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1. INLEIDING 

 

 

In Nederland is er elke 6 minuten een nieuwe fractuur. Een groot deel van deze fracturen 

ontstaat bij mensen van 50 jaar en ouder. De last voor de samenleving is groot, de 

economische impact enorm en de invloed hiervan op de patiënt is ook niet te 

onderschatten. 

Een groot deel van deze mensen blijkt osteoporose te hebben. Osteoporose is een 

aandoening die vooral bij ouderen voorkomt. Tot aan 2025 zal de prevalentie van deze 

aandoening met 41% toenemen (RIVM ‘Toekomstige ziektelast en vergrijzing’). 

De diagnose osteoporose is een diagnose die tegenwoordig veelal wordt gesteld op basis 

van de uitslag van een botdichtheidsmeting (WHO 1994). Deze botdichtheidsmeting 

geeft echter maar een beperkt deel van de botsterkte en dus het fractuurrisico weer.  

De botsterkte wordt ook mede bepaald door de botstructuur en het fractuurrisico wordt 

mede bepaald door het valrisico. 

 

Uitgangspunt voor dit zorgprogramma is de in 2012 gepubliceerde herziene NHG-

standaard fractuurpreventie, die voorheen de standaard osteoporose heette. In deze 

standaard staat het vaststellen van het individueel fractuurrisico centraal. De inhoud van 

deze standaard sluit aan bij de derde herziening van de CBO-richtlijn osteoporose en 

fractuurpreventie 2011. 

Bij beide zorgprogramma’s ligt de nadruk bij primaire preventie op het voorkomen van 

de eerste fractuur en bij secundaire preventie op het voorkomen van een tweede of 

volgende fractuur. Preventie (en preventie van fracturen) is met name zorg voor de 

eerste lijn. Een zorg die in de huisartspraktijk goed uitgevoerd kan worden, onder regie 

van de huisarts en met nadrukkelijke ondersteuning van de praktijkondersteuner (POH) 

en/of andere praktijkmedewerkers. 

 

Huisartspraktijken richten zich bij preventie van fracturen op twee onderdelen: 

1. Het voorkomen van een tweede of volgende fractuur (secundaire preventie) 

Deze vorm van preventie wordt al in veel ziekenhuizen aangeboden via de fractuur- en 

osteoporose polikliniek, waarbij patiënten met een recente fractuur via de eerste hulp 

instromen. Ongeveer de helft van deze patiënten met een fractuur boven de 50 jaar blijkt 

osteoporose te hebben d.w.z. een T-score (na botdichtheidsmeting) lager dan -2,5 SD. 

Deze patiëntengroep krijgt medicatie en wordt terugverwezen naar de huisarts. Probleem 

is dat de follow-up van deze patiëntengroep erg beperkt is en er mogelijk mede daardoor 

een zeer groot deel van deze groep stopt met het innemen van de medicatie (en er ook 

daarna niet weer mee begint). Door een goede follow-up van deze patiënten zal de 

compliance toenemen. 

Daarnaast is de diagnostiek en behandeling van deze groep niet erg moeilijk, zodat deze 

zorg goed in de eerste lijn kan plaatsvinden.  

 

2. Het voorkomen van een eerste fractuur (primaire preventie) 

Hierbij worden de patiënten met een hoog fractuurrisico geïdentificeerd en zo nodig 

behandeld. Het initiatief tot deze vorm kan uitgaan van de vraag van de patiënt of op 

initiatief van de huisarts die een vermoeden heeft van een hoog fractuurrisico bij de 

patiënt. De effectiviteit van deze vorm van fractuurpreventie is minder dan bij patiënten 

met een recente fractuur en daardoor minder kosteneffectief. Er zullen meer patiënten 

behandeld moeten worden om een fractuur te voorkomen. 

Systematische opsporing van deze patiënten wordt dan ook niet aanbevolen (NHG 2012). 

 

Pilot DBC Osteoporose 

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de patiënten van 50 jaar en ouder met een 

fractuur een sterk verhoogd fractuurrisico heeft. Daarom wordt bij deze patiënten kort na 

het ontstaan van de fractuur onderzoek gedaan naar de botsterkte op de 

osteoporosepolikliniek van het ziekenhuis. Dit onderzoek kan ook door de huisarts 



Pagina 5 van 27 

worden gedaan en dat willen de huisartsen ook. Met het Zorgprogramma Osteoporose en 

fractuurpreventie willen THOON en Menzis bereiken dat patiënten met een verhoogd 

risico op een nieuwe fractuur vroegtijdig gevonden worden en de juiste zorg op de juiste 

plek, dichterbij huis, krijgen. Behandeling en voorlichting vinden plaats volgens de NHG-

standaard fractuurpreventie. Structurele follow-up in de huisartspraktijk verbetert de 

therapietrouw en voorkomt ook dat patiënten te lang medicijnen gebruiken. Hierdoor 

wordt de kans op het krijgen van een nieuwe fractuur verkleind. 

De pilot ‘Zorgprogramma Osteoporose en fractuurpreventie’ is april 2015 gestart in 

zestien huisartsenpraktijken in het MST gebied (Enschede/Oldenzaal). De eerste 

bevindingen zijn positief, de deelnemende huisartsen geven aan dat de laagdrempelige 

zorg en de structurele aandacht voor adequaat medicatiegebruik en leefstijl als prettig 

wordt ervaren door patiënten die het spreekuur bezoeken en motiverend werkt om de 

gegeven adviezen op te volgen. 

De pilot loopt nog tot 2017. Vanaf 2016 kunnen gefaseerd nieuwe praktijken instromen. 

Deze huisartsen moeten voldoen aan de instroomcriteria voor deelname aan de pilot 

DBC, zoals het hebben van een gestructureerd osteoporosespreekuur. Hiervoor kunnen 

zij de voorbereidingsmodule Osteoporose en fractuurpreventie van THOON doorlopen. 23 

praktijken doen intussen mee. THOON en Menzis zijn in gesprek met het ZGT over 

deelname van huisartsen uit het ZGT gebied (Hengelo/Almelo).  

 

Toelichting samenvatting zorgprogramma  

Samenstelling zorgprogramma1 

De samenvatting van het zorgprogramma osteoporose is gebaseerd op de herziene NHG-

standaard Fractuurpreventie 2012.  

Bij de totstandkoming van het zorgprogramma is Dr. P.J.M Elders, huisarts en als 

onderzoeker verbonden aan de VU te Amsterdam en hoofdauteur van de NHG-standaard 

Fractuurpreventie, als adviseur betrokken geweest. 

De samenvatting van het zorgprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd en op basis van 

nieuwe richtlijnen of ontwikkelingen aangepast. 
 

                                                
1 1 Disclaimer 

Dit Zorgprogramma is een document met praktische aanbevelingen ter ondersteuning van zorgprofessionals 
aangesloten bij THOON, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van aangeboden zorg en het 
implementatieproces in praktijken, berustend op de NHG-standaard Fractuurpreventie 2012 en de CBO richtlijn 
2011, aangevuld met kennis en praktische ervaringen van zorgprofessionals in de regio Twente. Het 
Zorgprogramma richt zich op genoemde zorgprofessionals en bevat geen rechtstreeks voor de patiënt van 
belang zijnde veiligheidsnormen  waar deze laatste rechten aan zou kunnen ontlenen. 
Het Zorgprogramma is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld in opdracht en ten behoeve van 
THOON BV, door een werkgroep waarvan de leden zijn geselecteerd en benoemd door THOON BV. Niettemin 
aanvaardt THOON BV geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in het Zorgprogramma en/of schade die 
daaruit of uit het gebruik van het Zorgprogramma voortvloeit. 
Alle gebruikers van dit Zorgprogramma moeten zich realiseren dat het geen dwingende voorschriften bevat. 
Een Zorgprogramma bevat expliciete, zoveel mogelijk op evidence en standaarden gebaseerde aanbevelingen 
en inzichten waaraan zorgverleners zouden moeten voldoen om kwalitatief optimale zorg te kunnen verlenen. 
Aangezien deze aanbevelingen hoofdzakelijk zijn gericht op de “gemiddelde patiënt” en de praktijk complexer 
kan zijn dan in dit Zorgprogramma is aangegeven, kunnen zorgverleners in individuele gevallen zo nodig 
afwijken van de aanbevelingen in dit Zorgprogramma opdat aan individuele behoeften tegemoet kan worden 
gekomen. 
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2. PREVALENTIE VAN FRACTUREN EN OSTEOPOROSE  

 

 

Wervelfractuur 

Naar schatting 6% van de oudere mannen en 24% van de oudere vrouwen, hebben een 

ernstige wervelinzakking. 

Patiënten met een wervelfractuur > 50 jaar, hebben een vijf maal hoger risico op een 

volgende wervelfractuur en een twee maal verhoogd risico op een andere fractuur. 

Ook is de levensverwachting bij patiënten met een of meerdere wervelfracturen verlaagd. 

 

Pols- en heupfractuur 

Jaarlijks wordt bij 12.000 tot 15.000 patiënten een polsfractuur vastgesteld (Lems et al 

2011) en bijna 18.000 patiënten met een heupfractuur. Van deze patiënten met een 

heupfractuur overlijdt een op de drie, binnen een jaar na opname.  

De gemiddelde leeftijd van die groep is 83 jaar. Deze patiënten zijn al minder mobiel en 

extra kwetsbaar en bovendien vaak minder mondig waardoor ze minder snel aan de bel 

trekken bij complicaties. Van de bijna 18.000 patiënten krijgt 43% complicaties, zoals 

een delier, decubitus, longontsteking en wondinfecties. 

 

Postmenopauzale osteoporose 

Postmenopauzale osteoporose is de meest voorkomende metabole botziekte. 

Volgens recente gegevens van het RIVM heeft 17% van alle vrouwen boven de 55 jaar 

osteoporose (gedefinieerd als een lage botmineraaldichtheid) en 5% van alle mannen 

boven de 55 jaar. Dit komt overeen met 344.000 vrouwen en 88.000 mannen. 

