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hormone, phosphorus, calcium, gamma glutamyl transpherasis, and alkaline phosphatase. 
Laboratory results were as often abnormal in patients with a normal BMD compared to 
patients with a low BMD. For the purpose of this study, we considered laboratory testing 
useful when the prevalence of underlying diseases was at least 15%. This was only true 
for osteoporotic male patients in which the prevalence was up to 18.2%. We concluded 
that it is probably not useful to screen all patients at an FLS on underlying diseases by 
obtaining a standard set of laboratory tests, but male osteoporotic patients might benefit 
from this screening. 

 General conclusions and recommendations are addressed in chapter 8. This thesis 
focused on improving the screening for osteoporosis in fracture patients. It is important 
to realize that osteoporosis is defined as a low BMD and/or a diminished bone quality. 
We described that both vertebral fractures and hip fractures can represent proof for 
diminished bone quality and thus osteoporosis. This is an important conclusion because 
the prevalence of vertebral- and hip fractures is high. By including these fractures in 
the screening for osteoporosis the need for BMD measurement with a DXA scan will 
diminish and the number of patients being screened for osteoporosis will increase. 
Apart from vertebral- and hip fractures, it is known that distal radial fractures in elderly 
patients are associated with osteoporosis. However, we could not find a correlation 
between BMD and the AO classification for distal radial fractures. The AO classification 
can therefore not be used to exclude or prove osteoporosis. On the other hand, the 
Calscan proved to be a valid measurement device to measure BMD. Using the Calscan 
in the screening for osteoporosis can further improve the percentage of patients being 
screened. Adequate screening for osteoporosis also includes the screening for secondary 
osteoporosis. We found a relatively low percentage of secondary osteoporosis in our study 
and recommend to screen only male osteoporotic patients for secondary osteoporosis. 
However, recently some new insights in the definition and importance of screening for 
secondary osteoporosis were published. It was emphasized that secondary osteoporosis 
not only points to contributors decreasing BMD, but also affecting bone quality, or even 
both, resulting in an increased fracture risk. The term SECOB (secondary osteoporosis and 
other metabolic bone diseases) was introduced, which is more adequate than secondary 
osteoporosis, as SECOB can be found in patients with a recent clinical fracture, regardless 
of BMD. The prevalence of contributors to SECOB described in recent literature is - with 
26-51% - higher than the prevalence of secondary osteoporosis we calculated in our 
study. The difference in prevalence of secondary osteoporosis found in our study and 
SECOB in other studies can be explained by the different definitions of osteoporosis 
and the different panel of laboratory tests used in the different studies. Despite the 
high prevalence of SECOB at an FLS, the true advantage of screening for contributors to 
SECOB has to be determined, because there is no evidence that this will reduce fracture 
risk. Moreover, a cost effectiveness analysis is lacking. These are the reasons that in my 
opinion it is still questionable whether or not a standard set of laboratory tests should be 
used at an FLS.
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 In dit proefschrift beschrijven we verschillende aspecten van de screening op 
osteoporose bij fractuurpatiënten met als doel deze screening te optimaliseren. 
Osteoporose is een systemische botziekte die gekenmerkt wordt door een lage botmineraal 
dichtheid (BMD) en/of een verminderde botkwaliteit, waardoor het risico op een fractuur 
is verhoogd. De BMD is de piek botmassa (bereikt rond het 30e levensjaar) verminderd 
met het verlies aan botmassa gedurende het leven. De komende jaren zal vanwege de 
vergrijzing het aantal patiënten met osteoporose toenemen. Omdat de sensitiviteit voor 
het aantonen van osteoporose laag is, is het niet zinvol de gehele populatie te screenen op 
osteoporose. Het is wel zinvol om patiënten waarbij het risico op osteoporose is verhoogd 
te screenen. Patiënten ouder dan 50 jaar met een botbreuk hebben een verhoogd risico 
op osteoporose. Typische osteoporotische fracturen zijn fracturen van de heup, wervel, 
humerus, enkel en pols. De gevolgen voor een patiënt na een heupfractuur of een 
wervelfractuur zijn het grootst, omdat deze fracturen leiden tot een duidelijk verhoogde 
mortaliteit en ernstige morbiditeit.

