
Wervelfracturen bij Osteoporose

Dr. E. Jacobs (orthopedisch chirurg i.o.) 

in samenwerking met Prof. dr. P.C. Willems (wervelkolom chirurg)



Vergrijzing Europa

2020

2050



Osteoporose

Verhoogd fractuurrisico

Afname botsterkte

(densiteit en architectuur)



Pathofysiologie

 Type 1 primaire osteoporose: m.n. postmenopausale vrouwen

 Type 2 primaire osteoporose: patiënten > 70 jaar, leeftijdsgerelateerd botverlies

 Secundaire osteoporose: t.g.v. andere aandoeningen

Primair kan samen met secundair optreden!



Osteoporotische Fracturen – Top 3

Heup Wervelkolom

Jaarlijks 1.4 miljoen

Distale radius



Osteoporotische Wervel Compressie Fracturen

1. Prevalentie moeilijk te bepalen

2. Jaarlijks 520.000 nieuwe fracturen, 66% onderdiagnostiek

3. Verlies van 2 miljoen DALY’s en 37 miljard Euro per jaar

4. >25% toename in 2025

Klinische consequenties

Significante pijn, afname 

kwaliteit van leven, verhoogde 

mortaliteit

Prognose

Significant toegenomen fractuur 

risico (20% <1 jaar)



Vrouwen Mannen



Algemeen

 Vrijwel altijd geïsoleerde fractuur anterieur pijler 

‒ Dus = stabiel!

 Hoogste risico: postmenopausale vrouwen, 
langdurige corticosteroïd gebruik

 Trauma mechanisme:

‒ Flexie en axiale compressie

‒ Vaak minimaal trauma

 Cave pathologische fractuur 

 Diagnostiek: röntgenfoto

 Meestal thoracolumbale overgang



Biomechanica

 Belasting wervel is taak specifiek

 Multipele factoren:

‒ Functionele taken, BMI, spierkracht, spinaal alignement

 Spinale balans onafhankelijke risico factor

‒ SVA > 3.8 cm → Significante risico factor inzakkingsfracturen

Fractuur risico wervel =  belasting wervel (krachten + momenten)      

stabiliteit wervel



Klinisch Belang Identificatie Patiënten

 Hoog risico overige osteoporotische fracturen

‒ 10% fractuur extremiteit (o.a. heupfractuur)

‒ 30-40% kans mortaliteit indien heupfractuur

‒ Verhoogd risico nieuwe wervelfractuur (onafhankelijk van BMD)

 Behandeling geïndiceerd ongeacht BMD

 Afname kwaliteit van leven (meer dan na heup fractuur!)



Klinisch Beeld

Rugpijn
 Zeurende pijn

 Midline en/of 

paravertebraal

 Progressief bij activiteit

Minimaal trauma

Houding
 Rugligging onmogelijk

 Progressie bij 

vooroverbuigen

Veranderingen

 Lichaamsbalans

 Afname eetlust

 Ademhalingsproblemen

 Vermoeidheid, angst om te 

vallen, veranderd zelfbeeld



Indicaties voor Verwijzing

Drukpijn

 Focaal in midline

Rugpijn

 Belastingsafhankelijk

 Houdingsafhankelijk

Extra waakzaam

 Vrouwen >50 jaar

 Prednison gebruik 

 Eerdere fracturen of 

bekende osteoporose

Spinale deformiteit

 Positieve sagittale balans

 Afgenomen longcapaciteit

 Gastro-intestinale dysfunctie

 Afname van lichaamslengte 

 Korte rib-crista iliaca afstand

Cave rode 

vlaggen!



Rode Vlaggen

 Maligniteit in voorgeschiedenis

 Onverklaard gewichtsverlies

 Rugpijn niet reagerend op conservatieve therapie

 Acute retentieblaas of incontinentie

 Verlies sfincterspanning of faecale incontinentie

 Rijbroek anesthesie

 Progressieve motorische zwakte benen

 Neurologische uitval



Hoe vaak adviseert u gemiddeld per kwartaal een patiënt naar de huisarts of tweede lijn te 

gaan i.v.m. verdenking osteoporotische wervelfractuur?

A. Nooit

B. Een keer

C. Twee tot vijf keer

D. Meer dan vijf keer

Poll
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Vicieuze Cirkel

Deformiteit 

Wervelkolom
Botontkalking

Verhoogd

Overlijdensrisico

 Verminderde 

longcapaciteit

 Afname QoL

 Afname botdichtheid

Inzakkingsfractuur wervelkolom

Verhoogd 

Fractuurrisico

Verhoogd Valrisico

 Rugpijn



Decreased

load 

anterior part 

vertebrae

 Reduction of bone density

 Overloading in flexed position

 Changes in vertebral body shape

Slight 

postural 

change 

(from 2º)

Increased 

muscle 

activity

Increased 

compression

of the spine

Loss of disc

height
Facets touch 

each other

Posterior 

arthritis

01 Vicieuze Cirkel



Bent u bekend met de sagittale balans?