Op de leeftijd van 50 jaar is voor vrouwen het levenslange risico op een fractuur 40% 

(mannen 13%). 

 

NHG 2012 

De NHG baseert zich op cijfers van de CBO werkgroep 2011. In de algemene bevolking is 

de schatting meer dan 80.000 fracturen per jaar. 80% is het gevolg van een val. 

De jaarlijkse incidentie van een heupfractuur in de huisartspraktijk is 1 per 

1.000 personen per jaar voor 65+, en 5 personen per 1000 per jaar voor 75+ 

De meeste fracturen komen voor bij vrouwen en het fractuurrisico neemt toe 

met de leeftijd. De meest voorkomende locaties zijn heup, pols, wervel en 

bovenarm. 

Wervelfracturen: het CBO schatte in 2002 dat er jaarlijks 16.000 mensen een 

wervelfractuur krijgen (12.500 vrouwen en 3.500 mannen). 

 

Incidentie CBO 

Fracturen: bij vrouwen 7 per 1.000 per jaar en bij mannen 2 per 1.000 per jaar. 

Heupfracturen: in 2007 waren er 18.000 heupfracturen (75% vrouwen en 

25% mannen). Bijna alle heupfracturen komen door een val. 

Polsfracturen: in 2002 waren er 12.000 polsfracturen (11.000 vrouwen en 1.000 

mannen). Dit komt neer op 6 per 1.000 vrouwen en 1 per 1.000 mannen. 

RIVM: 17.900 heupfracturen in Nederland (aantal ziekenhuisopnames met 

heupfractuur als hoofddiagnose). 

 

Osteoporose RIVM 

1 jan 2007: 15.200 mannen en 133.000 vrouwen met osteoporose zijn bekend bij 

de huisarts. In 2007 kwamen er 27.900 nieuwe gevallen bij. Het werkelijke 

aantal ligt vele malen hoger! 

Dat komt neer op 1.9 per 1000 mannen en 16,1 per 1000 vrouwen.  

Deze cijfers zijn afkomstig van huisartsregistraties. Het werkelijk geschatte aantal 

komt neer op 2 a 3 keer zoveel. 

Verwachting is dat de incidentie van osteoporose tussen 2007 en 2040 met 60% zal 

stijgen. 



Pagina 7 van 27 

Gemiddeld worden er per normpraktijk per jaar 30 patiënten > 50 jaar behandeld op de 

eerste hulp ten gevolge van een fractuur. Daarvan wordt gemiddeld 2/3 gescreend op 

osteoporose. 50% daarvan blijkt een verhoogd fractuurrisico te hebben, dat zijn 10 

patiënten. Deze gegevens zijn gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan bij het 

SALT–onderzoek in Amsterdam e.o. 

 

Na het doorlopen van de voorbereidingsmodule (casefinding) blijken er gemiddeld 40-50 

patiënten per normpraktijk bekend te zijn met een verhoogd fractuurrisico. (bron: 

THOON, Salt2) 

                                                
2 http://www.salt.nl/ 
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3. DE ORGANISATIE VAN OSTEOPOROSEZORG BINNEN THOON 

 

 

3.1 Visie THOON 

Ieder mens moet in staat worden gesteld, zoveel mogelijk verantwoordelijkheid voor zijn 

gezondheid, ziekte en kwaliteit van zijn eigen leven te nemen. De huisarts wil, in 

samenwerking met andere zorgaanbieders, de patiënt zoveel mogelijk hierbij helpen en 

ondersteunen, zodat de patiënt hierbij zijn eigen keuzes kan maken. 

De huisartsencoöperatie THOON ondersteunt de aangesloten huisartsenpraktijken hierbij 

om van de kant van de huisartspraktijken de kansen en mogelijkheden hiervoor te 

optimaliseren. THOON wil haar leden diensten aanbieden op concrete onderdelen van de 

praktijkvoering en het deelnemen aan zorggroepen, in dit geval een zorgprogramma 

gestructureerde osteoporosezorg. 

Om de kwaliteit van zorg voor de patiënten > 50 jaar die een (sterk) verhoogd risico 

lopen op een eerste of volgende fractuur te verbeteren en te borgen in de 

huisartspraktijk, heeft THOON een zorgprogramma ontwikkeld voor deze hoog risico 

patiënten. Diagnostiek, behandeling en begeleiding van deze patiëntengroep staat 

voorop, waarbij de nadruk ligt op optimale zorg voor de patiënt  met een (sterk) 

verhoogd fractuurrisico, om een eerste of eventuele volgende fractuur te voorkomen. 

 

3.2 Doel 

De optimale opsporing, begeleiding, educatie, controle en therapie van patiënten met 

een verhoogd fractuurrisico betekent concreet: 

 vroegtijdig signaleren van patiënten met een verhoogd fractuurrisico; 

 bewerkstelligen van de meest effectieve, preventieve en curatieve therapie; 

 organiseren dat ongecompliceerde zorg voor patiënten met een verhoogd 

fractuurrisico (primaire osteoporose)zo veel mogelijk in de eerste lijn geleverd wordt 

en alleen gecompliceerde zorg (secundaire osteoporose)in de tweede lijn; 

 het adequaat monitoren van de patiënt om preventief te kunnen interveniëren; 

 meer aandacht voor educatie en preventie om de ontwikkeling van de ziekte en/of 

complicaties te voorkomen, te vertragen en te verminderen; 

 de patiënt optimaal betrekken bij zijn eigen zorgproces. 

 

3.2.1 Doelgroep  

In het zorgprogramma worden alleen patiënten geïncludeerd >50 jaar bij wie de huisarts 

hoofdbehandelaar is. Patiënten < 50 jaar met een sterk verhoogd fractuurrisico moeten 

verwezen worden naar de tweede lijn, zie in- en exclusiecriteria). 

 

Patiënten > 50 jaar met een wervelfractuur of recente niet – wervelfractuur (≤2 jaar 

geleden)  

Hierbij dient de huisarts een proactief beleid te voeren. Hoe sneller de diagnostiek en 

behandeling, hoe meer resultaat er geboekt kan worden met de behandeling. De huisarts 

bepaalt het risico op een nieuwe fractuur op basis van beeldvormende diagnostiek en een 

valrisico-inventarisatie.  

 

Patiënten >50 jaar, zonder een recente fractuur, maar met een 

hoge risicoscore ≥4 in combinatie met osteoporose 

Is vast te stellen met een inventarisatie van risicofactoren, gericht op de vraag of 

aanvullende diagnostiek noodzakelijk is. De huisarts voert hierbij een vraaggestuurd 

beleid naar aanleiding van vragen van de patiënt of als de huisarts dit zelf nodig vindt. 

Actieve opsporing wordt niet aanbevolen. De risico- inventarisatie is een taak van de 

huisarts, tenzij de patiënt onder behandeling is in de tweede lijn. 
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Patiënten die langdurig glucocorticosteroïden gebruiken  

Zie ook noot 4 NHG-standaard. Postmenopauzale vrouwen en mannen vanaf 70 jaar die 

langer dan 3 maanden een dosis glucocorticosteroïden van ≥7,5 mg per dag gebruiken of 

andere leeftijdsgroepen die langer dan 3 maanden een dosis van≥15 mg per dag 

gebruiken, zoals bij ernstig COPD of polymyalgia rheumatica, bestaat een 

behandelindicatie met een bisfosfonaat zolang de behandeling duurt (maximaal 10 jaar 

behandelen met een Bisfosfonaat). 

Patiënten die at risk zijn voor een fractuur, door een aandoening die gepaard gaat met 

een verhoogd of versneld botverlies (secundaire osteoporose) en als onduidelijk is of 

fractuurpreventie moet plaats vinden of al heeft plaatsgevonden, worden hiervoor 

verwezen naar de tweede lijn of er vindt hiervoor overleg plaats met de tweede lijn. 

 

3.3 In- en exclusiecriteria 

Inclusiecriteria voor het zorgprogramma osteoporose zijn: 

Huisarts hoofdbehandelaar 

1. Patiënten met één of meerdere wervelfracturen (al of niet recent); 

2. Patiënten met een recente niet – wervelfractuur;(≤2 jaar geleden) en een 

botdichtheid ≤-2,5 SD; 

3. Patiënten met een sterk verhoogd fractuurrisico, vastgesteld door de NHG- 

risicoscore in combinatie met een botdichtheid ≤-2,5 SD (die al of niet behandeld 

worden met botsparende medicatie). Hieronder vallen ook de patiënten die na 5 jaar 

zijn gestopt met medicatie en die voor follow- up in aanmerking komen. 

 

Patiënten met een hoog fractuurrisico die tijdens de behandelperiode stoppen met 

osteoporose medicatie, blijven indien gewenst wel onder controle. 

 

Exclusiecriteria: 

1. Patiënten <50 jaar; 

2. Patiënten met secundaire osteoporose. Bij patiënten die in de tweede lijn 

behandeld/gecontroleerd worden voor hun aandoening die gepaard gaat met 

versneld botverlies, spreekt dat voor zich. Bij patiënten die hier niet meer recent 

voor behandeld worden, kan over een eventuele behandeling in de eerste of tweede 

lijn worden overlegd; Indien de huisarts na afstemming met de tweede lijn 

hoofdbehandelaar wordt of blijft, kan deze patiënt worden geïncludeerd in de pilot 

DBC osteoporose van THOON. 

3. Patiënten met een laag fractuurrisico  (een risicoscore <4)  

4. Patiënten met een matig fractuurrisico ( een recente niet-wervelfractuur zonder 

osteoporose of een hoge risicoscore (≥4)zonder osteoporose). 