 De gouden standaard in het diagnosticeren van osteoporose is het bepalen van 
de botmineraaldichtheid (BMD) van de heup en/of wervel met Dual Energy X-ray 
Absorptiometry (DEXA). Voor elke standaarddeviatie afname in BMD, verdubbelt het 
fractuurrisico. Osteoporose is gedefinieerd als een BMD ≤-2,5SD. Adequate behandeling 
van osteoporose kan het risico op een volgende fractuur halveren. Er zijn ook nadelen aan 
het bepalen van de BMD met DEXA. De BMD wordt onderschat in kleine botten en overschat 
in: grote botten, patiënten met artrose en dikke patiënten. Daarnaast is het in de meeste 
klinieken niet mogelijk om direct een DEXA-scan te verrichten bij fractuurpatiënten. Dit 
is een belangrijk nadeel omdat de meeste nieuwe fracturen binnen 1 jaar na de initiële 
fractuur optreden en, volgens de meest recente inzichten, pas na 11 maanden een 
positief effect van anti-osteoporotische medicatie op de reductie van het fractuurrisico 
mag worden verwacht. Het zo snel mogelijk starten van anti-osteoporotische therapie is 
daarom belangrijk. Er zijn ook andere technieken om het fractuurrisico te bepalen. Een 
van deze technieken is de Calscan, een perifere DEXA-scanner. De Calscan meet de BMD 
ter hoogte van de calcaneus, waarbij het lasertechnologie combineert met DEXA. Hierdoor 
is het mogelijk de BMD te bepalen zonder de verstorende invloed van vet. Een groot 
voordeel van de Calscan is dat het een mobiel apparaat is, wat makkelijk te gebruiken is. 
Daarnaast kost het bepalen van de BMD weinig tijd, is de stralingsdosis laag (<0,2µSv) en 
zelfs bij immobiele patiënten met bewegingsproblemen van de heup is bepaling van de 
BMD van de calcaneus vaak mogelijk. Als de Calscan een valide meetmethode zou zijn, 
kan het ingezet worden in de screening op osteoporose om het percentage patiënten dat 
gescreend wordt te laten toenemen. Dit is erg belangrijk omdat dit percentage nog steeds 
te laag is.

 Historisch gezien heeft het organiseren van de screening op osteoporose via een 
Fractuur en Osteoporose polikliniek (FOP) geleid tot een belangrijke toename in het 
percentage patiënten dat gescreend werd. De eerste FOP is in 1999 opgericht in Glasgow, 
Schotland. Een FOP bevat tenminste 5 basis elementen: case-finding, risico inventarisatie, 
voorgeschiedenis + lichamelijk onderzoek + laboratorium onderzoek, behandelplan en 
follow up. De eerste Nederlandse FOP is in 2003 opgericht in het Universitair Medisch 
Centrum Groningen. Al snel volgden meerdere ziekenhuizen in Nederland. Ook in 
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Nederland heeft de FOP zijn meerwaarde in de screening op osteoporose bewezen. Het 
percentage patiënten dat op osteoporose gescreend werd, steeg van 5 naar 51%. De 
bereidheid tot het innemen van anti-osteoporotische medicatie bleek goed (88,1% na 
1 jaar behandeling) en het aantal nieuwe fracturen nam af (2% na 1 jaar in plaats van 
6,5%). Ook al zijn dit goede resultaten, het betekent nog steeds dat bijna de helft van de 
patiënten niet gescreend wordt op osteoporose. Veel patiënten zien af van de screening 
op osteoporose, omdat zij zichzelf te oud vinden en denken dat de behandeling daarom 
niet effectief meer zal zijn. Echter, het is juist deze groep oude (kwetsbare) patiënten die 
waarschijnlijk het meest baat heeft bij de screening op osteoporose en het voorkomen van 
een nieuwe fractuur. Het blijft dus een grote uitdaging om de screening op osteoporose 
te optimaliseren. Het doel van dit proefschrift is om verschillende opties te beschrijven 
die kunnen leiden tot een verbetering van onderzoek naar osteoporose, waaronder het 
gebruik van de Calscan.

