
 
Valbilan op de geriatrie  risicofactoren voor vallen 

 
1. Aandoeningen  

    - Visusproblemen (cataract, glaucoom,…), Evenwicht (Menière), Polyneuropathie (diabetes Mellitus, alcohol), Ziekte van Parkinson,    

                Myelopathie, Mentale status (Dementie, Depressie) , Orthostatische hypotensie, Reflectoire syncope, Cardiaal (functie, ritme), CVA,   

                Hypoglycemie,  Anemie, Hypoxemie, Drop attack… 

        

 2. Medicatie  
             -  Polyfarmacie, Benzodiazepines,  Antidepressiva, Neuroleptica, Anti-aritmica, Digoxine, Diuretica, Onderlinge interacties,  

                Wijziging van werking & klaring GM door nierfalen, leverfalen, veranderde lichaamsconstitutie, gewijzigd albuminegehalte in het bloed,…  

   kritische beoordeling van het thuismedicatie en ziekenhuismedicatieschema, noodzaak overwegen, correcte toediening en inname,  nevenwerkingen, 

         dosisreductie overwegen/stelselmatig afbouwen, Informeren patiënt over nevenwerkingen ,therapietrouw en  impact van medicatiegebruik op valrisico, 

         Alternatieve behandelingswijzen voor symptomen overwegen boven medicatie, Voldoende Calcium en Vitamine D inname, Consult klinisch apotheek 

   
       3. Valangst 

    

       4. Voetproblemen en onaangepast schoeisel 

     

       5. Evenwicht, mobiliteit en spierkracht 

 

     

Opstellen richtlijnen valbilan, preventie en therapie 

osteoporose : Een multidisciplinaire aanpak 

    AZ St Lucas Gent  

Farmaceutische fiches 

      

 

Valrisicofactoren / valbilan bij de geriatrische patiënt   

Flowchart osteoporose vrouw 

 Reden voor opstellen richtlijnen  

  

 - Verschillende aanpak tussen de diensten  en artsen onderling: reumatologie, orthopedie, geriatrie, ...  

   Standaardisatie en richtlijnen betreffende preventie en  therapie  osteoporose niet aanwezig 

 - In kader van het val-bilan geriatrie dat multidisciplinair wordt beoordeeld   

        nood  aan  uniformisering van de medicatie bij osteoporose  

 

 Werkwijze opstellen algemene richtlijnen osteoporose 

 

 Geriater + klinisch apotheker geriatrie :  

  * bepaling van noodzakelijke elementen voor het juiste gebruik  over het ziekenhuis 

  * Opzoeken guidelines preventie en therapie osteoporose 

  * Omzetting tot praktisch toepasbare documenten voor artsen, verpleegkundigen en patiënten  

    Patiëntenfolders voor gebruik medicatie  

    flowchart osteoporose vrouw en man (+ addendum praktisch gebruik) 

    farmaceutische fiches  

    

 Goedkeuring en aanpassingen door de groep geriatrie-artsen en rheumatologen 

 Goedkeuring en aanpassing door het  MFC en alle betrokken artsen (oa cardiologie ivm Calciumgebruik). 

 Verspreiding :  intranet,  staf interne,  bijscholing verpleegkundigen,  symposium voor huisartsen 

 

 

  

 

 

Aanpak richtlijnen osteoporose ziekenhuisbreed  

Flowchart osteoporose man 

Patienten folders 

Referenties 

     Val-bilan werd volledig uitgewerkt op de geriatrische afdelingen met goede samenwerking  
     tussen geriater, verpleegkundige, apotheker,  kine en ergo  maar nood aan richtlijnen en  
     consensus medicatie bij osteoporose voor het  ganse ziekenhuis          

 

Bisfosfonaten po - 1ste keuze = alendronate (Fosamax® en generieken) en risedronate (Actonel® en generieken)  

Aandachtspunten m.b.t. de toediening Dagelijkse (alendronate 10 mg en risedronate 5 mg) of wekelijkse (alendronate 70 mg en risedronate 35 mg) perorale toediening 

Om enerzijds voldoende absorptie van de bisfosfonaten te garanderen en anderzijds het risico op gastro-oesofagale irritatie en bijwerkingen te vermijden dienen 

specifieke toedieningsmodaliteiten in acht genomen te worden: 

- bisfosfonaten innemen ’s ochtends nuchter, onmiddellijk na het opstaan en minimum 30 minuten voor het ontbijt, met een groot glas (bij voorkeur leiding)water (min. 