 

Patiënten met een lage botdichtheid gemeten met een botdichtheidsmeter, die zich in het 

osteopenie (T-score -1 en -2,5) gebied bevinden, worden niet ingesloten in het 

zorgprogramma. Dat deze groep aandacht en zorg nodig heeft, is overduidelijk. Deze 

groep is dan ook gebaat bij een follow-up, afhankelijk van de uitslag van de T-score en 

de risico inventarisatie volgens de NHG score, van twee tot maximaal vijf jaar. 

 

3.4 Praktijkvoeringsaspecten en randvoorwaarden 

Osteoporosezorg in de huisartsenpraktijk volgens de richtlijnen van dit zorgprogramma is 

alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

- motivatie medewerkers; 

- protocollaire opzet van de zorg; 

- een praktisch functionerend registratie-, afspraak- en oproepsysteem; 

- structurele samenwerking binnen de huisartsenpraktijk; 

- communicatie en afstemming van de zorg met andere relevante hulpverleners;  

- facilitaire mogelijkheden (zoals voldoende tijd en ruimte beschikbaar, 

voorlichtingsmateriaal, adequaat meetinstrumentarium); 
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- scholing en deskundigheidsbevordering: (basis)kennis over osteoporose en 

fractuurpreventie; 

- adequaat en uniform registreren van meetwaarden en ICPC codes in het HIS; 

- adequate en structurele financiering; 

- periodieke evaluatie en feedback van bovengenoemde aspecten. 

 

Gekwalificeerde praktijkmedewerker: 

Een POH of praktijkassistente die voldoet aan de (scholings)voorwaarden zoals 

beschreven in 3.6 en de taakinhoud zoals beschreven in 5.3. 

 

Voor de start van een osteoporosespreekuur worden afspraken gemaakt over de 

taakverdeling binnen de praktijk (zie hiervoor ook hoofdstuk 4: de voorbereidende fase). 

De POH kan samen met de huisarts en de praktijkassistente het osteoporosespreekuur 

gaan opzetten en uitvoeren.  

 

Mogelijke taakverdeling (uitvoering door een gekwalificeerde 

praktijkmedewerker): 

 Opzetten en coördineren osteoporosespreekuur: POH 

 Uitvoeren osteoporosespreekuur: 

- Diagnostische fase: POH en huisarts 

- Controlefase:  

o 1e jaar: POH  

o 2e jaar: POH en/of praktijkassistente 

 

3.5 Procesbeschrijving 

Praktijken die willen instromen in de pilot DBC voeren de osteoporosezorg uit volgens het 

zorgprogramma Osteoporose van THOON.  

 

De voorbereide fase (met de inzet van een voorbereidingsmodule) 

Is bedoeld om de osteoporosezorg binnen de huisartsenpraktijk te structureren, anders 

gezegd: ter financiering van de opzet van een categoraal osteoporose spreekuur.  

 Aan het eind van de voorbereidende fase zijn de patiënten bekend die een verhoogd 

fractuurrisico hebben en kunnen instromen in de pilot DBC osteoporose; Daarnaast is 

bekend welke patiënten een laag en matig fractuurrisico hebben en hoe de follow-up 

voor deze groepen is georganiseerd; 

 Er zijn samenwerkingsafspraken met andere disciplines in de eerste lijn 

(fysiotherapeuten, diëtisten en apothekers). Deze afspraken worden op 

zorggroepniveau gemaakt en op basis hiervan worden werkafspraken op 

praktijkniveau gemaakt. 

 Samenwerkingsafspraken met de tweede lijn worden op zorggroepniveau gemaakt 

op het moment dat de zorg voor de osteoporose patiënt in de eerste lijn is 

gerealiseerd. 

 

De uitvoerende fase: na het doorlopen van deze module voldoet de praktijk aan alle 

voorwaarden om deel te nemen aan de pilot DBC osteoporose van THOON. 

 Er is in de praktijk een goede, in het zorgprogramma vastgelegde 

organisatiestructuur door herziene taakdelegatie naar een gekwalificeerde 

praktijkmedewerker. Het is wenselijk om een spreekuur op te zetten voor patiënten 

met een matig en een verhoogd fractuurrisico, waarvan de groep met een verhoogd 

fractuurrisico binnen de DBC financiering wordt opgenomen. 

 Er is voldoende deskundigheid aanwezig bij alle medewerkers die de osteoporosezorg 

uitvoeren. (zie scholingsvoorwaarden) 

 Patiënten met een verhoogd risico op fracturen zijn geselecteerd, bekend, behandeld 

en worden gevolgd. Er is een selectie gemaakt van de groepen patiënten die in 

aanmerking komen voor het osteoporosespreekuur. De geselecteerde groep 

patiënten zijn ingevoerd in het HIS, er is een behandelplan inclusief 
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leefstijlinterventies en medicamenteuze behandeling opgesteld. Tevens zijn deze 

patiënten opgenomen in het patiëntvolgsysteem. 

 De gemaakte afspraken staan beschreven in het zorgprogramma osteoporose, 

waarin onder meer beschreven is hoe de risicogroepen op een structurele wijze 

worden opgespoord, geadviseerd en zo nodig vervolgd. Het zorgprogramma dient als 

leidraad voor het maken van werkafspraken op praktijkniveau. 

 

THOON heeft als instroomcriterium dat de praktijk die wil deelnemen aan de pilot DBC, 

de praktijk ‘op orde’ moet hebben. De voorbereidingsmodule osteoporose helpt de 

huisartsenpraktijk om de osteoporosezorg in de praktijk te structureren. 

THOON wil huisartsen graag ondersteunen bij het opzetten en invoeren van een 

osteoporosespreekuur. 

 

Stroomschema instroom pilot DBC osteoporose 
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Toelichting stroomschema:  

 

Voorbereidingsmodule doorlopen 

Het gaat hierbij tijdens de looptijd van de pilot DBC naar schatting om ruim 40 praktijken 

in het THOON werkgebied die de afgelopen jaren de voorbereidingsmodule hebben 

doorlopen. Deze praktijken krijgen een audit (quick scan)van de coördinator 

osteoporosezorg en worden op basis van de uitkomsten geadviseerd over deelname aan 

de DBC. Is de praktijk ‘op orde’? Voldoet de praktijk aan de instroomcriteria voor de 

DBC? Zo niet, welke interventies zijn dan nog nodig?  

 

Geen voorbereidingsmodule doorlopen 

Het gaat hierbij om praktijken die willen deelnemen aan de DBC maar nog geen 

voorbereidingsmodule hebben doorlopen. Deze praktijken krijgen het advies deze module 

aan te vragen bij THOON. Na het doorlopen van de module wordt de praktijk op basis 

van de uitkomsten geadviseerd over deelname aan de DBC. Is de praktijk ‘op orde’? 

Voldoet de praktijk aan de instroomcriteria voor de DBC? Zo niet, welke interventies zijn 

dan nog nodig?  
 

3.6 Scholingsvoorwaarden 

De gekwalificeerde praktijkmedewerker: 

 

 weet op welke wijze osteoporosezorg gestructureerd kan worden ingericht aan de 

hand van de herziene NHG-standaard; 

 heeft ervaring met motivational interviewing en kan dit toepassen in de educatie en 

voorlichting aan de patiënt met osteoporose; 

 weet hoe de osteoporosezorg een plek kan krijgen binnen de uitvoering van de 

chronische zorg in de praktijk; 

 weet wat er aan de orde komt tijdens het consult bij de huisarts en POH en hoe de 

follow-up is voor de verschillende risicogroepen; 

 weet met wie er binnen de osteoporosezorg samengewerkt kan worden; 

 heeft inzicht in het ziektebeeld en de pathofysiologie van osteoporose; 

 heeft kennis genomen van de herziene NHG-standaard osteoporose en 

fractuurpreventie en heeft inzicht in de nieuwe ontwikkelingen; 

 weet hoe risicopatiënten kunnen worden opgespoord en welke groepen hiervoor in 

aanmerking komen; 

 weet wat de belangrijkste risicofactoren zijn voor het krijgen van fracturen, en weet 

hoe een risicoprofiel moet worden opgesteld; 

 de praktijkmedewerker weet hoe hij/zij het risicoprofiel kan interpreteren;  

- heeft inzicht in de up-to-date diagnostiek; 

- weet welke behandelopties er zijn en hoe hier mee om te gaan. 

 kan adviezen geven over het verlagen van het fractuurrisico door verandering van 

voeding en leefstijl, al dan niet gecombineerd met medicamenteuze behandeling; 

 heeft kennis van het protocol m.b.t het meten van de lengte en is in staat om 

adequaat de lengte meten en te interpreteren. 

 

4. DE VOORBEREIDENDE FASE (VOORBEREIDINGSMODULE) 

 

De voorbereidende fase vergt tijd en vraagt om een structurele aanpak.  

 

4.1 Inventariseren  

Binnen de praktijkvoering in kaart brengen wat nodig is om een osteoporose spreekuur 

op te zetten en te onderhouden. 
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4.2 Selecteren van de doelgroep 

Het identificeren van patiënten die in aanmerking komen voor het osteoporosespreekuur 

of een risico-inventarisatie. 

 

Selecteren voor het spreekuur 

Patiënten >50 jaar met een verhoogd fractuurrisico 

 Patiënten met een fractuur (wervel- of niet wervel) die minder dan 2 jaar 

geleden is ontstaan, tenzij evaluatie al elders heeft plaatsgevonden; 

 Patiënten zonder fractuur maar met een vraag over osteoporose of hoogte 

fractuurrisico of op indicatie door de huisarts; 

 Patiënten met andere risicofactoren aan de hand van een risico-inventarisatie; 

 Bekende osteoporosepatiënten: de osteoporosepatiënt die al op medicatie 

staat: starten met mensen die langer dan 5 jaar een bisfosfonaat gebruiken; 

 Patiënten die langdurig corticosteroïden gebruiken(langer dan 3 maanden). 

 

Het actief opsporen (screening) maakt geen onderdeel uit van de NHG standaard 

Fractuurpreventie 2012 en de CBO richtlijn osteoporose 2011! Zie voor een toelichting: 

NHG-standaard noot 3. 

