Over het afremmen
van osteoporose
en tips voor
een aangepast
bewegingspatroon

Het belang van bewegen
Deze folder geeft uitleg over osteoporose en geeft
aan wat u eraan kunt doen. Osteoporose is in feite
een proces van achteruitgang van uw botten door
te snelle botontkalking. Het is belangrijk om de
achteruitgang van botten zoveel mogelijk te remmen.
Goede voeding en beweging spelen daarbij een rol. Bij
uw fysiotherapeut, de deskundige van het dagelijks
bewegen, kunt u terecht voor advies en,wanneer nodig,
voor behandeling en begeleiding. In deze folder leest u
daar meer over.

Eerst een paar feiten over uw botten
Bot is levend weefsel. In ons lichaam wordt voortdurend
oud bot afgebroken en nieuw bot aangemaakt. In de
regel maken we tot ons vijfendertigste jaar meer bot
aan dan er wordt afgebroken en kan onze ‘botmassa’
groeien. Daarna wordt de afbraak geleidelijk groter
dan de opbouw. De botten verliezen hun stevigheid
en structuur, waardoor ze brozer worden. Dit is tot op

zekere hoogte een natuurlijk verouderingsproces waar
iedereen op oudere leeftijd in meer of mindere mate
mee te maken krijgt.

Wat is osteoporose?
Osteoporose betekent letterlijk: poreus bot. Het
ontstaat door een te snelle afbraak of een vertraagde
opbouw van bot. Bij de meeste mensen wordt
osteoporose pas ontdekt als ze een bot breken.
Vaak is een lichte klap of een val al genoeg voor een
breuk, zo verzwakt is het bot. Zelfs tijdens dagelijkse
bezigheden, zoals bukken, tillen of opstaan, kan
er iets breken. De meest voorkomende breuken
als gevolg van osteoporose zijn wervelbreuken,
polsbreuken en gebroken heupen (bij personen ouder
dan 55 jaar), maar ook andere botbreuken kunnen
met osteoporose samenhangen.

Risicofactoren voor het ontstaan van osteoporose
Op elke leeftijd kan osteoporose optreden, niet
alleen bij ouderen. Er kan namelijk ook met het
bot zelf iets mis zijn waardoor sneller osteoporose
ontstaat. Naarmate u ouder wordt, groeit de kans
op osteoporose. Erfelijke aanleg kan een rol spelen.
Ook bepaalde ziekten of aandoeningen, zoals te
weinig geslachtshormoon of een te hard werkende
schildklier, en het gebruik van bepaalde medicijnen
(prednison-achtige) zijn risicofactoren.
Vrouwen hebben meer kans op osteoporose,
met name blanke en Aziatische vrouwen. Dit
heeft te maken met de afname van oestrogenen
(vrouwelijke hormonen) tijdens en na de overgang.
Deze hormonen remmen namelijk de afbraak van

Behandeling en begeleiding
Het is heel belangrijk om te weten wat uw
lichaam aankan. Uw fysiotherapeut helpt u om
dat te ontdekken. Onder begeleiding leert u bij
de alledaagse bewegingen uw lichaam op de
juiste manier te belasten. Niet te weinig, en
zeker ook niet te veel. Ook doet u oefeningen
onder begeleiding van de fysiotherapeut om uw
evenwichtsgevoel en coördinatievermogen te
verbeteren. Fysiotherapeuten hebben hiervoor
speciale valpreventieprogramma’s ontwikkeld. Op
die manier kunt u een val voorkomen. Het doel is
dat u zich zekerder gaat voelen en dat komt uw
zelfstandigheid ten goede.
Preventie en advies
Fysiotherapeuten hebben veel ervaring met
patiënten die een verhoogd risico op osteoporose
hebben, evenals met patiënten die botbreuken
hebben opgelopen als gevolg van osteoporose.
Daardoor kan de fysiotherapeut een rol spelen
bij vroegtijdige signalering en preventie van
osteoporose en daaraan verbonden klachten.
De fysiotherapeut kan de nodige problemen
voorkomen door voorlichting te geven en
patiënten te begeleiden naar een verantwoord
bewegingsgedrag en een actievere levensstijl.
Verwijzing en vergoeding
Informeer voor een fysiotherapeutische behandeling
bij uw huisarts, fysiotherapeut of specialist. Over
de vergoeding van de behandeling kunt u de
informatie van uw ziekenfonds of particuliere
ziektekostenverzekeraar raadplegen.