 Onafhankelijk van de BMD kan een wervelfractuur gezien worden als een bewijs 
voor osteoporose. Dit betekent dat het bepalen van de BMD bij patiënten met een 
wervelfractuur strikt genomen niet noodzakelijk is. In hoofdstuk 2 van dit proefschrift 
hebben we de prevalentie van wervelfracturen berekend bij patiënten die gescreend zijn op 
onze FOP. De studiepopulatie omvatte 176 patiënten. Bij alle patiënten is een röntgenfoto 
gemaakt van de wervelkolom en werd de BMD gemeten met DEXA. De prevalentie van 
wervelfracturen in onze studiepopulatie bleek 42% te zijn. Van alle wervelfracturen 
was 18% symptomatisch. Het afbeelden van de wervelkolom is dus essentieel om deze 
fracturen te diagnosticeren. Van alle patiënten bleek 54% osteoporose (gedefinieerd als 
een wervelfractuur en/of een BMD in de osteoporotische range) te hebben. Bij 77% van de 
osteoporotische patiënten op de FOP kon de diagnose gesteld worden omdat er sprake 
was van een wervelfractuur. Een ander belangrijk resultaat van deze studie was dat 64% 
van de patiënten met een wervelfractuur geen osteoporotische BMD had. Dit betekent 
dat, om te voorkomen dat patiënten ten onrechte niet behandeld worden, het belangrijk 
is dat een wervelfractuur gezien wordt als een bewijs voor osteoporose, conform de 
Nederlandse richtlijn “Osteoporose en Fractuurpreventie”. Indien mogelijk is de beste 
manier om patiënten te onderzoeken op osteoporose de combinatie van een BMD meting 
met DEXA en het afbeelden van de wervelkolom. Voor de meeste DEXA-scanners is 
tegenwoordig software beschikbaar om afbeeldingen te maken van de thoraco-lumbale 
wervelkolom, waarbij de BMD meting wordt gecombineerd met morfometrie. Wanneer 
DEXA niet beschikbaar is, kunnen röntgenfoto’s van de wervelkolom gebruikt worden in 
een eerste screening op osteoporose.

 Osteoporose is bij patiënten met een distale radius fractuur gerelateerd aan malunion, 
vroege instabiliteit en late standsafwijkingen van de pols. Het vroegtijdig diagnosticeren 
van osteoporose bij patiënten met een distale radiusfractuur zou dus de behandelkeuze 
kunnen beïnvloeden: operatief of conservatief. In hoofdstuk 3 beschrijven we de 
relatie tussen de AO-classificatie van distale radius fracturen en de BMD. Het doel van 
het onderzoek was om te beoordelen of de AO-classificatie gebruikt kan worden in het 
diagnosticeren van osteoporose. Hiernaast is de prevalentie van nieuwe fracturen berekend, 
evenals hoeveel tijd er tussen de initiële en de nieuwe fractuur bestond. In deze studie 
zijn 208 patiënten beschreven. De BMD is op gestandaardiseerde wijze gemeten aan de 
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linker heup en de lumbale wervelkolom. Alle distale radius fracturen werden beoordeeld 
volgens de AO-classificatie door een traumachirurg. Informatie omtrent het oplopen van 
een nieuwe fractuur is uit het ziekenhuis informatie systeem verkregen. In 176 (85%) 
patiënten was de follow-up tenminste 1 jaar. Er bleek geen verband te bestaan tussen de 
AO-classificatie en BMD. Een nieuwe fractuur trad bij 5,3% van de patiënten op, waarbij dit 
significant vaker werd gediagnosticeerd bij patiënten met osteoporose. Het tijdsinterval 
waarin deze nieuwe fractuur ontstond was 138 dagen (mediaan). Deze periode is niet 
veel langer dan het tijdsinterval dat bestond tussen de initiële fractuur en de screening 
op osteoporose (mediaan: 83 dagen). Dit is een belangrijk gegeven aangezien het effect 
van anti-osteoporotische medicatie pas op zijn vroegst na 90 dagen is te verwachten. 
