alcohol >3E/dag, roken

• Familieanamnese

• Zuivelinname
• 1000-1200mg/dag

• Vroege menopauze (voor 45-jarige leeftijd)

• Co-morbiditeit: reumatoïde arthritis, diabetes mellitus, IBD

• Andere medicatie: PPI, anti-epileptica, TZD
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FRAX® WHO instrument voor 
evaluatie van fractuurrisico 
• De uitkomst is de 10-jaar kans voor heupfractuur en de 10-jaar kans voor 

majeure osteoporotische fracturen (klinische wervelfractuur, pols-, heup-
en schouderfractuur)

• Risicofactoren:
o Leeftijd

o Geslacht

o Gewicht

o Lengte

o Voorafgaande fractuur

o Heupfractuur bij ouders

o Actueel roken

o Glucocorticoïden

o Rheumatoïde artritis

o Secundaire osteoporose

o Alcohol gebruik

o BMD

Zie http://www.shef.ac.uk/FRAX 7



In kaart brengen van patiënt: 
lichamelijk onderzoek

• Lengte
• Lengteverlies?

• Gewicht, BMI

• Let bij aanwijzingen voor een wervelfractuur op: klop-, druk- en 
asdrukpijn van de wervelkolom; de vorm van de wervelkolom 

• Beoordeel mobiliteit en evenwicht bij opstaan en lopen in de 
spreekkamer bij verhoogd valrisico
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In kaart brengen van patiënt: 
aanvullend onderzoek

• DEXA scan

• Labonderzoek: 
• Secundaire oorzaken van osteoporose

• Medicatie veiligheid (bv calcium, nierfunctie)
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DEXA: Dual-energy X-ray absorptiometry 

• 2 rontgen stralen van verschillend energie level, 
verschil in absorptie maat voor BMD

• T-score: SD, vergelijking met peak bone mass

• VFA: vertebral fracture assessment
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Botdichtheid (BMD) en leeftijd
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Cut off T-score en fractuur risico

Grootste percentage fracturen
in gebied van osteopenie!

Rotterdam Study Bone 2004: Only 44% of all non-vertebral fractures 
occurred in women with a T-score below −2.5; in men, this percentage was 
even lower (21%). Thus, there is a clear need for the development of more 
sensitive risk assessment tools, using not only BMD, but also other clinical 
predictors of fractures
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Aanvraag DEXA Diagnostiek Brabant

• DEXA Fractuurpreventie zorgprogramma Samendraads: met 
VFA

• DEXA Herbeoordeling fractuurpreventie zorgprogramma 
Samendraads: zonder VFA

Zie protocol DB
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Aanvullend labonderzoek
Bepaling Indicatie Opmerking 

Kreatinine, eGFR Nierfunctie Bij klaring <30 ml/min 
geen bisfosfonaten

Calcium, albumine, 
fosfaat

Secundaire oorzaken
Metabole botziektes

Bijschildklierfunctie
Malabsorptie
Osteomalacie

Alkalisch fosfatase Bot turnover
Metabole botziektes

Bij alkalisch fosfatase<40 
geen bisfosfonaten

BSE Maligniteit, multipel 
myeloom

Vitamine D Deficiëntie Suppletie

TSH Secundaire oorzaken Hyperthyreoïdie

Testosteron Secundaire oorzaak bij 
mannen< 70 jaar

Hypogonadisme
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Secundaire oorzaken van osteoporose

NB: termen secundaire osteoporose en risicofactoren worden door elkaar gebruikt!
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In kaart gebracht: wie behandelen?

• Patiënten met een verhoogd fractuurrisico

• Doel is niet behandeling van een DEXA scan uitslag 
• DEXA meting niet 100% voorspellend

• Reminder: grootste deel van patiënten met fractuur in gebied van osteopenie
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Wie behandelen: zorg op maat!

