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Screening door botdichtheidsmeting? 
 
 
 
 
 

Hulpmiddel: www.shef.ac.uk/FRAX 

 
 
 
 
 
 

Geen systematische screening 

Case-finding in functie van risicofactoren 

Medicamenteus 
 
 
 
 
 

 
 

• Lange ervaring – meest bestudeerd 
• Werkzaam op ↘fracturen (ook heup) in populatie met hoog risico 
• Positieve risico-batenverhouding 
• Behandelingsduur? 

• Onzekere risico-batenverhouding 
• Consensus (onderhevig aan discussie): 5 jaar 

 
 
 
 
 

Andere geneesmiddelen? 

Wie behandelen? 

Voorgeschiedenis van osteoporotische fractuur 
‘Hoog risico van fractuur’ 

1e keuze: Bisfosfonaat + Calcium + Vitamine D 

Alendronaat 10mg/d          Fosamax® en generieken 
Risedronaat 5mg/d             Actonel® en generieken 
Zoledronaat  5mg/jaar       Aclasta® 

Element Calcium: 1 tot 1,2g/d  
1g Ca++ = 2,5g CaCO3 

SERM (raloxifen,…) 
Teriparatide 
Strontiumranelaat 
Denosumab 

Onzekere risico-batenverhouding 
Plaats onduidelijk 
Mogelijk alternatief voor 
bisfosfonaten 

Hormonale substitutietherapie 
Calcitonine 
Fluor 
Vitamine K 

Afgeraden 

Nuttige links 
www.farmaka.be Onafhankelijke artsenbezoekers Publicaties   
Osteoporose 
www.bcfi.be Repertorium, Samenvatting van de Kenmerken van het   
Product (SKP) via      , prijsvergelijking via 
www.fagg-afmps.be SKP, melding ongewenste effecten          , … 
www.cebam.be  

• Niet-medicamenteuze aanpak 
•Lichaamsbeweging met belasting 
•Voeding rijk aan calcium (3-4 porties/d) melk, yoghurt, 

harde kaas,… 
•Blootstelling aan zonlicht: 15 min/d, handen + gezicht 
•Rookstop  
•Alcoholbeperking 
•Valpreventie  

Cholecalciferol 800 UI/d 
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Ongewenste effecten Contra-indicaties/Voorzorgen Interacties 

Bisfosfonaten 

Fosamax® (1996) 

Actonel® (2000) 

Bonviva® (2004) 

Aclasta® (2005) 

 

Vaak (1-10%): 
• Per os: diarree, dyspepsie, buikpijn 
• IV: infuusreacties (koorts, pijn, artralgie) 
 
Zelden maar ernstig: 
• Slokdarmulcera 
• Kaakbeennecrose 
• Voorkamerfibrillatie 
• Bot- en spierpijn 
• Atypische fracturen 
• Zoledronaat: na IV toediening ↘ 

nierfunctie tot acute nierinsufficiëntie 

Contra-indicaties 
• Hypocalcemie  
• Ernstige nierinsufficiëntie  
• Factoren die de lediging van de oesofagus 

kunnen vertragen 
• Zoledronaat: contra-indicatie indien GFR<30 

ml/min of ernstig vitamine D-tekort 
Voorzorgen  
• Per os: min 100 ml (niet bruisend) water, 

wacht 1 u of tot na eten om te gaan liggen 
• Zoledronaat: patiënt vooraf goed 

hydrateren, nierfunctie controleren 
• Aandacht voor tandzorg 

↘ absorptie (per os) mogelijk door 
• Inname samen met voedsel 
• Middelen die aluminium, calcium, ijzer of 

magnesium bevatten waaronder antacida, 
minerale supplementen en sommige 
osmotische laxativa 

Mogelijke ↗ ongewenste gastro-intestinale 
en renale effecten  door NSAID 

Zoledronaat geëlimineerd via nieren → 
opgelet indien gebruik met 
geneesmiddelen die belangrijke invloed 
hebben op nierfunctie 

Courante ongewenste effecten Risico-baten onduidelijk - redenen 

Raloxifen 
Evista® 60mg/d 

(1998) 

• Vasodilatatie (warmte-opwellingen) 
• Griepachtige verschijnselen 
• Kuitkrampen, oedeem 

Geen effect aangetoond op niet-vertebrale fracturen 
Andere ongewenste effecten 
• Verhoogd risico arteriële of veneuze trombo-embolie; trombocytopenie 

Teriparatide 
Forsteo® 20µg/d 

(2003) 

• Pijn in de extremiteiten, spierkrampen 
• Anemie, hypercholesterolemie 
• Depressie, duizeligheid, hoofdpijn  
• Hartkloppingen, hypotensie 
• Dyspnoe, thoracale pijn, vermoeidheid 
• Misselijkheid, braken, reflux 

Maximale behandelingsduur 18m  
(osteosarcomen bij ratten na langdurige toediening) 
Andere ongewenste effecten 
• Allergische reacties 
• Hypercalcemie 

Strontium-
ranelaat 

Protelos® 2g/d 
(2004) 

• Hoofdpijn 
• Diarree, misselijkheid 
• Eczeem 
• Veneuze trombo-embolie 

Veneuze trombo-embolie frequent 
Andere ongewenste effecten 
• Ernstige overgevoeligheidsreacties huid (zeldzaam; potentieel dodelijk) 
• Neurologische verschijnselen 

Denosumab 
Prolia® 60mg 
2x/jaar (2010) 

• Infecties urinewegen en bovenste luchtweg 
• Gastro-intestinale last 
• Huiderupties 
• Pijn in de extremiteiten 

Andere ongewenste effecten 
• Cellulitis leidend tot hospitalisatie, kaakbeennecrose 
• Hypocalcemie 
Risico van infecties en kanker op lange termijn niet uitgesloten 

Meer details over ongewenste effecten, contra-indicaties en interacties: zie SKP 