 

4.3 Tijdsinvestering opzetten spreekuur 

Aan te passen aan de eigen praktijksituatie 

Benodigde spreekuurtijd, organisatorische tijd en planning: 

Overzichtslijst maken van patiënten die worden opgeroepen voor het spreekuur. Zijn er 

op voorhand patiënten bij die niet naar de praktijk kunnen komen (in uitnodigingsbrief 

opnemen)? 

Als duidelijk is welke groep(en) patiënten oproepen gaan worden voor het 

osteoporosespreekuur en welke zorg er gegeven wordt (spreekuurfrequentie, follow-up) 

en wie wat doet, dan kan de POH een globale tijdsberekening maken. 

Het eerste jaar van het osteoporosespreekuur kost naar verhouding veel tijd omdat de 

POH samen met de patiënt op zoek gaat naar de juiste behandeling. Als het risicoprofiel 

in kaart is gebracht en de behandeling goed is afgestemd, is de tijdsinvestering in het 2e 

t/m het 5e jaar gemiddeld 30 minuten per consult. (inclusief administratie) 

 

4.4 Tijdsinvestering uitvoeren spreekuur 

Bereken de benodigde tijd voor het uitvoeren van het spreekuur 

Bereken het aantal spreekuren op jaarbasis 

 

4.5 Informeren en uitnodigen 

Communicatie over de start van een osteoporosespreekuur aan patiënten (en 

betrokken disciplines) 

 

 

5. SAMENWERKING, TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN  

 
 

5.1 Samenwerking 

Multidisciplinair samenwerken bij de behandeling van osteoporose is essentieel. Het 

verhoogt de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de zorg. Belangrijk is dat de 

verschillende zorgverleners inzicht hebben in elkaars deskundigheid en werkwijze en dat 

zij de informatieverstrekking op elkaar afstemmen. 

De NHG- standaard stelt dat de patiënt centraal staat binnen een keten van diverse 

zorgverleners. De huisartsenpraktijk draagt binnen het samenwerkingsverband zorg voor 

de afstemming van het medicatiebeleid met de apotheek, zo nodig voor geprotocolleerde 

verwijzing naar de fysiotherapie in het kader van valpreventie en stabiliteitstraining en 
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naar de diëtist in het kader van het optimaliseren van het voedingspatroon van de 

patiënt. De praktijk maakt afspraken met de tweede lijn over consultatie en verwijzing bij 

complexe ziektebeelden en secundaire osteoporose conform het zorgprogramma van 

THOON.  

 

Uitgangspunten van een multidisciplinaire aanpak zijn: 

 Diagnostiek op basis casefinding (huisarts); 

 Verbeterde informatie voorziening aan de patiënt (POH); 

 Behandeling (huisarts en POH); 

 Beweegprogramma en valpreventie volgens algoritme(fysiotherapeut, 

ergotherapeut);  

 Aandacht voor voeding (calcium en vit. D) (POH); 

 (Sterk) afwijkende voeding en malabsorptie (diëtist); 

 Aandacht voor de afbouw van benzodiazepines, antidepressiva en hypnotica ( POH, 

huisarts en apotheker); 

 Aandacht voor secundaire osteoporose (huisarts, POH in samenwerking met de 

tweede lijn).  
 

5.2 Taken van de huisarts 

 Stelt de diagnose; 

 Participeert in de behandeling samen met de praktijkmedewerker, diëtist, 

fysiotherapeut, medisch specialist of andere hulpverleners in de osteoporose zorg; 

 Is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het osteoporose protocol in zijn 

praktijk; 

 Is eindverantwoordelijk voor de zorg aan de osteoporosepatiënt onder behandeling in 

zijn praktijk; 

 Heeft een voorwaardenscheppende en controlerende functie en zorgt dat binnen zijn 

praktijk de kennis en vaardigheden op het gebied van osteoporose op deskundig 

niveau blijven; 

 Beoordeelt samen met de praktijkmedewerker het risicoprofiel aan de hand van de 

anamnese en de uitslagen van alle onderzoeken en bepaalt het beleid; 

 Bespreekt samen met de praktijkmedewerker de behandelbare risicofactoren en 

maakt een plan van aanpak; 

 Bepaalt de medicatie en/of medicatiewijziging; 

 Verricht op indicatie een extra consult; 

 Verwijst indien nodig de patiënt naar de specialist. 

 

5.3 Taken van de POH 

 Participeert in de behandeling samen met de huisarts diëtist, fysiotherapeut, medisch 

specialist of andere hulpverleners in de osteoporosezorg; 

 Verzamelt de benodigde gegevens uit de anamnese en uitslagen van alle 

onderzoeken voor het opstellen van een risicoprofiel, beoordeelt en bespreekt deze 

samen met de huisarts; 

 Stelt in overleg met huisarts en patiënt een behandelplan op; 

 Stelt samen met patiënt een zorgplan op om de gestelde doelen vanuit het 

 behandelplan te halen; 

 Verzorgt de periodieke controles van osteoporosepatiënten; 

 Verstrekt voorlichting en informatie aan patiënt wat betreft osteoporose en 

 fractuurrisico, de daarbij behorende leefregels en beantwoordt vragen binnen 

haar/zijn kennisniveau; 

 Verstrekt informatiebrochures; 

 Heeft aandacht voor psychosociale factoren en sociale belemmeringen; 

 Informeert de huisarts waar nodig over de situatie van de patiënt en zorgt dat deze 

op de hoogte is van de noodzaak tot eventueel verwijzen; 

 Overlegt met de huisarts met betrekking tot medicatie bij aanvang en/of wijziging 

van deze medicatie; 



Pagina 15 van 27 

 Maakt vervolgafspraken en controleert op follow-up; 

 Levert de follow-up met betrekking tot het behandelplan en evalueert de follow-up 

met de huisarts. 

 

5.4 Taken van de fysiotherapeut 

De huisartsenpraktijk verwijst indien nodig de patiënt met een verhoogd fractuurrisico 

naar een gekwalificeerde fysiotherapeut. Alhoewel de aandoening osteoporose op zichzelf 

geen verwijsindicatie voor fysiotherapie hoeft te zijn, kunnen de met osteoporose 

samenhangende problemen, bijvoorbeeld bewegingsangst of een afgenomen balans, 

fysiotherapeutische behandeling behoeven. De rol van de fysiotherapie is drieledig: 

 Het voorkomen van (nieuwe) fracturen door het verhogen van de BMD en het 

verlagen van de kans om te vallen.  

 Secundaire preventie van met osteoporose samenhangende klachten van het 

houdings-en bewegingsapparaat, zoals een veranderende lichaamshouding, 

verminderde spierkracht, verminderde balans, afgenomen mobiliteit of valangst. Ook 

bij pijnklachten tgv bijvoorbeeld wervelfracturen kan therapie zinvol zijn. 

 Het begeleiden van patiënten. Dit omvat onder andere het geven van informatie en 

advies omtrent de gevolgen van osteoporose en de benodigde (loop)hulpmiddelen. 

 

5.5 Taken van de diëtist 

Een diëtist kan helpen een volwaardig eetpatroon samen te stellen en tips geven hoe een 

patiënt met een verhoogd fractuurrisico meer calcium en vitamine D binnen kan krijgen. 

Ook geeft een diëtist advies over factoren die invloed hebben op de opname van calcium, 

zoals alcohol en lichaamsbeweging en medicatie zoals corticosteroïden. Patiënten met 

osteoporose hebben meer vitamine D en calcium nodig voor versterking van de botten 

dan zij vaak gebruiken. Nu is het gebruikelijk dat alle disciplines wat zeggen over de 

voeding. Hierdoor zien cliënten door de bomen het bos niet meer en gebruiken veel te 

veel calcium, of ze hebben juist geen goede balans in combinatie met de diverse 

medicijnen die ze gebruiken. 
 

5.6 Taken van de apotheker 

De apotheker kan een belangrijke rol vervullen bij het geven van patiënten informatie en 

het bevorderen van de therapietrouw. 

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat verscheidene patiënten na de eerste 

verstrekking van de osteoporosemedicatie stopten omdat ze dachten dat het een kuur 

betrof. Andere redenen waren (angst voor) bijwerkingen, moeite met de 

innamevoorschriften en aversie tegen geneesmiddelen. Door actieve opsporing van deze 

vroege stoppers en het geven van aanvullende informatie startte de meerderheid van 

deze stoppers opnieuw. 

Bij het organiseren van het osteoporosespreekuur kan de apotheker een uitdraai maken 

van alle patiënten die osteoporosemedicatie gebruiken. 

 

6. FOLLOW-UP EN BEWAKINGSSYSTEEM  

 
 

Een belangrijk aspect van de zorg voor mensen met een matig en een verhoogd 

fractuurrisico is, dat deze groep regelmatig gezien wordt. Het blijkt dat veel patiënten, 

zeker als ze niet medicamenteus worden behandeld, na verloop van tijd uit het zicht 

verdwijnen. 

Het langdurig onder controle houden van mensen is niet eenvoudig. Zeker niet 

wanneer het gaat om risicofactoren die op zichzelf geen fysieke klachten veroorzaken. 

Het nakomen van vervolgafspraken vraagt aandacht van de patiënt, maar ook de 

huisartsenpraktijk kan hierin een rol spelen. Het blijkt dat afspraken die niet te ver weg 

liggen (maximaal 14 dagen) vaker worden nagekomen dan afspraken op langere termijn. 

Controles op het gebied van osteoporose worden vaak op langere termijn gemaakt. Het 
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zal dus regelmatig gebeuren dat de patiënt deze afspraak vergeet na te komen. Het is 

dus van belang goede werkafspraken te maken over de monitoring van deze  

patiëntengroep.  

