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Summary in Dutch 

Wervelfracturen bij geriatrische patienten:  
prevalentie en klinische relevantie. 
 

Inleiding 

Dit proefschrift is ontstaan met als doel om de aanwezigheid (prevalentie) en het (klinisch) 

belang  van wervelfracturen  bij  geriatrische  patiënten  te  onderzoeken.  Er  bestond  nog 

nauwelijks onderzoek naar deze aandoening bij deze patiënten. De verwachting was dat 

wervelfracturen vaak voorkomen, aangezien uit bevolkingsonderzoek bekend  is dat met 

het ouder worden de prevalentie van wervelfracturen toeneemt. 

 

Wervelfracturen  zijn  wervels  waarbij  hoogteverlies  is  opgetreden.  Wervelfracturen 

worden  in de volksmond ook wel  ingezakte wervels genoemd. Als een aantal wervels  is 

ingezakt  kan  de  lichaamslengte  tot  15  cm  verkort  worden.  Ook  kan  een  extreme 

kromming ontstaan van de bovenrug, een hyperkyfose. Wervelfracturen kunnen ontstaan 

door verlies aan botsterkte, wat meestal veroorzaakt wordt door ernstige botontkalking, 

ook wel osteoporose genoemd. Osteoporose is een aandoening die veel voorkomt, en die 

zorgt  voor een  toegenomen  kans op  fracturen. Doorgaans  treden deze  fracturen op na 

een val, met name als het gaat om pols‐, bovenarm‐ of heupfracturen. Wervelfracturen 

kunnen  echter  ontstaan  zonder  duidelijk  voorafgaand  trauma.  Ze  ontstaan  soms  bij 

bukken, bij het optillen van boodschappen of bij traplopen. Omdat ze niet altijd een acute 

pijn  geven  waarvoor  een  dokter  wordt  bezocht,  worden  wervelfracturen  vaak  niet 

onderkend. Toch is bekend dat wervelfracturen, ook als ze niet onderkend worden, op de 

korte  termijn en  lange  termijn gezondheidsverlies geven. Zo gaan ze gepaard met meer 

dagen  bedrust, meer  klachten  van  rugpijn,  en  verlies  van  kwaliteit  van  leven.  Ze  zijn 

geassocieerd met meer angst‐ en depressieklachten en er is een toegenomen kans op een 

volgende (wervel)fractuur. Dit geldt met name voor de matige en ernstige wervelfracturen 

(met  veel  hoogteverlies).  Tot  slot  komt  uit  verschillende  studies  naar  voren  dat 

wervelfracturen geassocieerd zijn met een verhoogde kans op vervroegd overlijden. 

 

Geriatrische patiënten zijn kwetsbaar. Ze worden herkend door meestal een hoge leeftijd, 

verminderde  mobiliteit,  chronische  aandoeningen  en  daarbij  vaak  een  afgenomen 

zelfzorg, wat hen afhankelijk maakt van zorg door anderen. 

Bij  geriatrische  patiënten  wordt  de  veroudering  zichtbaar,  waarbij  veroudering  kan 

worden  gezien  als  de  opeenstapeling  van  opgelopen  littekens  en  schade,  waarbij 

langzaam de organen zijn aangetast en in functie zijn afgenomen. 

In dit proefschrift zijn verschillende cohorten van geriatrische patiënten onderzocht, die 

voor het eerst kwamen op de dagkliniek van de geriatrie  in het Slotervaartziekenhuis  in 

Amsterdam. Naast het uitgebreide standaard onderzoek, kregen zij röntgenonderzoek van 

de wervelkolom. 
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Resultaten 

Wervelfracturen worden doorgaans op laterale (zijwaartse) wervelkolomfoto’s vastgesteld 

met  een  semiquantitatieve methode  die Genant  heeft  ontwikkeld. Met  deze methode 

wordt hoogteverlies tussen voorzijde, middendeel en achterzijde van een wervel geschat 

op  mild  (20‐25%  hoogteverlies),  matig  (25‐40%  hoogteverlies)  of  ernstig  (>40% 

hoogteverlies). 