• Individuele inschatting van fractuur risico van de patiënt
• DEXA scan: osteoporose

• DEXA scan: osteopenie
• Risicofactoren

• Aanwezigheid van secundaire oorzaken

• Type fractuur en aard van het trauma
• Bijvoorbeeld patiënt met wervelinzakking en osteopenie
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Behandelplan

• Leefstijladviezen
• Bot in balans

• Calcium en vitamine D suppletie*

• Valpreventie

• Medicatie : keuze uit verschillende mogelijkheden*
• Therapietrouw 

• Maagklachten

• Voorkeur van patiënt
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Calcium en vitamine D suppletie

Calcium suppletie NHG CBO

1000 mg/dag Geen zuivelinname Geen zuivelinname

500 -1000 mg/dag Inname <1000-1200 mg/dag

500 mg/dag 1-3 Porties zuivelproducten

Geen suppletie 4 Porties zuivelproducten 4 Porties zuivelproducten

Vitamine D suppletie NHG CBO GR (GezondheidsRaad)

800 IE Matig en hoog 
fractuurrisico

Patiënten met osteoporose of in 
verzorgingstehuis

Ouderen ≥ 70 jaar

400 IE Vrouwen van 50 -70 jaar
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Medicamenteuze behandeling

CBO richtlijn osteoporose fractuurpreventie1 NHG standaard fractuurpreventie2

Eerste keus
Wervel, niet-wervel en heup fractuurpreventie Alendronaat PO of Risedronaat PO

Eerste keus Alendronaat PO of Risedronaat PO

Tweede keus
1. Wervel, niet-wervel en heup 

fractuurpreventie
2. Wervel en niet-wervel fractuurpreventie
3. Wervel fractuurpreventie

1. Denosumab SC of      Zoledronaat IV
2. Strontiumranelaat PO

3. Ibandronaat PO/ IV of Raloxifeen
PO

Tweede keus Denosumab SC of Zoledronaat IV

Derde keus
1. Wervel en niet-wervel fractuurpreventie
2. Wervel fractuurpreventie

Teriparatide SC
Derde Keus Geen andere medicamenten 

aanbevolen
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Werking bisfosfonaten
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Werking bisfosfonaten
• Bone turnover 

• Remming activiteit, rijping 
osteoclasten

• Apoptose osteoclasten

• Aanvankelijk meer botformatie, 
echter volgt botresorptie

• Bone mineral density (BMD)
• Behoud/verbetering van 

microarchitectuur bot 

• Mineralisatie 

• Met name trabeculair bot

Bisfosfonaten binden zich aan

bot en worden daar opgenomen

door rijpe osteoclasten

Bisfosfonaten
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Verschil in effect bisfosfonaten
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Werking denosumab
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Prijzen medicatie (incl. afleverkosten)

Geneesmiddel Toediening Doseerfrequentie Prijs/jaar

Alendroninezuur 70 mg Oraal 1x per week € 41,69

Risedroninezuur 35 mg Oraal 1x per week € 43,51

Ibandroninezuur 150 mg Oraal 1x per maand € 57,36

Ibandroninezuur
(Bonviva) 

Iv injectie 1x per 3 maanden € 299,64

Zoledroninezuurg
(Aclasta)

Iv injectie 1x per jaar € 312,73

Denosumab (Prolia) Sc injectie 1x per 6 maanden € 431,86

25



Complicaties botresorptieremmers

• Hypocalciëmie (vitamine D!)

• Acute inflammatoire respons ~20%

• Nierfunctiestoornissen 
• Klaring<30ml/min contra-indicatie 

• Atypische femurfracturen

• Osteonecrose kaak
• Osteoporose: 1:10.000 – 1:100.000

• Maligniteiten: 1: 10 - 1:100
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Atypische fracturen
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Osteonecrose kaak
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Even oefenen….casuïstiek

• Casus 1: Vrouw, 73 jaar (2013)

• Voorgeschiedenis:
• Uterusextirpatie op 34-jarige leeftijd

• 2005 osteoporose

• Hypertensie

• Hypothyreoïdie

• Geen fracturen

• Behandeling met alendroninezuur vanaf 

2005, niet continue gebruikt, 6 maanden 

geleden gestopt In 2013: acute pijn in de rug:
Nieuwe wervelinzakking Th12
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Wat wilt u van patiënte weten?

• Welke vragen stelt u?

• Welk(e) onderzoek(en) vraagt u aan?
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Aanvullende gegevens

• Risicofactoren:
• Heupfractuur bij moeder

• Familieanamnese: 1 zus met osteoporose, hypothyreoïdie

• Menopauze onbekend

• Geen andere risicofactoren

• Medicatie: Levothyroxine 1dd 75 mcg, metoprolol 1dd 50 mg, calci
chew D3 500mg/800IE

• Intoxicaties: geen

• Labonderzoek: geen afwijkingen
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Uitslag DEXA scan

Het botdensitometrisch onderzoek van de wervelkolom (L2 - L4) laat een BMD zien 
van 0.735 g/cm2 met een T-score van -3.1 .

