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Fractuurpreventie: achtergrond en overwegingen 
 

werkgroep fractuurpreventie 

samenstelling leden: L. Ariaans-Silkens, apotheker, Prof. Dr. J.P.W. van den Bergh, endocrinoloog, 
M. Frings, Specialist Ouderengeneeskunde, M.T.C.J. Obster-Keusters, apotheker, 
N Sadri, huisarts, A. Pieffers, ziekenhuisapotheker  
    

 

Documentatie en onderbouwing (bron) 
 CBO-richtlijn osteoporose en fractuurpreventie mei 2011 

 NHG standaard fractuurpreventie M69 2012  

 Farmacotherapeutisch Kompas 2016     

 Informatorium Medicamentorum 2016     

 Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen NVKG (Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie 
2004 

 overige wetenschappelijke literatuur (zie einde document) 
 

Supplementen (Calcium- en  vitamine D-preparaten) 
geneesmiddel(en) calciumcarbonaat (A12AA04) 

 
 
colecalciferol (A11CC05) 
 
 
 
calciumcarbonaat/colecalciferol 
 
 

therapeutische groep: mineraalsupplementen (A12) 
farmaceutische groep: calcium (A12AA) 
 
therapeutische groep: vitamines (A11) 
farmaceutische groep: vitamine D en analoge 
verbindingen (A11CC) 
 
therapeutische groep: mineraalsupplementen (A12) 
calcium met andere middelen (A12AX) 

 

Bisfosfonaten 
geneesmiddel(en) alendroninezuur (M05BA04) 

ibandroninezuur (M05BA06) 
risedroninezuur (M05BA07) 
zolendroninezuur (M05BA08) 

therapeutische groep: Calciumregulerende middelen 
(M05) 
farmaceutische groep: Bisfosfonaten (M05BA) 

 
 
Denosumab 
geneesmiddel(en) denosumab (M05BX04) therapeutische groep: Middelen bij botstofwisseling 

stoornissen  
farmaceutische groep: calciumregulerende middelen 

 

 
Teriparatide 
geneesmiddel(en) teriparatide (H05AA02) therapeutische groep: Middelen bij botstofwisseling 

stoornissen  
farmaceutische groep: calciumregulerende middelen 
therapeutische groep calciumregulerende middelen 

 
Overwegingen werkgroep 
 
Overwegingen op basis van literatuur: 

 Conform de NHG-standaard fractuurpreventie  2012 is de naam van dit regionaal behandelprotocol 
gewijzigd in Regionaal behandelprotocol: fractuurpreventie. Fractuurpreventie is immers niet hetzelfde 
als osteoporosepreventie. In dit kader zijn alle risicofactoren voor een fractuur van belang en niet zozeer 
alleen osteoporose. Van alle patiënten met een fractuur heeft slechts ongeveer 30-40% osteoporose. 

 De CBO-richtlijn osteoporose en fractuurpreventie 2011 is uitgebreider dan de NHG standaard. De NHG 
standaard is secundaire osteoporose niet opgenomen. De werkgroep is echter van mening dat bij de 



P:\FTTO\werkgroepen\screening 2016\ fractuurpreventie\achtergrond en overwegingen.doc  2/4 

schatting van het fractuurrisico ook deze factoren moeten worden meegenomen in de beoordeling van het 
fractuurrisico. Daarom wordt geadviseerd bij schatting van het fractuurrisico de tabel uit de CBO-richtlijn te 
hanteren. Voor algemene leefstijladviezen, valpreventie en vitamine D sluit de werkgroep aan bij de 
landelijke richtlijnen [1,5,6,11]. 
   

Te behandelen groepen 

 Diagnostiek en indicaties voor een DXA-meting vallen buiten het bestek van deze 
farmacotherapieafspraak. Deze richtlijn richt zich op patiënten waarbij reeds osteoporose en/of een 
wervelfractuur is vastgesteld en op grond daarvan een behandelindicatie bestaat.   

 Indicatie voor behandeling bij hoge doseringen inhalatiecorticosteroïden is vervallen wegens gebrek aan 
bewijs. Indicatie voor 3 of meer stootkuren per jaar is toegevoegd, omdat bij een hoge cumulatieve 
dosering pas na 3 maanden herstel van het botmetabolisme optreedt. 