 

7. DIAGNOSTIEK 

 
 

7.1 Identificatie van patiënten met een verhoogd fractuurrisico 

Patiënten met een wervelfractuur of recente niet- wervelfractuur 

Ga na of evaluatie van het fractuurrisico heeft plaatsgevonden bij patiënten die het 

spreekuur bezoeken na een recente fractuur, of terugverwezen worden uit de 2e lijn of bij 

wie in een ontslagbrief of röntgenverslag uit het ziekenhuis melding gemaakt wordt van 

een recente niet wervelfractuur (≤ 2 jaar geleden) of een wervelinzakking. 

 

Patiënten zonder een wervelfractuur en geen recente niet- wervelfractuur 

Deze patiënten kunnen het spreekuur bezoeken met een vraag over osteoporose of over 

het risico op een fractuur. Ook kan de behandelend arts zelf de risico-inventarisatie nodig 

vinden. 
 

7.2 Anamnese en lichamelijk onderzoek 

Het doel van de anamnese en het lichamelijk onderzoek is om de risicofactoren te 

inventariseren. 

Maak werkafspraken over wie, welke rol heeft in de diagnostische- en behandelfase. 

 

Consult 1 POH: Intake 30 minuten. 

Uitnodigen spreekuur of huisbezoek indien de patiënt niet in staat is om naar de praktijk 

te komen. Het doel van de anamnese en het lichamelijk onderzoek is om de 

aanwezigheid van risicofactoren te inventariseren. 

 

Anamnese 

 Eerdere fractuur en wanneer deze heeft plaatsgevonden; 

 Aanwijzingen voor één of meerdere wervelfracturen zoals rugpijn (episoden): 

ontstaanswijze, duur ernst en beloop, lokalisatie en uitstraling, invloed van houding 

en beweging, beperking in het dagelijks functioneren,  

 Opvallende lengtevermindering en recente postuurverandering  waarbij als werkbare 

maat, een lengteverlies van één-tot anderhalve centimeter per 10 jaar na het 

vijftigste levensjaar; 

 Heupfractuur bij één van de ouders; 

 Aanwijzingen voor een verhoogd valrisico; 

 Het aantal zuivelconsumpties per dag; 

 Vitamine D gebruik; 

 Roken: heeft een ongezond effect op de botopbouw en ‘niet roken/stoppen met 

roken’ begeleiding maakt deel uit van dit zorgprogramma; 

 Overmatig alcoholgebruik; 

 Secundaire osteoporose. 

 

Lichamelijk onderzoek 

 Meet de lengte (volgens protocol). Vraag naar de maximaal bereikte lengte vroeger. 

Vraag bijvoorbeeld naar de lengte zoals vermeld in het paspoort. Er is sprake van 

een normaal lengte verlies van één tot anderhalve centimeter per tien jaar, gerekend 

vanaf het vijftigste levensjaar. Als de lengte meer dan 5 cm is verminderd, gemeten 

vanaf de maximaal bereikte lengte, dan is dat een onafhankelijke voorspeller van 

een wervelfractuur. Indien eerdere lengtemetingen beschikbaar zijn, kan ook een 

beperkter lengteverlies ( > 2 cm) in enkele jaren als risicofactor worden beschouwd. 
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 Bepaal de BMI: een BMI < 20 is een risicofactor voor het krijgen van een fractuur 

en telt mee in de NHG risicoscore. 

 Let bij aanwijzingen voor een wervelfractuur op: 

- Klop-, druk- en asdrukpijn van de wervelkolom; 

- De vorm van de wervelkolom: versterkte kyfose, cervicale en lumbale lordose; 

- Het uitpuilen van de voorste buikwand en geringe afstand tussen ribbenboog 

en bekkenkam. 

 Beoordeel bij patiënten met een verhoogd valrisico de mobiliteit en het evenwicht 

bij opstaan en lopen in de spreekkamer.  

 

Bepaal het fractuurrisico aan de hand van de risicoscore 

 

Risicoscore fracturen NHG standaard Fractuurpreventie 2012 

Kenmerk  Score 

Leeftijd ≥ 60 jaar 1 

≥ 70 jaar 2 

Laag lichaamsgewicht < 60 kg/BMI < 20 kg/m2  1 

≥ 2 vallen in de afgelopen 12 maanden  1 

Ouder met heupfractuur  1 

Eerdere fracturen vanaf 50 jaar > 2 jaar geleden  1 fractuur 1 

≥ 2 fracturen 2 

Totaal   

Lage risicoscore: < 4 

Hoge risicoscore: ≥ 4 

  

 

Stel vast of er aanwijzingen zijn voor een verhoogd fractuurrisico op grond van: 

 Een vermoeden van een wervelfractuur 

 Een recente niet-wervelfractuur (≤2 jaar geleden) 

 Een risicoscore >4 volgens de risicotabel 

 

Let op! Er is altijd een indicatie voor aanvullend onderzoek bij: 

- Aandoeningen of situatie geassocieerd met secundaire osteoporose 

- Langdurig gebruik van corticosteroïden. 

 

 Bij patiënten zonder verhoogd fractuurrisico vindt geen verder onderzoek plaats. Zo 

nodig wordt aandacht besteed aan leefstijl en valrisico; zie richtlijnen beleid; 

 Geef de patiënt zo nodig een laboratorium aanvraagformulier mee en een 

aanvraagformulier voor een DXA/Röntgen onderzoek; 

 Geef voorlichting over de mogelijke kosten die verbonden zijn aan het uitvoeren van 

aanvullend onderzoek (eigen bijdrage voor DXA); 

 Leg uit dat als de uitslagen bekend zijn, de patiënt wordt opgeroepen voor het 

spreekuur bij de huisarts of POH (afhankelijk van de werkafspraken) om de uitslagen 

en het verdere beleid te bespreken. 

 

7.3 Aanvullend onderzoek 

 Bij vermoeden van een wervelfractuur wordt een röntgenopname van de thoracale 

en lumbale wervelkolom gemaakt ( X-ThWK en X-LWK); 
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 Bij patiënten >50 jaar met een aangetoonde wervelfractuur, recente niet-

wervelfractuur (≤ 2 jaar geleden)of een risicoscore van ≥4 wordt een DXA 

uitgevoerd om de BMD te bepalen; 

 Bij patiënten >60 wordt tevens een VFA gedaan om wervelinzakkingen op te sporen. 

(Alleen indien er geen X-ThWK en X-LWK is gemaakt, anders is het niet zinvol meer) 

 Laboratoriumonderzoek. 

 

7.4 Vaststellen hoogte fractuurrisico 

Stel vast hoe hoog het fractuurrisico is. 
 

Een laag fractuurrisico bij een lage risicoscore < 4 

 

Een matig fractuurrisico bij: 

Een recente niet- wervelfractuur (< 2 jaar geleden)zonder osteoporose 

Een hoge risicoscore ≥4 zonder osteoporose 

 

Een hoog fractuurrisico bij: 

Één of meerdere wervelfracturen; of 

Een recente niet- wervelfractuur in combinatie met osteoporose; of 

Een hoge risicoscore ≥4 in combinatie met osteoporose 

 

Ga verder na of er sprake is van een verhoogd valrisico. 

 

Als de patiënt voor aanvullend onderzoek is geweest kan aan de hand van de uitslagen 

en de risico inventarisatie het fractuurrisico worden vastgesteld. Praktijken die 

deelnemen aan de pilot DBC krijgen van het ziekenhuis of huisartsenlab een 

behandeladvies. 

 

De POH bespreekt samen met de huisarts het beleid en neemt contact op met de patiënt 

voor het maken van een afspraak. Bij mensen met een verhoogd fractuurrisico wordt een 

afspraak gemaakt voor een scharnierconsult met de huisarts en de POH om het 

voorgestelde beleid te bespreken. Deze mensen worden geïncludeerd in de Pilot DBC 

osteoporose. Bij mensen met een matig en laag verhoogd risico vindt alleen een afspraak 

plaats bij de POH en op indicatie bij de huisarts.  
 

Registreer in het HIS en maak gebruik van het meetwaardenoverzicht. 
 

8. DE UITVOERENDE FASE (NA VASTSTELLEN VAN DE 
DIAGNOSE) 

 
 

Patiënten met een hoog fractuurrisico komen in de pilot DBC. Patiënten met een matig 

fractuurrisico kunnen gevolgd worden conform het advies van THOON. 

Mensen die na het dossieronderzoek al bekend zijn met een verhoogd fractuurrisico, 

worden geïncludeerd in de DBC, indien nodig na een her-evaluatie conform de NHG- 

standaard. (bijvoorbeeld na 5 jaar gebruik van een Bisfosfonaat) 

 

Patiënten met een verhoogd fractuurrisico: includeren in de pilot DBC 

1. Patiënt uitnodigen spreekuur huisarts en POH voor een scharnierconsult; 

2. Spreekuur: bespreken beleid met patiënt. Behandelen en adviseren; individueel 

behandelplan opstellen en starten; 

3. Registratie, markeren in het HIS (code geïncludeerde patiënten DBC) 

4. Afspraken over follow-up. Vervolgen (jaar 1 t/m 5, na 3 jaar een her-evaluatie) 

5. Zo nodig medisch adviseur THOON consulteren bij vragen over beleid en follow-

up; 
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6. Zo nodig verwijzen naar de 2e lijn conform de verwijscriteria Zorgprogramma 

THOON; 

7. Zo nodig afstemmen met apotheek over medicatiebeleid; 

8. Zo nodig verwijzen naar de fysiotherapeut, ergotherapeut of diëtist. 

 

8.1 Richtlijn beleid 

De primaire doelstelling van de behandeling van patiënten met een hoog risico op 

fracturen is de preventie van een eerste of volgende fractuur. 