A. Ja

B. Nee

C. Wel eens iets over gehoord, maar wil graag meer weten

Poll
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Sagittale Balans

SPINAL ALIGNMENT IS THE HARMONIOUS RELATIONSHIP BETWEEN THE PELVIS AND 
SPINAL CURVATURES

Doel

 Behoud rechte houding

‒ Center of Mass (CoM) boven voeten (Base of Support, BoS)

‒ Zwaartelijn (T9) nabij centrum heup en knie, voor enkelgewricht

 Ergonomische houding, minimaliseren energie verbruik

 Behoud ‘horizontal gaze’



Cone of Economy



‘BoS is the area of the body in 

contact with 

the support surface’

Base of Support (BoS)



Center of Mass (CoM)

 CoM is een punt in de 3D ruimte (L2)

 Center of Gravity (CoG) is de verticale projectie 
van CoM op de grond



Balans

‘Balance is the ability to keep the vertical projection of the center of mass 

(CoM), within the limits of base of support (BoS)’

Balans Uit balans Stabiel



Cone of Economy

Jean Dubousset (1975):

‘In the center of the conus of economy 

the body remains in an ergonomically 

and favorable erect position’



Hyperkyfose en Veroudering

Risicofactoren

 Algemeen: hoge leeftijd, vrouw, lage botdichtheid

 Roken, gebruik glucocorticosteroïden

 (Meerdere) osteoporotische (wervel)fracturen

 Verlies van anterieure discushoogte

 Spierzwakte, verminderde knijpkracht, sarcopenie

 Afname extensie mobiliteit, calcificatie/ossificatie

 Neurodegeneratieve afwijkingen



Biomechanica

 Rechte houding: hoogste (axiale) compressieve
krachten TL overgang

 Verplaatsing loodlijn 15 cm naar anterieur

‒ 24% toename compressieve druk 

‒ 40% toename kracht paraspinale musculatuur → 
uitputting

 Anterieure translatie proximale wervelkolom

‒ Nog hogere compressieve krachten TL overgang

‒ Progressief door hyperkyfose

Spinale Deformiteit



Progressieve hyperkyfose

 Hoger zuurstofverbruik

 Afgenomen longfunctie

 Matige posturale stabiliteit 

‒ Anterieure verplaatsing lichaamszwaartepunt

‒ Afname loopsnelheid en breder gangspoor 

‒ Verhoogd valrisico

 Afname fysiek functioneren

 Afname kwaliteit van leven

 Toename mortaliteit

Spinale Deformiteit



Compensatie mechanismen

Sagittale disbalans

 Anterieure translatie zwaartelijn

 Compensatie mechanismen:

‒ Retroversie bekken

‒ Knieflexie



— Sagitale balans (Glassman, Spine 2018)

‘This study shows that although even mildly positive 
sagittal balance is somewhat detrimental, severity of 
symptoms increases in a linear fashion with progressive 
sagittal imbalance.’



Therapie



Doel van Behandeling

Primair

Pijnverlichting t.b.v. 

(zelfstandig) 

functioneren en 

participatie

Fractuur
=

Stabiel

Secundair

 Optimaliseren 

lichaamsbalans

 Hyperkyfose

preventie

 Preventie 

additionele 

fracturen



Algemene Overwegingen

Kwetsbare patiëntengroep

Matige conditie, veel co-

morbiditeit, sarcopenie
Weinig grip schroeven, 

overmatige bowing

Bij immobilisatie of 

minimaal belasten 

Meer botverlies

Postoperatieve mobilisatie 

en revalidatie van groot 

belang

 Risico sarcopenie

 Risico complicaties 

(UWI, LWI, DVT, 

decubitus etc.)
Gevolgen osteoporose 

op fractuurgenezing

Moeilijke fixatie



Conservatieve Behandeling

Analgetica 

en 

osteoporose 

medicatie

Bracing Oefen-

therapie

Operatieve Behandeling
Sagittale Imbalans

Rigide 

instrumentatie

Operatieve 
Behandeling

Fractuur

Vertebro-

plastiek

Kyfo-

plastiek



Acute fase: WHO pijnladder



Acute versus Chronische Pijn

International association for 

the study of pain

 ‘An unpleasant sensory and 

emotional experience associated 

with actual or potential tissue 

damage…’