Wij concludeerden dat de AO-classificatie van distale radius fracturen niet gebruikt kan 
worden in de screening op osteoporose. Desalniettemin is het vroegtijdig screenen van 
patiënten met een distale radius fractuur op osteoporose belangrijk omdat de mediane tijd 
tot een nieuwe fractuur 138 dagen is en osteoporotische patiënten mogelijk baat hebben 
bij een vroegtijdige operatieve behandeling om complicaties als malunion te voorkomen. 
Uiteindelijk werd in onze studie slechts 8,8% van de osteoporotische patiënten operatief 
behandeld.

 In hoofdstuk 4 hebben we de BMD, gemeten met DEXA en Calscan, vergeleken in 182 
patiënten van 50 jaar en ouder. De gemiddelde leeftijd was 66 jaar. Het doel van deze 
studie was om afkappunten te berekenen voor de Calscan T-score, waarmee het mogelijk 
zou moeten zijn om osteoporose (gebaseerd op de DEXA T-score) aan te tonen of uit 
te sluiten. De afkappunten zijn zodanig gekozen dat patiënten met osteoporose van de 
heup of wervelkolom werden geïdentificeerd met 90% sensitiviteit en 90% specificiteit. 
Het bovenste afkappunt voor de Calscan T-score was de Calscan T-score waarbij 90% 
van de patiënten met osteoporose een Calscan T-score hebben lager dan dit afkappunt 
en dus terecht als osteoporotisch zijn geclassificeerd door de Calscan (sensitiviteit). Alle 
patiënten met een Calscan T-score hoger dan het bovenste afkappunt werden beschouwd 
als niet-osteoporotisch. Het onderste afkappunt voor de Calscan T-score is de Calscan 
T-score waarbij 90% van de niet-osteoporotische patiënten een Calscan T-score hebben 
hoger dan dit afkappunt en dus terecht als niet-osteoporotisch zijn geclassificeerd door 
de Calscan (specificiteit). Alle patiënten met een Calscan T-score onder of gelijk aan het 
onderste afkappunt werden beschouwd als osteoporotisch. Patiënten met een Calscan 
T-score tussen beide afkappunten in, konden niet betrouwbaar worden geclassificeerd 
door de Calscan. Bij een bovenste afkappunt voor de Calscan T-score van -1,4 SD, 
werd 91,1% van de osteoporotische patiënten correct geclassificeerd. Bij een onderste 
afkappunt voor de Calscan T-score van -2,9SD, werd 90,5% van de niet-osteoporotische 
patiënten correct geclassificeerd door de Calscan. Door deze 2 afkappunten te gebruiken 
kon bij 28,6% van de patiënten een DEXA achterwege blijven vanwege de lage kans 
op osteoporose en bij 18,7% kon de DEXA achterwege blijven vanwege de hoge kans 
op osteoporose. In totaal kon 47% van de patiënten op grond van de Calscan T-score 
kon worden geclassificeerd. In hoofdstuk 5 hebben we de Calscan gevalideerd voor 
de screening op osteoporose in patiënten van 65 jaar en ouder met een heup fractuur, 
waarbij we dit op dezelfde manier hebben gedaan als beschreven in hoofdstuk 4. Er 
werden 108 patiënten in deze studie geïncludeerd, waarbij de gemiddelde leeftijd 78 
jaar was. Bij een bovenste afkappunt voor de Calscan T-score van -1,8SD, kon 91,4% van 
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de osteoporotische patiënten correct geclassificeerd worden. Bij een onderste afkappunt 