200 ml= 1 groot glas) (géén melk, koffie, thee,…) 

- niet gaan liggen binnen de 30 minuten na de inname van bisfosfonaten 

- niet gaan liggen binnen de 30 minuten na de eerste maaltijd volgend op de inname van bisfosfonaten 

- de tabletten enkel in hun geheel innemen en niet pletten of kauwen 

- bisfosfonaten noch innemen ’s ochtends voor het opstaan, noch ’s avonds voor het slapengaan 

Op de geriatrische afdelingen wordt het bisfosfonaat standaard om 6 u ’s morgens toegediend 

Aanpassing aan de nierfunctie Alendronate (Fosamax® en generieken): niet toedienen bij ClCr < 35 ml/min 

Risedronate (Actonel® en generieken): niet toedienen bij ClCr < 30 ml/min 

Contra-indicaties Hypocalcemie, oesofagale afwijkingen, niet rechtop kunnen zitten, ernstige nierinsufficiëntie 

Belangrijkste bijwerkingen Musculoskeletale pijn, atypische stressfracturen van het dijbeen  

Diarree 

Slokdarmulcera (vooral met alendronate) 

Kaakbeennecrose  

Andere aandachtspunten Voor een optimaal therapeutisch effect dient het gebruik van bisfosfonaten geassocieerd te worden aan voldoende dagelijkse calcium en vitamine D inname (1000 mg 

calciumcarbonaat/880 UI vitamine D3). De inname van het bisfosfonaat en het calcium/vitamine D supplement dient voldoende gespreid te worden. Op de geriatrische 

afdelingen wordt het bisfosfonaat standaard om 6 u ’s morgens en D-Vital Forte om 16u toegediend 

Ook de inname van andere geneesmiddelen dient minimum 30 minuten na de inname van het bisfosfonaat te gebeuren 

Na 5 jaar behandeling is een evaluatie van de verderzetting van de therapie noodzakelijk 

Terugbetaling 

(zie flowchart) 

Fosamax® (alendronate) en Actonel® (risedronate): attestplichtig 

De aanvraag tot terugbetaling dient vergezeld te worden van een radiologie protocol (in geval van wervelfractuur) of een DEXA protocol (in geval van verlaagde T-score  

van -2.5 t.h.v. lumbale wervelkolom en/of heup) 

Alendronate en risedronate generieken: niet attestplichtig 

Het gebruik van deze bisfosfonaten binnen de in de wetenschappelijke bijsluiter vermelde indicaties volstaat 

voor terugbetaling 

 

 

 

 

 

 

PATIËNTFOLDER 

Fosamax® / Alendronate 

Actonel® / Risedronate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoeveel innemen? 

Voor een goede werking van het geneesmiddel is het belangrijk geen 

 enkele  inname  over te slaan! 

 

Fosamax® / Alendronate 10 mg : 1 tablet per dag 

Actonel® / Risedronate 5 mg  : 1 tablet per dag 

 

Fosamax® / Alendronate 70 mg : 1 tablet per week 

Actonel® / Risedronate 35 mg  : 1 tablet per week 

 

Hoe innemen? 

Om een goede werking  te garanderen en irritatie van slokdarm en maag 

te voorkomen is het belangrijk het geneesmiddel op de juiste manier in 

te nemen: 

- neem de tablet ’s ochtends nuchter, onmiddellijk na het opstaan 

en minimum 30 minuten voor het ontbijt, met een groot glas 

kraantjeswater (min. 200 ml= 1 groot glas) (géén melk, koffie, 

thee,…) 

- ga niet liggen binnen de  30 minuten na de inname en ook niet 

na de eerstvolgende maaltijd  

- neem de tabletten enkel in hun geheel in, zonder te kauwen of te 

pletten 

- neem geen andere geneesmiddelen in binnen de dertig minuten 

na inname van de tablet 

Dagelijkse inname van een supplement met  calcium en vitamine D3 

(1000 mg/880 IU) is noodzakelijk! Laat minimum twee uur tussen de 

inname van het geneesmiddel en het calciumsupplement. 

* Richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie, derde herziening 2011  ISBN: 978-94-90826-11-6 Nederlandse Vereniging voor Reumatologie  www.nvr.nl 
* Riziv: consensusvergadering  mei 2005, De doelmatige behandelingen voor de preventie van breuken ten gevolge van osteoporose, terugbetaling geneesmiddelen 
* BCFI, E-compendium, Up To Date, Pub med 
* Calcium intake and risk of cardiovascular disease: a review of prospective studies and randomized clinical trials. Am J Cardiovasc Drugs. 2012 Apr 1;12(2):105-16 *  * *  