 … Pain ‘is always a psychological 

state’

Pijn en emotie
delen veel 

neurale pathways

 Acuut: sensatie > emotie

 Chronisch: emotie > sensatie

Acute versus chronische pijn:









Chronische pijn 
verandert het 

centrale 
zenuwstelsel

fMRI studies van het brein tonen 

aan dat over tijd chronische pijn 

minder wordt geassocieerd met 

sensatie maar meer met:

 Emotie

 Cognitie

 Geheugen



Paradoxaal effect Opiaten

Opiaten Risico
Blootstelling >5 dagen kan leiden tot neuro-

adaptaties op de lange termijn die pijn doen 

toenemen

Korte termijn gebruik opiaten: 

analgesie en euforie



Opiaten

Evidence
geschikt voor ernstige 

acute of post-operatieve

pijn (<4 weken)

Geen evidence
voor langdurig gebruik

(>12 maanden)

‘OPIOIDS TEMPORARILY ALLEVIATE PAIN 
WHILE ACCELERATING THE TRANSITION TO A 

CHRONIC CONDITION’



Advies Chronische Pijn na Wervelfractuur

 Géén opiaten

 Evidence voor niet-invasieve of non-opioid therapie voor chronische pijn 
met substantieel bewijs in literatuur: 

‒ Psychologische behandeling  (CBT, biofeedback, mindfulness)

‒ Oefentherapie (stabilizing, strengthening, conditioning)

‒ Multidisciplinaire behandeling (o.a. combinatie bovenstaande)



Osteoporose Medicatie

Nieuwe richtlijn
 Osteoporose en fractuur 

preventie

Altijd controle

Medicatie
 Botafbraak remmend

 Botaanmaak stimulerend

 Calcium en Vitamine D

Wat is nieuw?

 Botvormend bij wervelfractuur

 Standaard controle vóór 

staken

 Ook controle na staken



Brace Behandeling

Rigide Soft Dynamisch



Rigide Braces

Principe Effectiviteit

Bij osteoporotische

wervelfractuur niet aangetoond:

 Leidt tot atrofie van de romp 

musculatuur

 Ademhalingsproblemen

 Matige therapie trouw

 Driepuntsfixatie



Soft Braces

Principe

Ondersteuning, géén 

driepuntsfixatie

Effectiviteit

Bij osteoporotische

wervelfracturen niet aangetoond

Grote heterogeniteit literatuur



Dynamische Braces

Dynamische Brace

Doel behandeling

1. Pijnverlichting

2. Optimaliseren 

lichaamsbalans

3. Preventie nieuwe 

fracturen en sagittaal 

malalignement



Dynamische Braces

1. Effectiviteit bij patiënten 

met OVCFs niet aangetoond

1. Effectief in optimaliseren balans bij hyperkyfose patiënten

2. Afname chronische rugpijn

3. Verbetering kwaliteit van leven

4. 73% toename isometrische kracht rug extensoren

Literatuur OVCFs



Dynamische Braces

Pilot studie Echter: 

reversibel en geen

controle groep

Betere sagittale

balans

Verbetering

looppatroon



Dynamic Brace Trial

Subsidie Dynamic Brace Trial Strategic Partners
Zuyderland

VieCuri

Máxima MC

Radboud UMC

Catharina

Amphia

Maasstad 

MUMC+



Dynamic Brace Trial

Dynamische Brace

Evaluatie

• Klinische effectiviteit

• Kosten effectiviteit



Hoeveel patiënten met osteoporotische wervelfracturen behandelt u gemiddeld per maand?

A. Geen, dit is niet mijn expertise gebied

B. 1-5 per maand

C. 5-10 per maand

D. Meer dan 10 per maand

Poll
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Oefentherapie

High-quality
onderzoek schaars

Too-Fit-To-Fracture
initiatief

Belangrijkste doelen

1. Val preventie

2. Veilig bewegen

3. Proces van botverlies afremmen



0301 02

Algemene Adviezen

Optimaliseren 

mobiliteit en balans

Voorkeur voor functionele 

oefeningen

Behoud of verbetering van 

kracht in grote spiergroepen

 Uithoudingsvermogen 

 Isometrisch trainen van buik 

flexoren en rug extensoren

 Vermijden van ‘active trunk

flexion or twisting’ 

 Bij alle oefeningen!