 
 Pilot DBC 

osteoporose 

Verhoogd valrisico Laag fractuurrisico 
Risicoscore <4 

Matig fractuurrisico 
Recente niet-

wervelfractuur of 
risicoscore ≥4, zonder 
osteoporose 

Hoog fractuurrisico 
1 of meerdere wervel-

fracturen of een recente 
-niet wervel- fractuur in 
combinatie met 
osteoporose of een 
risicoscore ≥4, in 

combinatie met 
osteoporose (T=≤-2,5) 

Voorlichting en maat-
regelen ter reductie van 
het valrisico 

Leefstijladviezen Leefstijladviezen 
 

Leefstijladviezen 
 

  Voorlichting over het 
verhoogde risico  

Voorlichting over het 
verhoogde risico  

 Bewoners van 
verzorgingshuizen: 
Suppletie van 800 IE 

Vitamine D en 
zonodig calcium 

Suppletie van 800 IE 
Vitamine D en 
zonodig calcium 

Suppletie van 800 IE 
Vitamine D en zonodig 
calcium 

   Eventueel starten met 
een Bisfosfonaat 

8.2 Leefstijladviezen ter preventie van een fractuur 

 Stimuleer bij het individu passende activiteiten en lichaamsbeweging; 

 Adviseer consumptie van ten minste 1000 tot 1200 mg calcium per dag; 

 Ontraad zelfmedicatie van vrij verkrijgbaar calcium zonder vitamine D; 

 Stimuleer regelmatig naar buiten te gaan en gedeelten van de huid bloot te stellen 

aan 

 buitenlicht en adviseer vitamine- D suppletie bij bepaalde bevolkingsgroepen; 

 Adviseer indien nodig stoppen met roken en ontraad overmatig alcoholgebruik. 

 

8.3 Valpreventie 

Eén op de drie zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder valt éénmaal of vaker 

per jaar. Van deze groep valt de helft tweemaal of meer per jaar. 

De gevolgen van dat vallen zijn serieuze letsels als fracturen en zelfs overlijden. 

Daarnaast komen afname van mobiliteit en isolatie en toenemend zorggebruik vaak voor. 

Valangst en afname van zelfvertrouwen kan een gevolg zijn. 

 

Het valrisico moet worden ingeschat door middel van een valrisico-inventarisatie en 

specifieke maatregelen kunnen worden getroffen om herhaling te voorkomen. 

De maatregelen zijn individueel gericht (bijvoorbeeld op medicatie of onderliggende 

ziekte) met daarnaast algemene maatregelen gericht op woning en woonomgeving. 
 

 

Overweeg om bij valgevaarlijkheid een huisbezoek te brengen. Je krijgt zo een beter 

beeld van de thuissituatie en het valrisico. Een ergotherapeut kan ook ingeschakeld 

worden om een huisbezoek brengen. 
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8.4 Calcium en vitamine D 

8.4.1 Calcium 

Calciumsuppletie bij een matig en hoog fractuurrisico 

Het advies met betrekking tot calciumsuppletie is afhankelijk van de voedingsgewoonten: 

Inname  

Inname zuivelproducten Suppletie 

0 consumpties zuivelproducten 1000 mg calcium suppletie in tabletvorm 

 

1 tot 3 consumpties zuivelproducten 500 mg calcium suppletie in tabletvorm 

 

 

4 consumpties zuivelproducten geen calcium suppletie 

 

Raad zelfmedicatie af van vrij verkrijgbaar calcium zonder vitamine D. 

 

TIP: patiënten kunnen zelf berekenen of ze voldoende calcium via de voeding binnen 

krijgen via de calciumintaketest: www.osteoporoseplein.nl 

 

8.4.2 Vitamine D 

In 2012 heeft de Gezondheidsraad zowel de voedingsnorm voor vitamine D uit 2000 als 

de suppletieadviezen uit 2008 herzien. Deze zijn in oktober 2012 overgenomen door de 

minister van VWS. De suppletie-adviezen in de NHG- standaard fractuurpreventie zijn 

nog gebaseerd op de normen van de Gezondheidsraad van voor september 2012. In het 

Zorgprogramma van THOON wordt geadviseerd de nieuwe richtlijn van de 

Gezondheidsraad te hanteren bij suppletie. 

 

THOON adviseert conform de NHG-standaard om bij mensen met een matig en verhoogd 

fractuurrisico niet standaard de vitamine D spiegel te bepalen en te vervolgen vanwege 

de hoge incidentie van vitamine D-gebrek, het verschil tussen zomer en 

winterbepalingen, het ontbreken van een internationale consensus over de 

drempelwaarde en vanwege de kosten. 

Zie ook NHG-standaard Fractuurpreventie voetnoot 17 

 

De hoeveelheid vitamine D wordt bepaald door een spiegel van 25-hydroxy-vitamine D in 

het bloed (bij mensen met een ernstige nierinsufficiëntie wordt gekeken naar de 1,25 

(OH)2D, het actieve vitamine D).  
 

8.5 Medicamenteuze behandeling bij een hoog fractuurrisico (osteoporose 

medicatie) 

Algemeen 

 Het doel van medicamenteuze behandeling van patiënten met een verhoogd 

fractuurrisico is gericht op fractuurpreventie; 

 Bij een behandeling met osteoporosemedicatie is voldoende inname van calcium en 

vitamine D wenselijk. Behalve met calcium en vitamine D, worden combinaties van 

osteoporosemedicatie afgeraden; 

 Een gestructureerde aandacht voor therapietrouw is sterk aanbevolen tijdens de 

gehele duur van therapie; 

 Het wordt aanbevolen om overschakeling naar andere medicatie of andere 

toedieningswijze (IV, SC) te overwegen bij: 

- intolerantie voor een oraal bisfosfonaat 

- non- compliance of staken van medicatie; 

- optreden van een nieuwe fractuur na één jaar therapie; 

- significant botverlies; 

Het is bekend dat bij een medicijn dat chronisch geslikt moet worden, na een jaar 

ongeveer de helft is gestopt. Om therapietrouw te bevorderen, is het belangrijk om uitleg 
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te geven over hoe het geneesmiddel moet worden ingenomen of toegediend, hoe vaak 

het middel moet worden gebruikt en voor hoe lang. Soms kan het ook zinvol zijn om 

mogelijke bijwerkingen op voorhand te bespreken, zodat de patiënt hierop voorbereid is. 

Het helpt om regelmatig contact op te nemen met de patiënt bij de start of wijziging van 

osteoporose medicatie en te informeren naar de compliance. Adviseer de patiënt bij last 

van bijwerkingen altijd contact op te nemen.  

 
 

Combinatiepreparaten zijn vermoedelijk nuttig voor een betere therapietrouw, 

gebruiksvriendelijk (denk hierbij aan de oudere patiënten) en soms goedkoper dan de 

geneesmiddelen apart. Denk daarbij ook aan de extra afleverkosten als meerdere 

preparaten worden voorgeschreven. 
 

8.6 Controle  

8.6.1 Follow-up bij patiënten met een laag en matig fractuurrisico 

Deze patiënten worden niet geïncludeerd in de DBC. 

 

8.6.2 Follow up bij patiënten met een lage risicoscore  

Deze patiëntengroep heeft een risicoscore <4. 

 

Bij patiënten met een lage risicoscore wordt in principe geen follow-up gedaan.  

THOON adviseert om de patiënten met een lage risicoscore conform de NHG standaard, 

leefstijladviezen te geven. Bedenk echter wel dat een lage risicoscore nu, niet betekent 

dat deze risicoscore in de tijd laag zal blijven: denk aan leeftijd, valrisico en fracturen. 

Deze risicofactoren kunnen een risicoscore (snel) veranderen. 

 

8.6.3 Follow-up bij patiënten met een matige risicoscore 

Deze patiëntengroep heeft een recente niet-wervelfractuur gehad of een risicoscore ≥4 

zonder osteoporose. Deze groep patiënten hoeft volgens de herziene NHG standaard niet 

gevolgd te worden in de tijd. THOON adviseert echter om deze mensen te volgen volgens 

onderstaand advies: 

 

Follow up bij patiënten met een matige risicoscore 

Patiënten met een matig verhoogde risicoscore kunnen in de tijd snel veranderen in 

patiënten met een sterk verhoogd fractuurrisico. ( leeftijd, fracturen en overige 

risicofactoren) Daarom wordt in het Zorgprogramma van THOON aanbevolen om deze 

groep actief in de tijd te volgen. Denk hierbij aan een follow up eens in de twee tot vijf 

jaar.  

T-score tussen -2 en -2,5: controle na 2 jaar 

T-score tussen -1,5 en -2: controle na 5 jaar 

Controle: leefstijladviezen, voorlichting over het verhoogde fractuurrisico, suppletie van 

vitamine D en zo nodig calcium.  

 

8.6.4 Follow-up bij patiënten met een hoog fractuurrisico 

Deze groep patiënten wordt geïncludeerd in de pilot Pilot DBC osteoporose conform de 

inclusiecriteria van het zorgprogramma. 

 

Begeleiding vindt plaats 4 weken, 3 en 6 maanden na de start met een bisfosfonaat en 

vervolgens jaarlijks, 8 jaar lang. Na 5 en 8 jaar na de start met osteoporosemedicatie 

vindt er een her-evaluatie plaats. (zie 8.7) 

 

De ervaring leert dat controles het eerste jaar erg belangrijk zijn. De meeste mensen 

haken namelijk af in het eerste jaar van de behandeling. Bespreek naast de inname 

procedure en de bijwerkingen ook het opvolgen van adviezen over voeding, inname en 

suppletie van vitamine D en calcium, beweging en valpreventie. Meet jaarlijks de lengte 

en vraag naar(nieuwe) klachten zoals rugklachten en toegenomen lengte verlies. 



Pagina 22 van 27 

 

8.7 Beleid na 5 jaar medicamenteuze therapie bij een hoog fractuurrisico 

 Na een behandeling van 5 jaar wordt in principe de behandeling gedurende 3 jaar 

gestaakt. Bij gebruik van risedroninezuur en denosumab gedurende 2 jaar. 

 Eerder geconstateerde wervelfracturen voorafgaande aan de behandeling tellen 

uitsluitend mee als een oude fractuur in de risicoscore; 

 Doorgaan met de behandeling kan worden overwogen als het aannemelijk is dat 

het fractuurrisico aan het einde van de behandeling nog steeds erg hoog is. 