 
Farmacotherapieafspraken 
 

 De 1
e
 stap van behandeling bestaat uit starten van calcium, vitamine D èn een oraal bisfosfonaat 

 Vitamine D bij osteoporosebehandeling is essentieel en bestaat uit 800 IE per dag of een equivalent 
hiervan met een maximaal doseerinterval van 2 maanden (50.000 IE als bolusdosering per 2 maanden). Er 
zijn in het kader van osteoporosemedicatie alleen studies verricht met 800 IE per dag. De meerwaarde van 
hogere (bolus)doseringen is niet aangetoond.  

 Bij mineralisatiestoornis met osteomalacie dient gekozen te worden voor een hogere dosering om sneller 
de bereikte spiegel te behalen, verwijzing naar de 2

e
 lijn is daarbij te overwegen. Bij vitamine D suppletie in 

het kader van de behandeling van osteoporose is een oplaaddosering niet nodig.  

 Er is geen indicatie voor het bepalen van vitamine D-spiegels in het kader van osteoporose, vitamine D 
wordt standaard gesuppleerd. Echter indien spiegels bekend zijn is het aannemelijk dat geen suppletie 
nodig is bij een spiegel >50 nmol/l gemeten in de winterperiode.  

 Calcium: Alleen bij geen inname van zuivelproducten is suppletie met 1000 mg calcium/dag aangewezen. 
Bij kwetsbare ouderen wordt echter maximaal 500 mg calcium als supplement geadviseerd vanwege het 
risico op gastro-intestinale en cardiovasculaire bijwerkingen, conform het standpunt van Ephor/SIG 
farmacotherapie bij ouderen. Vanwege de onduidelijkheid over de cardiovasculaire veiligheid van hoge 
doseringen calcium adviseert de werkgroep bij 1-2 porties zuivelproducten/dag een suppletiedosering van 
500 mg calcium/dag en bij ≥3 geen calciumsupplement, mits vitamine D op peil is. Alleen voor preventie en 
behandeling van glucocorticoïd-geïnduceerde osteoporose is altijd, ook bij kwetsbare ouderen, een 
supplement van 1000 mg calcium geïndiceerd. 

 Conform de NHG standaard bestaat de eerste keuze voor anti-osteoporose behandeling uit de 2 orale 
geneesmiddelen met de meeste ervaring: alendroninezuur en risedroninezuur. Beide middelen zijn 
generiek beschikbaar. Er wordt geen voorkeur uitgesproken tussen de beide gekozen middelen omdat 
beide middelen gelijkwaardig zijn.  

 In geval van gastro-intestinale bijwerkingen bij gebruik van alendroninezuur, kan switchen naar 
risedroninezuur zinvol zijn. Andersom wordt dit niet aanbevolen omdat risedroninezuur een gunstiger GI 
bijwerkingen profiel heeft dan alendronaat. Bij intolerantie van beide middelen of problemen met de inname 
van tabletten is alendroninezuur in drankvorm een mogelijk alternatief. 

 NHG-standaard: Hoewel de effectiviteit van bisfosfonaten bij mannen en bij personen die langdurig 
glucocorticosteroïden gebruiken minder uitgebreid is onderzocht, wordt verondersteld dat het effect bij 
deze groepen patiënten vergelijkbaar is met het effect dat is aangetoond bij postmenopauzale vrouwen. 
Daarnaast zijn de meeste studies gedaan met de dagelijkse dosering i.p.v. de wekelijkse dosering. In 
verband met therapietrouw gaat de voorkeur uit naar de wekelijkse dosering. Als de patiënt de voorkeur 
geeft aan een eenmaal daagse dosering, dan kan dit ook. 

 Strontiumranelaat wordt niet meer geadviseerd vanwege cardiovasculaire risico’s.  

 Denosumab is als medicamenteuze optie toegevoegd in dit regionale protocol. 
 
Controle en evaluatie 

 De werkgroep is van mening dat therapietrouw en juiste inname een belangrijk punt van aandacht is. 
Daarom worden gedurende het eerste jaar frequente controles geadviseerd (na 4 weken, 3 en 6 
maanden). 

 De werkgroep adviseert om de medicatie na het eerste jaar jaarlijks te evalueren + bij bisfosfonaten en 
denosumab jaarlijks controle nierfunctie. 

 Tussentijdse DXA meting is niet zinvol aangezien, een BMD verandering is doorgaans pas na 5 jaar 
betrouwbaar aantoonbaar is. Indien sprake is van situaties of aandoeningen waarbij snel botverlies te 
verwachten is, dient een verwijzing naar de 2

e
 lijn overwogen te worden.  

