
Je botten…..voor de eeuwigheid?Je botten…..voor de eeuwigheid?Je botten…..voor de eeuwigheid?Je botten…..voor de eeuwigheid?



Harry van den BroekHarry van den BroekHarry van den BroekHarry van den Broek
voorzitter@voorzitter@voorzitter@voorzitter@osteoporosevereniging.nlosteoporosevereniging.nlosteoporosevereniging.nlosteoporosevereniging.nl



InformerenInformerenInformerenInformeren

InspirerenInspirerenInspirerenInspireren
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InspirerenInspirerenInspirerenInspireren

MotiverenMotiverenMotiverenMotiveren
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Binnen de zorg:Binnen de zorg:Binnen de zorg:Binnen de zorg:



Zinnige Zorg Project.
Endocriene ziekten, voedingsvoedingsvoedingsvoedings---- en stofwisselingsstoornissen 

Status: Verdiepingsfase , start 6 november 2018.

“Organisatie van osteoporosezorg”

Het aantal patiënten met osteoporose is groot (naar  schatting 900.000) en neemt 
bovendien toe door vergrijzing van de bevolking. Voo ral door de kosten van 
botbreuken die door osteoporose kunnen optreden, zij n de kosten voor 
osteoporosezorg in Nederland hoog: naar schatting 824 miljoen in 2010 . We zien 
verschillende knelpunten in de zorg voor patiënten met osteoporose: 
onderdiagnostiek, onderbehandeling, therapieontrouw  en onvoldoende controle 
en nazorg. 







80%

100%

th
er

ap
ie

(1
00

%
)

Therapietrouw na 12 maanden, 
Alendroninezuur

40%

60%

BONASOL DRANK Tabletten ALN, RIS, IBN

pa
tië

nt
en

no
g

op
 th

er
ap

ie





50+50+50+50+

VrouwVrouwVrouwVrouw ManManManMan



Osteoporose cijfers
RIVM rapport: Vergrijzing en toekomstige ziektelastVergrijzing en toekomstige ziektelastVergrijzing en toekomstige ziektelastVergrijzing en toekomstige ziektelast

Prognose chronische ziektenprevalentie 2005-2025.

2018: ca 1.000.0002018: ca 1.000.0002018: ca 1.000.0002018: ca 1.000.000





RIVM Prognose ziektelast 2005RIVM Prognose ziektelast 2005RIVM Prognose ziektelast 2005RIVM Prognose ziektelast 2005----2025202520252025

De prevalentie:De prevalentie:De prevalentie:De prevalentie:

VrouwenVrouwenVrouwenVrouwen 640.000 (2005) naar  880.000 (2025)   =  640.000 (2005) naar  880.000 (2025)   =  640.000 (2005) naar  880.000 (2025)   =  640.000 (2005) naar  880.000 (2025)   =  + 37%+ 37%+ 37%+ 37%

Mannen Mannen Mannen Mannen 210.000 (2005) naar  325.000 (2025)   =  210.000 (2005) naar  325.000 (2025)   =  210.000 (2005) naar  325.000 (2025)   =  210.000 (2005) naar  325.000 (2025)   =  + 50%+ 50%+ 50%+ 50%





Ken ….en begrijp je eigen situatie !Ken ….en begrijp je eigen situatie !Ken ….en begrijp je eigen situatie !Ken ….en begrijp je eigen situatie !



Diagnose….Diagnose….Diagnose….Diagnose….4 stappen!4 stappen!4 stappen!4 stappen!

1. DEXA1. DEXA1. DEXA1. DEXA

2. VFA2. VFA2. VFA2. VFA

3. Lab.3. Lab.3. Lab.3. Lab.----testentestentestentesten

4. ValrisicoValrisicoValrisicoValrisico----analyseanalyseanalyseanalyse



VerloopVerloopVerloopVerloop botmassabotmassabotmassabotmassa met met met met leeftijdleeftijdleeftijdleeftijd



Heb je de Piekbotmassa niet gehaald …?

Osteoporose Vereniging | presentatie



Heb je versnelde botafbraak …?