Bijvoorbeeld als er aan het einde van de behandeling nieuwe fracturen zijn 

opgetreden of als de BMD aan het begin van de behandeling opvallend laag was (T-

score ≤ -3,5) en therapieontrouw is uitgesloten. In lijn met de CBO-consensus 

adviseert de NHG dan eerst de DXA en VFA te herhalen en uitsluitend bij patiënten 

met een verhoogd fractuurrisico de behandeling met een periode van maximaal 5 

jaar te verlengen. De werkgroep van THOON adviseert om na 5 jaar behandeling met 

een bisfosfonaat het fractuurrisico te bepalen aan de hand van de risicoscorelijst. 

DXA en VFA alleen op indicatie, niet standaard!  

 De patiënt wordt tot en met jaar 8 na de start met osteoporose medicatie (dus ook 

de patiënten die na 5 jaar zijn gestopt met medicatie!) jaarlijks opgeroepen voor 

controle. 

 Drie jaar na het staken van de medicatie of eerder als er in die periode na het 

staken een nieuwe fractuur ontstaat, wordt het fractuurrisico opnieuw geëvalueerd 

aan de hand van het algoritme (fractuurgeschiedenis gedurende de behandelperiode, 

DXA,VFA en risicofactoren).  

 Bij patiënten met een persisterend hoog fractuurrisico kan de behandeling tot een 

periode van maximaal 10 jaar worden voortgezet. Weeg bij het voortzetten van de 

behandeling de mogelijke afname van het fractuurrisico af tegen het met de 

behandelduur toenemende risico op zeldzame bijwerkingen, zoals osteonecrose, 

slokdarmcarcinoom en atypische femurschachtfracturen.  

 

8.8 Samenwerking eerste en tweede lijn 

8.8.1 Uitgangspunten 

 In de osteoporose behandeling en fractuurpreventie is samenwerking tussen de 

eerste en tweede lijn van groot belang. Uitgangspunt is dat de patiënt met een 

verhoogd risico op het krijgen van een fractuur of osteoporose, de juiste zorg op de 

juiste plaats krijgt (conform de NHG standaard fractuurpreventie 2012 en CBO 

consensus osteoporose 2010, zie bijlage 11). 

 Omdat fractuurbehandeling vaak direct via de SEH verloopt in de tweede lijn, is een 

goede afstemming nodig tussen de SEH, huisarts en medisch specialist met 

aandachtsgebied voor osteoporose. 

 Het grootste deel van de patiënten met osteoporose kan in de eerste lijn 

gediagnosticeerd en behandeld worden.  

 Als een huisarts om welke reden dan ook de NHG standaard fractuurpreventie niet 

tot uitvoer kan brengen moet hij zorg dragen voor adequate verwijzing van de 

patiënt. 

 

8.8.2 Organisatie 

Bij samenwerking met de tweede lijn wordt onderscheid gemaakt in twee 

patiëntengroepen: 

1. Patiënt >50 jaar met een recente fractuur die op de spoedeisende hulp komt en de 

fractuurbehandeling krijgt (screening fractuurpatiënt) 

2. Patiënten met osteoporose (een verhoogd fractuurrisico)  

- Patiënt met primaire osteoporose: een verhoogd fractuurrisico t.g.v. het normale 

verouderingsproces en wordt beïnvloed door de piekbotmassa en het verlies van 

botmassa.  
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- Patiënt met secundaire osteoporose: een onderliggende oorzaak lijdt tot 

verminderde botdichtheid. 

 

Screenen van de fractuurpatiënt 

Een patiënt van >50 jaar met een recente fractuur ontvangt fractuurbehandeling op de 

SEH. Op de SEH ontvangt de patiënt informatie over het belang van onderzoek naar 

osteoporose. Zie bijlage 5 voor de voorbeeldbrief. 

De huisarts die meedoet aan de pilot DBC van THOON ontvangt naast het gebruikelijke 

bericht van de SEH omtrent de fractuurbehandeling een bericht van het 

osteoporosesecretariaat dat de patiënt in aanmerking komt voor screening. De patiënt 

wordt dan niet opgeroepen door de osteoporose poli van het MST, ZGT volgt in 2016. 

Uitzondering voor mannen met een wervelfractuur en een femurfractuur. Deze worden in 

het MST gezien door de internist- endocrinoloog. 

De huisarts draagt zorg voor de screening. Als bij de fractuurpatiënt osteoporose wordt 

gediagnostiseerd wordt hij/zij behandeld conform de richtlijn THOON of verwezen naar de 

tweede lijn als er sprake is van een onderliggende aandoening die behandeld wordt in de 

tweede lijn (zie hieronder) 

 

Behandelen van osteoporose patiënt in eerste of de tweede lijn 

Na het stellen van de  diagnose osteoporose na een fractuur of n.a.v. andere redenen tot 

onderzoek (7.1) wordt altijd onderscheid gemaakt in primaire of secundaire osteoporose. 

 Als bij de huisarts het vermoeden bestaat van secundaire osteoporose stelt hij vast 

of de oorzaak van de secundaire osteoporose een aandoening is die in de eerste lijn 

behandeld kan worden/wordt. 

 Als de behandeling van de onderliggende oorzaak van de osteoporose in de tweede 

lijn behandeld wordt dient tevens de osteoporose in de tweede lijn behandeld te 

worden. De specialist is dan hoofdbehandelaar. 

 Als de secundaire osteoporose ontstaat door behandeling van een onderliggende 

ziekte die in de eerste lijn behandeld wordt dient de huisarts hier alert op de zijn en 

de behandeling voor de osteoporose in te zetten. Voorbeelden hiervan zijn 

osteoporose bij COPD, PMR of bij vitamine D- deficiëntie. 

 

Overige indicaties tot verwijzen zijn: 

 Bij één of meer spontane fracturen bij personen jonger dan 50 jaar; 

 Bij twee of meer nieuwe fracturen ondanks behandeling met bisfosfonaten langer 

dan één jaar ondanks goede therapietrouw; 

 Indien een behandeling geïndiceerd is met tweedelijns middelen conform de NHG 

standaard, wegens intolerantie eerstelijns middelen of fracturen die bij gebruik van 

deze middelen ontstaan; 

 Patiënten die onbegrepen vaak vallen of bij wie de interventie van de huisarts niet in 

een vermindering van het aantal vallen resulteert. 

 Mannen met onbegrepen osteoporose. 

 

De huisarts draagt zorg voor een verwijsbrief met relevante voorgeschiedenis, 

medicatiestatus, ingezette behandelingen tot op heden, intoleranties en allergieën. 

Indien na analyse blijkt dat de patiënt goed in de eerste lijn behandeld kan worden met 

eerstelijnsmiddelen vindt overdracht en terugverwijzing plaats. 

De medisch specialist rapporteert over de ingezette behandeling en bij 

vervolgbehandeling jaarlijks naar de huisarts.  

 

Samengevat  

Screenen: 

Screening van de patiënt >50 jaar met een fractuur vindt plaats in de eerste lijn, m.u.v. 

mannen met een wervel of een femurfractuur. 

Verwijzen: 

 Verdenking  secundaire osteoporose door een ziekte  die niet behandeld wordt in de 

eerste lijn. 
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 Bij één of meer spontane fracturen bij personen jonger dan 50 jaar; 

 Bij twee of meer nieuwe fracturen ondanks behandeling met bisfosfonaten langer 

dan één jaar ondanks goede therapietrouw; 

 Indien een behandeling geïndiceerd is met 2e lijns middelen conform de NHG 

standaard, wegens intolerantie 1e lijns middelen of fracturen die bij gebruik van deze 

middelen ontstaan; 

 Patiënten die onbegrepen vaak vallen of bij wie de interventie van de huisarts niet in 

een vermindering van het aantal vallen resulteert. 

 Mannen met onbegrepen osteoporose. 

 

8.9 Consultatie en verwijzen 

Consultatie betekent in dit protocol: het stellen van een vraag aan de medisch adviseur 

osteoporose. In principe stelt de hulpverlener (de huisarts, POH)de vraag per e-mail en 

ontvangt ook antwoord per e-mail. Desgewenst kan de hulpverlener telefonisch contact 

zoeken.   

Zie voor meer informatie: www.thoon.org onder Osteoporose /Consultatie (eerst 

inloggen). 

 

Verwijzen naar de specialist betekent in dit protocol: het overdragen van het hoofd-

behandelaar schap aan een specialist.  

 

Terug verwijzing volgt als volgens dit protocol behandeling van de patiënt in de eerste 

lijn weer mogelijk is. 

Bij verwijzing naar andere disciplines blijft de huisarts hoofdbehandelaar voor de 

osteoporose van de patiënt en blijft dus eindverantwoordelijk. 

 

8.9.1 Verwijzingen binnen de eerste lijn 

Verwijzen fysiotherapeut (gebruik hiervoor ook het algoritme valpreventie)  

1. Stoornissen en beperkingen op het gebied van houdings-en bewegingsapparaat en 

bij immobiliteit; 

2. Een klinische (wervel) fractuur in de subcutane fase indien aanvullende begeleiding is 

gewenst. 

 

Verwijzen diëtist 

1. Ondergewicht bij osteoporose( BMI < 20) 

2. (sterk) afwijkend voedingspatroon en malabsorbtie 

3. Aanvullende begeleiding gewenst bij voedingsrichtlijnen 

 

Verwijzen ergotherapeut 

1. oefenen van vaardigheden door het uitvoeren van activiteiten; 

2. advies bij en instructie in het gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen, inclusief 

ondersteuning bij de aanvraag ervan; 

3. begeleiding van de mantelzorgers in het omgaan met de handelingsbeperkingen van 

hun familielid. 

4. biedt screeningsinstrumenten voor alle risicofactoren, zoals fysieke beperkingen, 

duizeligheid, visuele problemen, medicijngebruik, cognitieve problemen, 

incontinentie en de veiligheid in huis en omgeving. 
 