van -3,5SD, werd 89% van de niet-osteoporotische patiënten correct geclassificeerd door 
de Calscan. Door deze 2 afkappunten te gebruiken kon bij 30% van de patiënten een 
DEXA achterwege blijven vanwege de lage kans op osteoporose en bij 23% kon de DEXA 
achterwege blijven vanwege de hoge kans op osteoporose. Dit betekent dat 53% van 
de patiënten op grond van de Calscan T-score kon worden geclassificeerd en bij deze 
patiënten kon de DEXA achterwege blijven. Uit deze twee studies concludeerden wij dat 
de Calscan een valide meetinstrument is om osteoporose aan te tonen of uit te sluiten 
en gebruikt kan worden in de screening op osteoporose. Het werd ook duidelijk dat de 
hoogte van de afkappunten afneemt bij oudere patiënten. Een ander belangrijk resultaat 
uit de studie gepresenteerd in hoofdstuk 5 was dat slechts 44% van de patiënten van 65 
jaar en ouder met een heupfractuur onderzocht werd op osteoporose. 

 In hoofdstuk 6 hebben we berekend of het percentage patiënten dat gescreend 
wordt op osteoporose kan stijgen als de Calscan in deze screening gebruikt wordt. Verder 
hebben we onderzocht welke patiënten afzagen van onderzoek naar osteoporose via de 
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Calscan T-score als leidend werd gezien en heupfractuur patiënten beschouwd werden 
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die ontslagen waren naar, of opgenomen werden uit een verpleeghuis en patiënten met 
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cognitieve beperkingen significant vaker afzagen van osteoporose screening. Dit is een 
opvallende bevinding aangezien in deze groep met name de kwetsbare ouderen zitten, 
die een verhoogd risico op vallen en dus een nieuwe fractuur hebben. Verder bleek 
dat 47% van de patiënten met een heupfractuur niet verscheen op de FOP, terwijl een 
heupfractuur gezien kan worden als bewijs voor osteoporose. 

 Op basis van dit onderzoek hebben we geconcludeerd dat het percentage patiënten 
dat gescreend wordt op osteoporose door middel van een BMD meting met een DEXA-
scan via de FOP te laag is. Dit betekent dat de Nederlandse richtlijn “Osteoporose en 
Fractuur preventie” onvoldoende kan worden nageleefd.  De Calscan kan een waardevolle 
aanvulling in de screening op osteoporose zijn. Een belangrijk voordeel van de Calscan 
is dat hij eenvoudig tijdens de klinische opname verricht kan worden, waardoor ook het 
percentage kwetsbare ouderen dat gescreend wordt zal toenemen. Daarnaast lijkt het 
zinvol alle patiënten met een heupfractuur te beschouwen als osteoporotisch tot het 
tegendeel is bewezen met een DEXA-scan. 

 In hoofdstuk 7 hebben we gekeken naar de waarde van een standaard set 
laboratoriumbepalingen in de screening op secundaire osteoporose via de FOP. 
Secundaire osteoporose was gedefinieerd als een onderliggende ziekte die heeft geleid 
tot een verlaagde BMD. Onze studiepopulatie bestond uit 499 patiënten. De standaard 
set laboratoriumbepalingen bestond uit: hemoglobine, hematocriet, MCV, kreatinine, 
glucose, TSH, fT4, fosfaat, calcium, gamma glutamyl transferase en alkalisch fosfatase. 