Osteoporose Vereniging | presentatie



Diagnose…...Diagnose…...Diagnose…...Diagnose…...mijnmijnmijnmijn botmassabotmassabotmassabotmassa……………………watwatwatwat nu?nu?nu?nu?

Mijn botmassaMijn botmassaMijn botmassaMijn botmassa

PlanPlanPlanPlan



3 soorten botbreuken:3 soorten botbreuken:3 soorten botbreuken:3 soorten botbreuken:

1.Te repareren:1.Te repareren:1.Te repareren:1.Te repareren:

• ArmArmArmArm

• Been Been Been Been 

• PolsPolsPolsPols

3. Onherstelbare schade:3. Onherstelbare schade:3. Onherstelbare schade:3. Onherstelbare schade:

• PolsPolsPolsPols

• RibbenRibbenRibbenRibben

• Etc.Etc.Etc.Etc.

2. Levensgevaarlijk:2. Levensgevaarlijk:2. Levensgevaarlijk:2. Levensgevaarlijk:

Heup (vooral 70+ )Heup (vooral 70+ )Heup (vooral 70+ )Heup (vooral 70+ )



Evenwicht !Evenwicht !Evenwicht !Evenwicht !



MedicatieMedicatieMedicatieMedicatie

Voeding Voeding Voeding Voeding 

Wat is de Wat is de Wat is de Wat is de noodzakelijkenoodzakelijkenoodzakelijkenoodzakelijke therapie:therapie:therapie:therapie:

Voeding Voeding Voeding Voeding 
mineralen  mineralen  mineralen  mineralen  
vitaminesvitaminesvitaminesvitamines

Bewegen, training, Bewegen, training, Bewegen, training, Bewegen, training, 
belasten belasten belasten belasten (Julius Wolf, 1892)(Julius Wolf, 1892)(Julius Wolf, 1892)(Julius Wolf, 1892)



MedicatieMedicatieMedicatieMedicatie

Wat is Wat is Wat is Wat is de perceptie de perceptie de perceptie de perceptie van het gemiddelde behandeladviesvan het gemiddelde behandeladviesvan het gemiddelde behandeladviesvan het gemiddelde behandeladvies ::::

Vitamine D3Vitamine D3Vitamine D3Vitamine D3

CalciumCalciumCalciumCalcium

BewegenBewegenBewegenBewegen

Op het verkeerde been…..Op het verkeerde been…..Op het verkeerde been…..Op het verkeerde been…..





MedicatieMedicatieMedicatieMedicatie

Voeding Voeding Voeding Voeding Voeding Voeding Voeding Voeding 
mineralen  mineralen  mineralen  mineralen  
vitaminesvitaminesvitaminesvitamines

Bewegen, training, Bewegen, training, Bewegen, training, Bewegen, training, 
belasten belasten belasten belasten (Julius Wolf, 1892)(Julius Wolf, 1892)(Julius Wolf, 1892)(Julius Wolf, 1892)

FysioFysioFysioFysio

ErgoErgoErgoErgo

CesarCesarCesarCesar

MenschendieckMenschendieckMenschendieckMenschendieck

SportartsSportartsSportartsSportarts

DietistDietistDietistDietist(e)(e)(e)(e)



GOEDGOEDGOEDGOED bewegenbewegenbewegenbewegen==== persoonlijkpersoonlijkpersoonlijkpersoonlijk

Bot belastingBot belastingBot belastingBot belasting
+ +

Bot belastingBot belastingBot belastingBot belasting

HoudingHoudingHoudingHouding ValpreventieValpreventieValpreventieValpreventie

+ +

SpierenSpierenSpierenSpieren

+



EiwittenEiwittenEiwittenEiwittenEiwittenEiwittenEiwittenEiwitten

CalciumCalciumCalciumCalcium

MagnesiumMagnesiumMagnesiumMagnesium

Vitamine DVitamine DVitamine DVitamine D

(Vitamine K2)(Vitamine K2)(Vitamine K2)(Vitamine K2)

Genoeg is echt voldoende !Genoeg is echt voldoende !Genoeg is echt voldoende !Genoeg is echt voldoende !



Wie ?Wie ?Wie ?Wie ?