In hoofdstuk 2 vergelijken we  in een cohort van 109 patiënten de  laterale thoraxfoto die 

routinematig  gemaakt  wordt  op  de  geriatrische  dagkliniek  met  een  laterale 

wervelkolomfoto. De hypothese was dat de  laterale thoraxfoto even geschikt  is voor het 

diagnosticeren van wervelfracturen. Dit bleek zo te zijn, waarbij de overeenkomst tussen 

de foto’s hoog was met overeenkomsten >90%. We concludeerden dat de laterale thorax 

foto  in de praktijk dus gebruikt kan worden voor het vaststellen van wervelfracturen. Dit 

betekent  dat  er  geen  extra  röntgenfoto’s  meer  gemaakt  hoeven  te  worden  als  er 

wervelfracturen  worden  vermoed,  of  als  er  een  fractuur  zichtbaar  is  op  de  laterale 

thoraxfoto. Dit scheelt kosten en stralenbelasting voor patiënten. 

 

In  hoofdstuk  3  wordt  de  prevalentie  van  wervelfracturen  bij  alle  opeenvolgende 

geriatrische patiënten beschreven die naar een geriatrische dagkliniek werden verwezen 

in  de  periode  januari  tot  juni  2007.  In  dit  cohort  van  303  geriatrische  patiënten 

(gemiddelde leeftijd 82 jaar, 63% vrouw) kwam een wervelfractuur voor bij 51%. Bij twee‐

derde van de patiënten met een wervelfractuur was deze zelfs matig of ernstig van aard. 

De  helft  van  de  patiënten met  een wervelfractuur  had  slechts  1  fractuur,  25%  had  2 

fracturen  en  25%  3  tot  8  fracturen  per  patiënt.  21%  van  de  patiënten  had  een 

wervelfractuur die niet zichtbaar was op de thoracale röntgenfoto maar alleen zichtbaar 

op  de  foto  van  de  lumbale  (lenden) wervelkolomfoto.  In  de  analyse  van  risicofactoren 

voor een prevalente wervelfractuur, bleken patiënten met een eerdere fractuur een hoger 

risico  te  hebben  op  een  wervelfractuur,  evenals  gebruikers  van  prednisolon,  een 

ontstekingsremmer. Een hogere score voor comorbiditeit of verminderde cognitie bleken 

niet geassocieerd met wervelfracturen in dit cohort. 

In  de  post‐hoc  analyse  van  176 mannen  in  het  cohort  (gemiddeld  80  jaar), werd  een 

prevalentie  van  wervelfracturen  gezien  van  48%.  Ruim  40%  had  meer  dan  1 

wervelfractuur, en ruim 50% had een matige of ernstige wervelfractuur. Er werden geen 

associaties gevonden met klinische risicofactoren. 

 

Hoofdstuk  4  beschrijft  een  cohort  van  395  geriatrische  patiënten,  die  3  jaar  na  eerste 

presentatie  op  de  dagkliniek  zijn  teruggevraagd  voor  beoordelen  van  incidente 

wervelfracturen  en  mortaliteit.  Na  drie  jaar  was  de  mortaliteit  46%  en  dit  bleek 

geassocieerd met prevalente wervelfracturen op baseline  (odds ratio  (OR), 1.83; 95% CI, 

1.23–2.74).  De  aanwezigheid  van  drie  of  meer  wervelfracturen  op  baseline  was  een 

onafhankelijke  risicofactor  voor  mortaliteit  (OR,  3.32;  95%  CI,  1.56–7.07).  Andere 

belangrijke  geassocieerde  risicofactoren  waren  hoge  leeftijd,  meer  comorbiditeit  en 
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polyfarmacie.  Een  hogere  score  op  de  MMSE  (wat  een  betere  cognitieve  functie 

weerspiegelt) beschermde tegen mortaliteit na drie jaar. 