 Beleid na 5 jaar behandeling met een oraal bisfosfonaat: de adviezen in de NHG en CBO richtlijnen zijn 
verschillend. De werkgroep is van mening dat het Report of a Task Force of the American Society for Bone 
and Mineral Research de meest actuele stand van zaken weergeeft [7]. Dit betekent dat in tegenstelling tot 
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de NHG-standaard een DXA-meting na 5 jaar wel zinvol is (conform het advies in de CBO richtlijn); 
enerzijds om het beleid te toetsen, anderzijds biedt het ook de mogelijkheid de medicatie te stoppen. 
Switchen naar een ander oraal middel of eventueel denosumab wordt niet standaard aanbevolen omdat 
beide medicamenten werken volgens hetzelfde mechanisme (afremmen van de botresorptie).  

 Bij een nieuwe fractuur tijdens > 1 jaar therapie is verwijzing naar de 2
e
 lijn aangewezen. Bij multipele 

wervelfracturen tijdens therapie is een switch naar teriparatide (met een ander werkingsmechanisme) 
aangewezen (verwijzing naar 2

e
 lijn en artsenverklaring door specialist noodzakelijk). 

 Een controle DXA meting wordt ook geadviseerd na 3 jaar zolendroninezuur i.v. of 3 jaar denosumab s.c. 
Bij het stoppen van denosumab is zeer recentelijk gewaarschuwd voor een risico op rebound forse stijging 
van de botresorptie (een jaar na stoppen met denosumab is de bereikte verbetering van de BMD soms 
alweer verloren gegaan). Op dit moment is echter nog niet bekend wat het optimale beleid is bij patiënten 
die een snelle afname van de BMD hebben na staken met denosumab en of switchen naar een ander 
middel beschermt tegen dit effect. De werkgroep adviseert een eerste evaluatie 18 maanden na de laatste 
injectie denosumab om de risicopatiënten te identificeren. 

 Er is geen wetenschappelijk bewijs (anders dan observationeel onderzoek) voor een behandeling met 
bisfosfonaten gedurende een aaneengesloten periode langer dan 10 jaar. Daarom wordt geadviseerd  na 
10 jaar behandeling altijd te stoppen (vitamine D en calcium continueren) en iedere 2-3 jaar te evalueren. 

 Tandheelkundige ingrepen tijdens bisfosfonaatgebruik: voor de preventie en behandeling van 
medicatiegerelateerde osteonecrose van de kaak (MRONJ) heeft de Nederlandse Vereniging voor 
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie een richtlijn opgesteld [13] gebaseerd op een position paper 
van de Amerikaanse AAOMS [14]. Het risico op ONJ bij gebruik van orale bisfosfonaten of denosumab 
voor de behandeling van osteoporose is zeer laag (0,001 – 0,67%). Bij gebruik <4 jaar is stoppen van het 
bisfosfonaat of denosumab meestal niet nodig. Bij gebruik > 4 jaar of in combinatie met een 
glucocortocisteroïden wordt aanbevolen het bisfosfonaat of denosumab twee maanden voor de 
tandheelkundige behandeling te staken en pas te herstarten nadat het slijmvlies volledig is genezen. 
Nabehandelen met chloorhexidine 0,12% mondspoeling en een breedspectrum antibioticum kan 
overwogen worden, al ontbreekt hard bewijs voor de profylactische toediening van antibiotica.  
In tegenstelling tot het gebruik van bisfosfonaten en denosumab voor de behandeling van osteoporose 
geldt bovenstaand advies niet voor patiënten die met deze middelen worden behandeld in het kader van 
een maligniteit. In deze groep is het risico op MRONJ aanzienlijk hoger en is overleg met de 
voortschrijvend specialist en behandelend tandarts / kaakchirurg noodzakelijk.  

 
Verwijzen 2e lijn 

 Osteoporose bij premenopauzale vrouwen en mannen <50 jaar i.v.m. mogelijkheid secundaire 
osteoporose. 

 Recidief fractuur die optreedt tijdens behandeling (gedurende een behandelperiode langer dan 1 jaar met 
goede therapietrouw) of contra-indicatie of intolerantie voor oraal bisfosfonaat en/of denosumab i.v.m. 
mogelijkheid  tot behandeling met teriparatide of behandeling met een intraveneus bisfosfonaat. 

 Multipele wervelfracturen (ter uitsluiting onderliggende pathologie) en nieuwe wervelfracturen tijdens 
therapie (ter uitsluiting onderliggende pathologie en eventueel switch naar teriparatide)  

 Sterk verminderde nierfunctie (eGFR ≤30 ml/min) i.v.m. contra-indicatie voor bisfosfonaten en relatieve 
contra-indicatie voor denosumab. 
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