Er is een verandering van -8.9 % t.o.v. het vorige onderzoek.

Het botdensitometrisch onderzoek van de totale heup laat een BMD zien van 0.657 
g/cm2 met een T-score van -2.3 . 

In het collum een BMD van 0.612 g/cm2 met een T-score van -2.1 . 

Er is een verandering van -2.2 % t.o.v. het vorige onderzoek.

Conclusie: Verslechtering in de wervelkolom, verslechtering in het collum.

(vergeleken met 2011)
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Behandeling?

Fractuur risico
Ziektelast

Complicaties
Osteonecrose
Atypische fractuur
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Na 5 jaar behandeling: NHG standaard

• Na een behandeling van 5 jaar wordt de behandeling in 
principe gestaakt. Drie jaar na het staken van de medicatie of 
eerder als er in de periode na het staken een nieuwe fractuur 
ontstaat, wordt het stappenplan opnieuw doorlopen. 

• Bij patiënten met een persisterend hoog fractuurrisico kan de 
behandeling tot een periode van maximaal 10 jaar worden 
voortgezet. Weeg hierbij de mogelijke afname van het 
fractuurrisico af tegen het met de behandelduur 
toenemende risico op zeldzame bijwerkingen zoals 
osteonecrose, slokdarmcarcinoom en atypische 
femurschachtfracturen.

34



Conclusie casus 1

• Nieuwe wervelfractuur kort na staken orale bisfosfonaten
• Medicatie niet altijd trouw ingenomen

• Verslechtering DEXA scan ten op zichten van 2 jaar geleden

• Geen secundaire oorzaken

• Fractuurrisico versus kans op bijwerkingen of complicaties

• Behandelmogelijkheden:
• Hervatten orale bisfosfonaten?

• Intraveneuze bisfosfonaten (bv Zoledronaat)

• Denosumab
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Casus 2

• Vrouw 69 jaar

• Voorgeschiedenis: hypertensie, diabetes mellitus type 2, TIA

• Diagnose: polymyalgia rheumatica

• Huidige medicatie: hydrochloorthiazide 1dd 25 mg, metformine 2dd 
500 mg, simvastatine 1dd 40 mg, clopidrogel 1dd 75 mg

• Voorstel: behandeling prednison opstarten
• Indicatie osteoporose profylaxe?
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Wat wilt u van patiënte weten?

• Welke vragen stelt u?

• Welk(e) onderzoek(en) vraagt u aan?
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Corticosteroïden en osteoporose
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Wanneer osteoporose profylaxe?

• Glucocorticoïd gebruik langer dan 3 maanden:

• Dosering > 7.5 mg per dag en < 15 mg
• Leeftijd < 70 jaar: advies DEXA scan

• Leeftijd > 70 jaar: advies behandelen

• Dosering > 15 mg per dag: advies behandelen
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Aanvullende gegevens casus 2
• Eerdere fracturen: nee

• Corticosteroïden: niet eerder gehad

• Zuivelinname: 1 glas melk, 1 schaaltje yoghurt, soms 1 plak kaas

• Valneiging: nee

• Immobilisatie: nee

• Menopauze: 51-jarige leeftijd

• Diabetes mellitus: ja

• Reumatoïde arthritis: nee

• Intoxicaties: rookt niet, alcohol 1-2 EH/dag

• Heupfractuur ouders: nee

• Familieanamnese: geen osteoporose bekend
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Uitslag DEXA scan

Het botdensitometrisch onderzoek van de wervelkolom (L2 - L4) laat een BMD zien 
van 0.846 g/cm2 met een T-score van -1,8 .

Het botdensitometrisch onderzoek van de totale heup laat een BMD zien van 0.801 
g/cm2 met een T-score van -1,2 . 

In het collum een BMD van 0.655 g/cm2 met een T-score van -1,7 . 

Conclusie: osteopenie
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Behandeling?

Fractuur risico
Ziektelast

Bijwerkingen
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Conclusie casus 2

• Leeftijd < 70 jaar

• Dosering prednison 15 mg en na 4 weken afbouwen

• Geen fracturen

• Geen overige risicofactoren behoudens diabetes mellitus

• Bijwerkingen versus fractuur risico

• Behandeling:
• Calcium en vitamine D suppletie

• Geen bisfosfonaat
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Vragen
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