JongerenJongerenJongerenJongeren

Oudere JongerenOudere JongerenOudere JongerenOudere Jongeren

M/VM/VM/VM/V

OuderenOuderenOuderenOuderen

Kwetsbare OuderenKwetsbare OuderenKwetsbare OuderenKwetsbare Ouderen



DiagnoseDiagnoseDiagnoseDiagnose

medicatiemedicatiemedicatiemedicatie

LifestyleLifestyleLifestyleLifestyle

BewegenBewegenBewegenBewegen
Je leven Je leven Je leven Je leven 

inrichteninrichteninrichteninrichten

Traditioneel proces(zorg):Traditioneel proces(zorg):Traditioneel proces(zorg):Traditioneel proces(zorg):

Zorg                ?Zorg                ?Zorg                ?Zorg                ?

medicatiemedicatiemedicatiemedicatie
BewegenBewegenBewegenBewegen

VoedingVoedingVoedingVoeding
inrichteninrichteninrichteninrichten

OndergaanOndergaanOndergaanOndergaan

Luisteren Luisteren Luisteren Luisteren 

UitvoerenUitvoerenUitvoerenUitvoeren

Vage suggestiesVage suggestiesVage suggestiesVage suggesties

Zelf uitzoekenZelf uitzoekenZelf uitzoekenZelf uitzoeken
Volledig op jezelfVolledig op jezelfVolledig op jezelfVolledig op jezelf

Zoek het zelf maar uit…..Zoek het zelf maar uit…..Zoek het zelf maar uit…..Zoek het zelf maar uit…..





Wat willen mensen met een Wat willen mensen met een Wat willen mensen met een Wat willen mensen met een 

chronische ziekte eigenlijk zelf?chronische ziekte eigenlijk zelf?chronische ziekte eigenlijk zelf?chronische ziekte eigenlijk zelf?

RIVM definitie:RIVM definitie:RIVM definitie:RIVM definitie:

In het algemeen worden chronische ziekten In het algemeen worden chronische ziekten In het algemeen worden chronische ziekten In het algemeen worden chronische ziekten In het algemeen worden chronische ziekten In het algemeen worden chronische ziekten In het algemeen worden chronische ziekten In het algemeen worden chronische ziekten 

omschreven als omschreven als omschreven als omschreven als onomkeerbareonomkeerbareonomkeerbareonomkeerbare aandoeningen aandoeningen aandoeningen aandoeningen zonderzonderzonderzonder

uitzicht op volledig herstel en met een relatief lange uitzicht op volledig herstel en met een relatief lange uitzicht op volledig herstel en met een relatief lange uitzicht op volledig herstel en met een relatief lange 

ziekteduur. ziekteduur. ziekteduur. ziekteduur. 

Een chronische ziekte onderscheidt zich verder door Een chronische ziekte onderscheidt zich verder door Een chronische ziekte onderscheidt zich verder door Een chronische ziekte onderscheidt zich verder door 

een een een een langduriglangduriglangduriglangdurig beroep op de zorg. beroep op de zorg. beroep op de zorg. beroep op de zorg. 



IK !IK !IK !IK !

Mijn levenMijn levenMijn levenMijn leven

Mijn gezondheidMijn gezondheidMijn gezondheidMijn gezondheid

Mijn levensfaseMijn levensfaseMijn levensfaseMijn levensfaseMijn levensfaseMijn levensfaseMijn levensfaseMijn levensfase

Mijn plannenMijn plannenMijn plannenMijn plannen

Mijn werkMijn werkMijn werkMijn werk

Mijn hobby's Mijn hobby's Mijn hobby's Mijn hobby's 

Mijn toekomstMijn toekomstMijn toekomstMijn toekomst

Mijn voornemensMijn voornemensMijn voornemensMijn voornemens

Mijn keuzesMijn keuzesMijn keuzesMijn keuzes

Mijn risico’sMijn risico’sMijn risico’sMijn risico’s





DiagnoseDiagnoseDiagnoseDiagnose

medicatiemedicatiemedicatiemedicatie

LifestyleLifestyleLifestyleLifestyle

BewegenBewegenBewegenBewegen
Je leven Je leven Je leven Je leven 

inrichteninrichteninrichteninrichten

Toekomstig proces:Toekomstig proces:Toekomstig proces:Toekomstig proces:

Zorg          Zorg          Zorg          Zorg          

medicatiemedicatiemedicatiemedicatie
BewegenBewegenBewegenBewegen

VoedingVoedingVoedingVoeding
inrichteninrichteninrichteninrichten

“Bot in Balans”“Bot in Balans”“Bot in Balans”“Bot in Balans”



“Bot in Balans” is:“Bot in Balans” is:“Bot in Balans” is:“Bot in Balans” is:

•Informatie en advies; bewegen/voeding/medicatieInformatie en advies; bewegen/voeding/medicatieInformatie en advies; bewegen/voeding/medicatieInformatie en advies; bewegen/voeding/medicatie

•Adviezen en tips “op maat” van je profielAdviezen en tips “op maat” van je profielAdviezen en tips “op maat” van je profielAdviezen en tips “op maat” van je profiel

•Persoonlijke ondersteuning en adviesPersoonlijke ondersteuning en adviesPersoonlijke ondersteuning en adviesPersoonlijke ondersteuning en advies

•CoachingCoachingCoachingCoaching

•Opschaling ondersteuningOpschaling ondersteuningOpschaling ondersteuningOpschaling ondersteuning

Daarvoor beschikbaar:Daarvoor beschikbaar:Daarvoor beschikbaar:Daarvoor beschikbaar:Daarvoor beschikbaar:Daarvoor beschikbaar:Daarvoor beschikbaar:Daarvoor beschikbaar:

•StartStartStartStart----BoekBoekBoekBoek: “mijn leven met botten”: “mijn leven met botten”: “mijn leven met botten”: “mijn leven met botten”

•Platvorm: Platvorm: Platvorm: Platvorm: www.botinbalans.nlwww.botinbalans.nlwww.botinbalans.nlwww.botinbalans.nl

•Helpdesk, telefoon, emailHelpdesk, telefoon, emailHelpdesk, telefoon, emailHelpdesk, telefoon, email

•Opleidingsmodule zorgverlenerOpleidingsmodule zorgverlenerOpleidingsmodule zorgverlenerOpleidingsmodule zorgverlener

•Opleidingsmodule Opleidingsmodule Opleidingsmodule Opleidingsmodule BotinBalansBotinBalansBotinBalansBotinBalans----gidsgidsgidsgids
meer onderweg……meer onderweg……meer onderweg……meer onderweg……







http://sterkebotten.nuhttp://sterkebotten.nuhttp://sterkebotten.nuhttp://sterkebotten.nu

http://osteoporosevereniging.nlhttp://osteoporosevereniging.nlhttp://osteoporosevereniging.nlhttp://osteoporosevereniging.nl

Kom je ons helpen ?Kom je ons helpen ?Kom je ons helpen ?Kom je ons helpen ?
•LidLidLidLid

•DonateurDonateurDonateurDonateur

•VrijwilligerVrijwilligerVrijwilligerVrijwilliger



Breuk  >50jrBreuk  >50jrBreuk  >50jrBreuk  >50jr

Groot risicoGroot risicoGroot risicoGroot risico

OverledenOverledenOverledenOverleden

Osteoporose Osteoporose Osteoporose Osteoporose D

Diagnose:Diagnose:Diagnose:Diagnose:

1.1.1.1. DEXADEXADEXADEXA

2.2.2.2. VFAVFAVFAVFA

3.3.3.3. Lab. testenLab. testenLab. testenLab. testen

4.4.4.4. ValrisicoValrisicoValrisicoValrisico

Wie is procesverantwoordelijk ?Wie is procesverantwoordelijk ?Wie is procesverantwoordelijk ?Wie is procesverantwoordelijk ?30%30%30%30%

Gestopt !Gestopt !Gestopt !Gestopt !OsteopenieOsteopenieOsteopenieOsteopenie

WWWWachten op de volgende breuk ?achten op de volgende breuk ?achten op de volgende breuk ?achten op de volgende breuk ?