Opvallend was dat slechts een klein deel  (n=50, 13%) van de patiënten terugkwam voor 

onderzoek.  Deze  patiënten waren  significant  jonger  en met minder  comorbiditeit  dan 

diegenen die niet  terugkwamen. Bij 72 patiënten werd  radiografie  van de wervelkolom 

herhaald.  Bij  19  patiënten  (26%) was  in  de  periode  van  3  jaar  een  nieuwe  (incidente) 

radiografische  wervelfractuur  ontstaan:  16  bij  patiënten  die  een  prevalente 

wervelfractuur  hadden  en  drie  bij  patiënten  die  geen  prevalente  wervelfractuur  op 

baseline hadden. Dit verschil was statistisch significant (OR, 6.4; 95% CI, 1.7‐24.8). 

 

Hoofdstuk 5 beschrijft de  relatie  tussen wervelfracturen en vallen.  In een systematische 

review  is  onderzocht  welke  literatuur  er  bestaat  voor  de  relatie  tussen  osteoporose, 

wervelfracturen,  versterkte  kyfose  (toegenomen  kromming  van  de  bovenrug),  een 

geflecteerde  houding  en  verstoorde  balans.  Het  bleek  dat  alle  onderzochte  patiënten 

groepen  een  verstoorde  balanshandhaving  hadden  ten  opzichte  van  gezonde 

controlegroepen,  mits  gemeten  met  electronische  meetaparatuur  zoals  een 

accelerometer. 

 

Vervolgens is in een kleiner cohort van 51 patiënten de relatie prospectief onderzocht van 

wervelfracturen,  versterkte  kyfose,  geflecteerde  houding  en  vallen.  Deze  51  patiënten 

waren  gemiddeld  jonger  en  gezonder  dan  de  eerdere  cohorten,  omdat  ze  werden 

geselecteerd op het kunnen lopen van minimaal 180 meter zonder hulpmiddel en zonder 

zichtbare  loopstoornissen. Desondanks was de prevalentie van zowel wervelfracturen als 

versterkte kyfose als geflecteerde houding hoog. 13 van de 51 patiënten viel minimaal een 

keer  in  het  jaar  na  onderzoek.  Alle  patiënten  die  vielen  hadden  een  van  de 

bovengenoemde drie aandoeningen of een combinatie daarvan. De relatie  tussen vallen 

en versterkte kyfose bleek sterk: de kans om te vallen bleek bij deze patiënten 6.2 maal 

verhoogd  (95% CI: 1.2‐32.7). Wervelfracturen hadden een  trend naar  significantie  in de 

relatie met toekomstig vallen (p=0.06). 

 

Hoofdstuk 6  laat een nieuwe experimentele analyse  zien. Voor geriatrische patiënten  is 

het  van  belang  om  bij  preventieve  medicatie  te  weten  hoelang  het  ongeveer  duurt 

voordat  preventieve  medicatie  daadwerkelijk  klinisch  effect  oplevert  en  ziekten  of 

aandoeningen voorkómt. Juist bij geriatrische patiënten met een korte levensverwachting 

is dit van belang omdat het voorschrijven van preventieve medicatie niet zinvol is als het 

te  verwachtte  effect  later  komt  dan  het  verwacht  overlijden. De  tijd  die  nodig  is  voor 

preventieve medicatie om klinisch effect te bereiken wordt de ‘time‐to‐benefit’ genoemd. 