* Calcium supplements with or without vitamin D and risk of cardiovascular events: reanalysis of the Women’s Health Initiative limited access dataset and meta-analysis 
    Mark J Bolland, Andrew Grey, Alison Avenell,  Greg D Gamble,  Ian R Reid,   BMJ 2011;342:d2040 doi:10.1136/bmj.d2040  
* Calcium supplementation and vitamin D: a trigger for adverse cardiovascular events?  Armin Zittermann†1, Stefan Pilz2, Jochen Börgermann1 & Jan F Gummert1  
   Future Cardiol. (2011) 7(6), 725–727 
* Extraskeletal benefits and risks of calcium, vitamin D and anti-osteoporosis medications J.-J. Body & P. Bergmann & S. Boonen & J.-P. Devogelaer & E. Gielen &  
   S. Goemaere & J.-M. Kaufman & S. Rozenberg & J.-Y. Reginster  Osteoporos Int (2012) 23 (Suppl 1):S1–S23  DOI 10.1007/s00198-011-1891-8 
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Menopauze?

Nee

Premenopauzale
vrouw

langdurige  glucocorticoïden

therapie1

én
T-score3 < -1,5 thv lumbale wervelkolom of heup

?

Ja

Postmenopauzale
vrouw

langdurige  glucocorticoïden
therapie1? 

Ja

Alendronate4,7 10 mg PO 1x/dag
Fosamax® 10 mg  - attestplichtig: DEXA protocol

Alendronate 10 mg  generieken - niet attestplichtig
In formularium: Alendronate EG® 10 mg

Hormoonsubstitutie?

Ja

Alendronate4,7 10 mg PO 1x/dag
Fosamax® 10 mg  - attestplichtig: langdurige glucocorticoïden

therapie binnen wetenschappelijk erkende indicatie
Alendronate 10 mg  generieken - niet attestplichtig

In formularium: Alendronate EG® 10 mg

of

Risedronate4,7 5 mg PO 1x/dag
Actonel® 5 mg  - attestplichtig: langdurige glucocorticoïden

therapie binnen wetenschappelijk erkende indicatie
Risedronate 5 mg  generieken - niet attestplichtig

Actonel® 5 mg NIET in formularium

Nee

Ja
T-score3 < -1.5 

thv lumbale 
wervelkolom of heup

?

Ja

Alendronate4,7 10 mg PO 1x/dag
Fosamax® 10 mg  - attestplichtig: langdurige glucocorticoïden

therapie binnen wetenschappelijk erkende indicatie
Alendronate 10 mg  generieken - niet attestplichtig

In formularium: Alendronate EG® 10 mg

Nee

Antecedent
heupfractuur? 

Ja

Zoledronate 5 mg IV 1x/jaar
Aclasta® 5mg - attestplichtig: radiologie protocol

In formularium (bij voorkeur dagziekenhuis)9

Nee

Antecedent wervelfractuur2

of
T-score3 < -2.5 thv lumbale wervelkolom of heup

?

1 voorwaarde
voldaan?

Ca2+/Vitamine D3 
(1000 mg/880 IU) PO 1x/dag 

(*cfr  addendum)

In formularium:  D-Vital Forte

Nee

Ja

≥ 80 jaar?
Ja

Strontiumranelaat 2 g PO
Protelos® 2  g - attestplichtig: radiologie en/of  DEXA protocol

In formularium: Protelos® 2 g

Of

Denosumab 60 mg SC 1x/6 maand
Prolia® 60 mg - attestplichtig: radiologie en/of  DEXA protocol (minder dan 6 

maand voordien uitgevoerd!)
NIET in formularium (ambulante toediening)9

of

Alendronate4,7 70 mg PO 1x/week
Fosamax® 70 mg - attestplichtig: radiologie en/of  DEXA protocol

Alendronate4 70 mg  generieken - niet attestplichtig
In formularium: Alendronate EG® 70 mg

of

Risedronate4,7 35 mg PO 1x/week
Actonel® 35 mg - attestplichtig: radiologie en/of  DEXA protocol

Risedronate4 35 mg  generieken - niet attestplichtig
In formularium: Actonel® 35 mg  

Nee

Voorkeur voor 
perorale toediening?

Nee

Denosumab 60 mg SC 1x/6 maand 
Prolia® 60 mg - attestplichtig: radiologie en/of  DEXA protocol (minder 

dan 6 maand voordien uitgevoerd!)
NIET in formularium (ambulante toediening)9

of

Zoledronate5 5 mg IV 1x/jaar
Aclasta® 5mg - attestplichtig: 

radiologie en/of  DEXA protocol
n formularium (bij voorkeur dagziekenhuis)9

Therapie in tweede lijn

Minstens 1 wervelfractuur trad op na 
min. 12 mnd behandeling met 

bisfosfonaat of SERM

Antecedent minstens 2 wervelfracturen *
én

minimum 12 maand voorafgaand behandeld 
met bifosfonaat

én
T-score3 < -2.5 

thv lumbale wervelkolom of heup
?