 Minste belasting wervelkolom

 Rugligging < buikligging < 

staan < zitten < zitten met 

gebogen rug

 Vermijden van ongewenste 

spinale belasting

Optimaliseren coronaal en 

sagittaal alignement





Acute Fractuur (<4 weken)

 Voorkom langdurige bedrust of zitten

 Gebruik adequate pijnmedicatie t.b.v. mobilisatie

 Therapeutische doelen zodra pijn onder controle:

‒ Verbeteren uithoudingsvermogen rug extensoren en mobiliteit

‒ Verbeteren schouder mobiliteit

‒ Verbeteren balans

‒ Verbeteren spierkracht benen en fysiek functioneren



Improving Back Extensor Endurance and Spine Mobility

Beginner

Intermediate

Advanced



Improving Shoulder Mobility



Improving Balance



Chronische Fractuur (<12 weken)

 Start of hervat oefeningen voor rugextensoren, fysiek functioneren en 
balans met matige intensiteit

 Therapeutische doelen:

‒ Balans optimaliseren

‒ Optimaliseren kracht boven- en onderlichaam

‒ Optimaliseren fysiek functioneren

 Optimaliseer techniek voorafgaand aan intensiteit!



Improving Upper Body Strength



Improving Lower Body Strength



Fysio- en Oefentherapie

Verbeter kracht, 

uithoudings-

vermogen, 

houding

Behoud BMD

Val preventie

Medicatie controle, 

balans en 

krachttraining, 

controleer en 

corrigeer visie, 

hulpmiddelen, 

goede verlichting 

thuis, geen tapijt, 

geen huisdieren

30 minuten 

matige 

inspanning 

per dag 

(Bij voorkeur 

in groep)

Kan 

toekomstige 

fractuur 

voorkomen

Geen concrete 

adviezen t.a.v. 

gewicht



Oefentherapie Wervelkolom

 Focus op uithoudingsvermogen en hyperkyfose preventie

 Voorkom flexie stress

 Romp stabiliteit

‒ Kracht en uithoudingsvermogen

‒ Isometrische oefeningen

 Romp extensie in buikligging, back pack met gewicht

 Aangepaste yoga oefeningen

 Mix van kracht, ROM, extensie in buikligging, rompstabiliteit training en aerobe oefeningen



Minimaliseren Belasting Wervelkolom



Conservatieve Behandeling

Analgetica 

en 

osteoporose 

medicatie

Bracing Oefen-

therapie

Operatieve Behandeling
Sagittale Imbalans

Rigide 

instrumentatie

Operatieve 
Behandeling

Fractuur

Vertebro-

plastiek

Kyfo-

plastiek



AO Classificatie



Cement Augmentatie

Effectiviteit EU richtlijn

 ‘Recent OVCF with persistent pain’

 Beperkte toepassing

 Niet vergoed in Nederland

 Nieuwe richtlijn Nederland volgt

 Significante pijn reductie

 Significante verbetering in functie

 Géén kyfose correctie

 Preventie van nieuwe 

inzakkingsfracturen?



Percutane Vertebroplastiek

Transpediculaire introductie

ss



Vertebroplastiek: lokalisatie en steriel afdekken



Vertebroplastiek: lokaal anestheticum en 1-cm huid incisie



Vertebroplastiek: introductie trocar



Vertebroplastiek: mixen PMMA bot cement



Vertebroplastiek: bot cement onder röntgendoorlichting



Vertebroplastiek: resultaten en complicaties



Conservatieve Behandeling

Analgetica 

en 

osteoporose 

medicatie

Bracing Oefen-

therapie

Operatieve Behandeling
Sagittale Imbalans

Rigide 

instrumentatie

Operatieve 
Behandeling

Fractuur

Vertebro-

plastiek

Kyfo-

plastiek



Hyperkyfose Chirurgie

Lang segment spondylodese

 Rigide fusie

 Effectief ter correctie en verbetering klinische uitkomst 
hyperkyfose

 Echter:

‒ Kwetsbare patiëntengroep

‒ Hoog risico materiaalfalen

‒ Hoog risico proximal junctional kyphosis of failure 
(PJK/PJF)



Preventie PJK/PJF

Onderzoek

Semi-rigide fixatie en cement augmentatie

Maatregelen

 Verbeter botkwaliteit: teriparatide, romosozumab

 Graduele, fysiologische overgang



Take-Home Messages

Kwetsbare 

populatie

Belang vitaliteit, 

bewegen, 

oefenen

Rol fysio- en 

oefentherapeut 

als coach

Multidisciplinaire 

aanpak 

=

Teamsport

Nazorg 

(OK slechts klein 

onderdeel)

Preventie nieuwe 

fracturen



Zijn er vragen?

Contact gegevens:

Eva Jacobs, MD, PhD, orthopedisch chirurg i.o.

evajacobs@outlook.com

Thanks
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