Laboratoriumbepalingen bleken net zo vaak afwijkend te zijn in de groep met een 
normale BMD als in de groep met een verlaagde BMD. Voor deze studie hebben we als 
uitgangspunt  gekozen: het doen van laboratoriumbepalingen is alleen zinvol als het 
percentage patiënten met een onderliggende ziekte tenminste 15% bedraagt. Alleen bij 
mannelijke osteoporotische patiënten werd een prevalentie tot 18,2% gevonden. Onze 
conclusie was dat het waarschijnlijk niet zinvol is om bij alle patiënten op de FOP standaard 
laboratoriumbepalingen te verrichten. Wel kan het zinvol zijn om laboratoriumbepalingen 
te doen bij mannelijke osteoporotische patiënten.

 Hoofdstuk 8 omvat de algemene conclusie en aanbevelingen. In dit proefschrift 
hebben we ons toegelegd op het verbeteren van de screening op osteoporose bij 
fractuur patiënten. Het belangrijkste uitgangspunt is dat osteoporose met een verlaagde 
BMD en/of  een verminderde botkwaliteit gepaard gaat. We beschrijven dat zowel een 
wervelfractuur als een heupfractuur kunnen worden beschouwd als een bewijs voor 
een verminderde botkwaliteit en dus een bewijs voor osteoporose. Dit is een belangrijke 
opmerking omdat de prevalentie van wervel- en heupfracturen hoog is. Door patiënten 
met een wervel- of heupfractuur te beschouwen als osteoporotisch vermindert het 
aantal patiënten waarbij een BMD meting met een DEXA-scan moet worden gedaan 
en vermeerdert het aantal patiënten waarbij de diagnose osteoporose wordt gesteld. 
Naast wervel- en heupfracturen is het bekend dat distale radius fracturen geassocieerd 
zijn  met osteoporose. Desalniettemin konden wij geen relatie aantonen tussen BMD 
en de AO-classificatie van distale radius fracturen, reden waarom deze classificatie niet 
geschikt is om osteoporose aan te tonen of uit te sluiten. De Calscan bleek wel een valide 
meetinstrument. Door de Calscan te gebruiken in de screening op osteoporose steeg het 
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percentage patiënten dat onderzocht was op osteoporose. In de screening op osteoporose 
is het ook belangrijk onderliggende ziekten die osteoporose kunnen veroorzaken op te 
sporen. In onze studie vonden wij een laag percentage secundaire osteoporose en hebben 
daarom geadviseerd om alleen bij mannen met osteoporose op zoek te gaan naar een 
onderliggende aandoening. Recent hebben nieuwe inzichten geleid tot het herdefiniëren 
van secundaire osteoporose en het belang van het onderzoek hiernaar. Met nadruk wordt 
gewezen op het feit dat secundaire osteoporose niet alleen aandoeningen behelst die 
leiden tot een verhoogd fractuurrisico door een verlaagde BMD, maar ook aandoeningen 
omvat die leiden tot een verhoogd fractuurrisico als gevolg van een verlaagde botkwaliteit 
of een combinatie van een verlaagde BMD en een verlaagde botkwaliteit. Daarom werd de 
term SECOB (secondary osteoporosis and other metabolic bone diseases) geïntroduceerd. 
Deze term is eigenlijk beter dan secundaire osteoporose, omdat SECOB gediagnosticeerd 
kan worden in patiënten met een recente fractuur, ongeacht hun BMD. De prevalentie 
van aandoeningen die kunnen leiden tot SECOB variëren van 26-51% en zijn dus hoger 
dan de prevalentie secundaire osteoporose zoals wij die hebben berekend in onze studie. 
Dit verschil in prevalentie kan verklaard worden door de verschillende definities van 
osteoporose en de verschillende laboratoriumbepalingen die in de verschillende studies 
zijn gebruikt. Ondanks de hoge prevalentie van SECOB op een FOP, is het onbekend of 
het screenen hierop daadwerkelijk leidt tot een afname van het aantal nieuwe fracturen. 
Tevens ontbreken kosteneffectiviteit analyses. Om deze redenen is het in mijn ogen nog 
steeds de vraag of het screenen met een standaard set laboratoriumbepalingen op een 
FOP zinvol is.
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