Ja

Teriparatide 20 µg SC 1x/dag
Forsteo® 20 µg - attestplichtig: radiologie en DEXA 

protocol, 
door arts-specialist in reumatologie, fysiotherapie 

of inwendige geneeskunde 
(max. 9 maand en max. 1 x verlengbaar)

NIET in formularium

! Steeds te associëren !
Ca2+/Vitamine D3 (1000 mg/880 IU) PO 1x/dag8

In formularium:  D-Vital Forte

Bij een leeftijd > 65 jaar zonder osteoporose wordt 
eveneens Ca2+/Vitamine D3 (1000 mg/880 IU) PO 1x/dag

aanbevolen (*cfr  addendum)

Gelieve rekening te houden bij gebruik met nier- en / of leverinsufficiëntie, 
Controleer steeds indien reeds behandeling thuis werd ingesteld ,
Zie ook het  addendum en de farmaceutische fiches voor gebruik, bijwerkingen en aandachtspunten

Antecedent wervelfractuur2

of
T-score 3 < -2.5 thv lumbale wervelkolom

of
T-score 3 < -1 thv heup

?

Minstens 2 op 3 
voorwaarden 
voldaan?

Minstens 1 wervelfractuur 
trad op na min. 12 mnd

behandeling met 
bifosfonaat

Antecedent minstens 2 wervelfracturen2

én
minimum 12 maand voorafgaand behandeld met bifosfonaat

én
T-score 3 < -2.5 thv lumbale wervelkolom of heup

?

Gelieve rekening te houden bij gebruik met nier- en / of leverinsufficiëntie, 
Controleer steeds indien reeds behandeling thuis werd ingesteld ,
Zie ook het addendum en  de  farmaceutische fiches voor gebruik, bijwerkingen en aandachtspunten

! Steeds te associëren !
Ca2+/Vitamine D3 (1000 mg/880 IU) PO 1x/dag8

In formularium:  D-Vital Forte

Bij een leeftijd > 65 jaar zonder osteoporose wordt eveneens 
Ca2+/Vitamine D3 (1000 mg/880 IU) PO 1x/dag

aanbevolen (*cfr  addendum)
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 Nationale studiedag MFC-CMP vrijdag 25 oktober 2013 “Een veilig medicatiebeleid: alvast 2 stappen verder!” 

Osteoporose: enkele cijfers 

Osteoporose 
  * wereldwijd veroorzaakt osteoporose meer dan 8.9 miljoen breuken per jaar 
  * osteoporose bij vrouwen : 60 jaar  1/10, 70 jaar  1/5, 80jaar  2/5, 90 jaar 2/3 
  * 61 % van alle osteoporotische breuken komt voor bij vrouwen  
  * ongeveer 20% van de heupfracturen komen voor in mannen, 75% bij vrouwen 
  * 30% kans voor mannen op een osteoporotische breuk na de leeftijd van 50 
  * 75% van alle heup, spinale en distale voorarmbreuken  komen voor bij patiënten > 65 jaar 
  * osteoporose was in 2010 goed voor 37biljoen euro in de EU, waarvan 66% gespendeerd werd aan het behandelen van de breuken, 5% 
     voor pharmacologische preventie en 29% voor lange termijn verzorging breuken 
 
Val-incident : Ernst en voorkomen  

  *Thuismilieu :  10 tot 31%  valt 2 of meerdere keren per jaar     
 *Ziekenhuismilieu :  2 tot 17% valt minstens 1 keer tijdens de opname, 8 tot 44% valt meerdere keren tijdens een opname 
   Gevolgen : 
* 30 tot 50%  kleinere letsels (kneuzingen, verstuiking, snijwonden),  10 tot 15%  ernstige letsels (breuken, beschadiging weke lichaamsdelen),  
   5 %  breuken (1 tot 2% heupfracturen), 25 tot 30% van de ouderen met een heupfractuur sterft binnen het jaar na een val 

 * 20 tot 85% heeft angst om te vallen ongeacht valpartij of niet 

 * kostprijs ziekenhuisopname t.g.v. vallen 6 maal groter na 65 jaar (valletsels: duurste categorie van alle trauma’s)  
 * verlies van onafhankelijkheid: 2 tot 3-maal hogere kans om opgenomen te worden in een WZC of ziekenhuis zelfs bij val zonder letsel 
 * sociaal isolement: 15 tot 55 % vermijdt activiteiten, (risico op sociaal isolement en depressie) 
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