9. SECUNDAIRE OSTEOPOR0SE 

 
 

Het begrip secundaire osteoporose verwijst naar de aanwezigheid van aandoeningen en 

behandelingen van aandoeningen die osteoporose kunnen veroorzaken. 

De meeste van deze aandoeningen worden in de tweede lijn behandeld. De behandelend 
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medisch specialist dient ook voor de osteoporosepreventie zorg te dragen, tenzij er 

andere afspraken gemaakt zijn. Omdat er bij deze aandoeningen vaak sprake is van 

comorbiditeit waarbij fractuur-risicofactoren een rol spelen, is het moeilijk om bij deze 

patiënten een goede fractuurrisicoschatting te maken. 

Het is niet altijd duidelijk in welke mate aandoeningen en behandelingen onafhankelijk 

van elkaar en onafhankelijk van andere risicofactoren de kans op fracturen vergroten. Zo 

zal voor een patiënt die wegens een ernstig COPD langdurig met glucocorticosteroïden 

wordt behandeld, het risico op een fractuur niet alleen door de medicatie, maar ook door 

zijn verminderde mobiliteit als gevolg van het hebben van COPD worden bepaald. 

Bij verwacht langdurig gebruik van hoge doses Glucocorticosteroïden of ernstig COPD 

met frequente exacerbaties kan men overwegen om een aanvullend onderzoek naar 

osteoporose uit te voeren. 
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11. BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN  

 
 

ATC:    geneesmiddelenoverzicht (anatomisch, therapeutisch, chemisch) 

ICPC:    International Classification of Primary Care 

Bisfosfonaten:  medicijnen die helpen om de botafbraak af te remmen. 

BMI:  Body-Mass-Index. Een index die de verhouding tussen lengte en 

gewicht bij een persoon weergeeft. 

FRAX:    Fracture Assessment Tool 

GS:    Glucocorticosteroïden 

HIS:    Huisartsen informatiesysteem 

Osteopenie:  de botmineraaldichtheid is verminderd, maar er is nog geen sprake 

van osteoporose. De botmineraaldichtheid ligt tussen 1 en 2,5 SD 

onder de gemiddelde dichtheid bij jong volwassen vrouwen.  

http://www.cbo.nl/
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Osteoporose:  de botmineraaldichtheid ligt meer dan 2,5 SD onder het gemiddelde 

van jong volwassen vrouwen. Osteoporose i een systemische 

aandoening van het skelet gekarakteriseerd door een lage botmassa 

en verslechtering van de microarchitectuur, met als gevolg een 

toegenomen risico op fracturen. 

Fractuurrisico:  Bepaling van het individuele risico op het krijgen van een (volgende) 

fractuur. 

POH:  een (verpleegkundige) praktijkondersteuner in de 

huisartsenpraktijk. Waar POH staat in de tekst van het 

zorgprogramma kan ook gelezen worden: gekwalificeerde 

praktijkmedewerker. 

Risico valpreventie 

analyse:  voorkomen van vallen, door een risicoanalyse te doen van de  

   woon/leefomgeving van de patiënt. 

Secundaire  

osteoporose:   aanwezigheid van aandoeningen en behandelingen van  

   aandoeningen die osteoporose kunnen veroorzaken. 

T-score:  maat voor botdichtheid. 

VFA:  Vertebral Fracture Assessment. DXA meting waarbij nauwkeurige 

informatie wordt gegeven over de wervelstructuur zodat een 

ingezakte wervel opgespoord kan worden. 

 

BIJLAGE 1: SAMENVATTING NHG-STANDAARD 

 
 
Toelichting NHG-Standaard Fractuurpreventie 2012(tweede herziening)  
Petra Elders, Geert-Jan Dinant, Tineke van Geel, Luc Maartens, Thomas Merlijn, Roeland Geijer, 

Jacques Geraets.  

 

De NHG-Standaard Fractuurpreventie geeft richtlijnen voor het beleid bij patiënten ouder dan 50 

jaar met een fractuur of met vragen over osteoporose of het fractuurrisico ter preventie van 

(volgende) fracturen in de eerste lijn. Deze NHG-Standaard komt in grote lijnen overeen met de 

multidisciplinaire CBO-richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie 2011 en vervangt de NHG-

Standaard Osteoporose uit 2005. De huisarts volgt een pro-actief beleid bij patiënten met een 

wervelfractuur of een recente (korter dan twee jaar geleden) niet-wervelfractuur en een 

vraaggestuurd beleid bij patiënten zonder fractuur.  

Bij patiënten ouder dan 50 jaar met een wervelfractuur of een recente niet-wervelfractuur in de 

voorgeschiedenis gaat de huisarts na of het individuele risico op een volgende fractuur is bepaald 

in de tweede lijn. Indien dit niet het geval is, bepaalt de huisarts het risico op een nieuwe fractuur 

op basis van beeldvormende diagnostiek en een valrisico inventarisatie. 

Bij patiënten ouder dan 50 jaar zonder een wervelfractuur en geen recente niet-wervelfractuur 

volgt de huisarts een vraaggestuurd beleid naar aanleiding van vragen van de patiënt of als de 

huisarts dit nodig vindt. Actief opsporen van deze patiënten wordt niet aanbevolen. Bij deze 

patiënten bepaalt de huisarts het individuele fractuurrisico op basis van bekende risicofactoren. Bij 

een laag risico is beeldvormende diagnostiek en een specifiek beleid niet zinvol. 

Bij patiënten met een matig tot hoog risico op een (volgende) fractuur geeft de huisarts 

voorlichting en neemt hij maatregelen die het valrisico verlagen [figuur]. Bij een hoog risico op een 
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(volgende) fractuur maakt de huisarts samen met de patiënt de afweging of men medicatie wil 

gaan gebruiken.  

Medicamenteuze behandeling wordt in principe 5 jaar voortgezet. Patiënten bij wie er aanleiding is 

om te verwachten dat er aan het eind van deze behandelperiode nog steeds een sterk verhoogd 

fractuurrisico bestaat, kunnen worden doorbehandeld met een maximale behandelduur van 10 

jaar.  

Bij postmenopauzale vrouwen en mannen vanaf 70 jaar die naar verwacht langdurig (langer dan 3 

maanden) glucocorticosteroïden met een dosis van ≥ 7,5 mg/dag gaan gebruiken en bij alle andere 

leeftijdsgroepen die behandeld worden met glucocorticosteroïden met een dosis van ≥ 15 mg/dag, 

zoals bij ernstig COPD of polymyalgia rheumatica, bestaat een indicatie voor een behandeling met 

bisfosfonaten. De behandeling van andere oorzaken van secundaire osteoporose is een taak van de 

behandelend specialist. 

 

Belangrijkste wijzigingen 

- De titel en inhoud van de standaard zijn gewijzigd ten opzichte van de NHG-Standaard 

Osteoporose; fractuurpreventie komt centraal te staan. 

- Aan de standaard is een algoritme voor gebruik in de dagelijkse praktijk toegevoegd. 

- De botmineraaldichtheid (BMD) wordt uitsluitend aan de hand van de T-score bepaald. De Z-

score wordt niet meer gebruikt. 

 

Kernboodschappen 
- Een wervelfractuur en een recente niet-wervelfractuur (korter dan 2 jaar geleden) zijn de 

belangrijkste risicofactoren voor een volgende fractuur.  

- Leeftijd, ondergewicht, verhoogd valrisico en een ouder met een heupfractuur zijn de 

belangrijkste risicofactoren voor een eerste fractuur. 

- Voor screenen op osteoporose of op fractuurrisico is geen plaats. 

- Aanvullend onderzoek bestaande uit beeldvormende diagnostiek en soms aanvullend 

bloedonderzoek dient om het risico op een (volgende) fractuur mede te bepalen.  

- Bij een lage BMD (T-score lager of gelijk aan −2,5) of na een doorgemaakte wervelfractuur is er, 

naast de overige interventies, een indicatie voor behandeling met bisfosfonaten.  

- Behandeling en begeleiding van patiënten met secundaire osteoporose is een taak van de 

medisch specialist met uitzondering van de behandeling van vitamine-D-gebrek en langdurig 

glucocorticosteroïdgebruik.  

Inbreng van de patiënt 
De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor het handelen van de huisarts; de rol van de huisarts 

staat dan ook centraal. Daarbij geldt echter altijd dat factoren van de kant van de patiënt het 

beleid mede bepalen. Om praktische redenen komt dit uitgangspunt niet telkens opnieuw in de 

richtlijn aan de orde, maar wordt het hier expliciet vermeld. De huisarts stelt waar mogelijk zijn 

beleid vast in samenspraak met de patiënt, met inachtneming van diens specifieke 

omstandigheden en met erkenning van diens eigen verantwoordelijkheid, waarbij adequate 

voorlichting een voorwaarde is. 

 

Afweging door de huisarts 
Het persoonlijk inzicht van de huisarts is uiteraard bij alle richtlijnen een belangrijk aspect. 

Afweging van de relevante factoren in de concrete situatie zal beredeneerd afwijken van het hierna 

beschreven beleid kunnen rechtvaardigen. Dat laat onverlet dat deze standaard bedoeld is om te 

fungeren als maat en houvast. 

 

Delegeren van taken 
NHG-Standaarden bevatten richtlijnen voor huisartsen. Dit betekent niet dat de huisarts alle 

genoemde taken persoonlijk moet verrichten. Sommige taken kunnen worden gedelegeerd aan de 

praktijkassistente, praktijkondersteuner (POH) of praktijkverpleegkundige, mits zij worden 

ondersteund door duidelijke werkafspraken waarin wordt vastgelegd in welke situaties de huisarts 

moet worden geraadpleegd en mits de huisarts toeziet op de kwaliteit. Omdat de feitelijke keuze 

van de te delegeren taken sterk afhankelijk is van de lokale situatie, bevatten de standaarden 

daarvoor geen concrete aanbevelingen. 

 

 