We hebben voor deze analyse gebruik gemaakt van een  statistische methode die  in de 

kwaliteitsanalyses  al  vaker wordt  toegepast,  de  statische  proces  controle  (SPC). Op  de 

bestaande  data  van  de  originele  dubbelblinde,  placebo  gecontroleerde  trial  van 

alendroninezuur,  de  FIT‐studie,  konden we  deze  SPC methode  toepassen. We  hebben 
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onderzocht  hoe  lang  het  duurt  vanaf  de  start  van  de medicatie  tot  het  optreden  van 

significant minder  fracturen  in de behandelde groep patiënten. Dit bleek voor patiënten 

boven  de  70  jaar  slechts  8  maanden  te  bedragen.  Deze  uitkomst  houdt  in  dat  voor 

patiënten met een  levensverwachting van meer dan 8 maanden, en een hoog  risico op 

fracturen het starten van alendroninezuur zin heeft. 

 

Discussie 

In de algehele discussie wordt ingegaan op 3 aspecten. Allereerst is een model ontwikkeld 

dat  een  verklaring  geeft  voor  de  hoge  fractuurkans  van  geriatrische  patiënten.  In  dit 

model wordt weergegeven dat veel risicofactoren voor hoge fractuurkans op hoge leeftijd 

samenkomen:  leeftijd  is  een  dominante  risicofactor,  daarnaast  spelen  ook  ziekte 

gerelateerde  factoren  een  rol.  Enerzijds  gaat  het  om  factoren die  het  bot  brozer  doen 

worden, gaat het ook om factoren waarbij de kans op vallen toeneemt waardoor fracturen 

makkelijker kunnen ontstaan. 

Ten tweede wordt in de literatuur vaak gesproken van asymptomatische wervelfracturen 

wanneer het gaat om wervelfracturen die niet gepaard zijn gegaan met acute rugpijn en 

doktersbezoek. Echter deze wervelfracturen geven toch vaak klachten. Derhalve wordt er 

gepleit  om  deze  ‘asymptomatische’  fracturen  anders  te  benoemen. De  term  ‘atypische 

presentatie’ van een wervelfractuur doet meer recht aan de symptomatologie. 

Tot  slot  wordt  de  mogelijkheid  van  screenen  op  wervelfracturen  bij  de  geriatrische 

patiënten  onderzocht.  Screening maakt  dat  herkenning  van  de  aandoening  toeneemt, 

behandeling vaker kan worden gestart met als doel om toekomstige (wervel)fracturen en 

verlies van kwaliteit van leven te voorkomen. De stelling dat screenen op wervelfracturen 

in de geriatrische populatie zinvol is, is getoetst aan de criteria van Wilson and Jungner die 

wereldwijd gebruikt worden als  toetsing bij screening. Deze criteria gaan  in op de ernst 

van het probleem, de accuratesse van de diagnostische toets, de kansen bij behandeling 

en de kosteneffectiviteit van het voorgestelde screeningsprogramma. 

Concluderend kan worden gesteld dat wervelfracturen, en vooral de matige en ernstige 

fracturen, vaak voorkomen  (prevalentie van 50%) bij geriatrische patiënten, en dat deze 

fracturen bewijzend zijn voor de onderliggende osteoporose. Wervelfracturen zijn klinisch 

relevant: de kans op nieuwe (wervel)fracturen is groot en zelfs in dit cohort is aangetoond 

dat de kans op overlijden is verhoogd als er prevalente wervelfracturen zijn. Verder is bij 

een  hyperkyfose,  eventueel  ontstaan  door  wervelfracturen,  de  kans  op  vallen 

toegenomen.  

Screening van deze groep patiënten op wervelfracturen zou moeten worden opgenomen 

in  het  Comprehensive  Geriatric  Assessment  (CGA),  de  standaard  werkwijze  van  de 

geriaters  in  Nederland,  waarbij  de  laterale  thoraxfoto  gebruikt  kan  worden  om 

wervelfracturen  aan  te  tonen.  Anti‐osteoporose  medicatie  moet  worden  gestart  bij 

patiënten met een  levensverwachting van minstens 6 maanden, met een wervelfractuur 

van  tenminste  25%  hoogteverlies,  om  deze  kwetsbare  groep  patiënten  te  beschermen 

tegen toekomstige fracturen. 


