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Gezondheid van het bot
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Bot is levend weefsel met zijn eigen bloed- en zenuwtoevoer. Een gezonde skeletstructuur
houdt het lichaam intact. De kern van het bot biedt voldoende kracht om breuken te weerstaan
bij een val, maar is licht genoeg om gemakkelijk mee te bewegen. Bot vernieuwt zich
voortdurend; cellen in je lichaam verwijderen het oude bot en vervangen deze door nieuw bot.
•
In gezond bot, tot aan de menopauze, is er meer productie van nieuw bot dan het verwijderen
van oud bot, maar het tegenovergestelde gebeurt na de menopauze. Na je laatste menstruatie
(menopauze) stoppen je eierstokken met de productie van het hormoon oestrogeen. Dit leidt
tot een verhoogde hergroei van bot welke resulteert in verminderde botsterkte.
Leeftijdsgebonden veranderingen leiden ook tot een verhoogde verwijdering van bot.

Mensen leven langer en daarom neemt het aantal mensen met slechte botdichtheid toe. Dit
kan een aanzienlijke invloed hebben op hun dagelijks functioneren, kwaliteit van leven,
vermogen om zelfstandig te leven, levensverwachting en een enorme belasting voor de
gezondheidszorgstelsels.

Wat bedoelen we met 'botgezondheid'?

www.imsociety.org

Osteoporose wordt gediagnosticeerd wanneer
de botgezondheid zodanig verslechtert dat het
de botsterkte vermindert. Dit kan een breuk
van de onderarm, wervelkolom of heup
veroorzaken bij een val ,wat de kwaliteit van
leven sterk zou kunnen verminderen en het
risico op overlijden zou kunnen verhogen.

Osteoporose als zodanig veroorzaakt geen
symptomen totdat u een bot breekt. Daarom
wordt het een "stille ziekte" genoemd.
Preventie van osteoporose gerelateerde
fracturen is de belangrijkste reden waarom we
ons zorgen moeten maken over de gezondheid
van de botten. Voorheen werd osteoporose
alleen gediagnosticeerd wanneer een breuk
optrad.

Wat is osteoporose?
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We kunnen het risico op een breuk voorspellen door de aanwezigheid van risicofactoren.
Dergelijke risicofactoren omvatten:
• Een recente breuk.
• Lage body massa-index (BMI).
• Familiegeschiedenis van heupfractuur.
• Reumatoïde artritis.
• Diabetes type 1.
• Vroege menopauze.
• Roken en alcoholmisbruik.
• Sedentaire levensstijl.
• Schatting van de botmineraaldichtheid kan door middel van een test genaamd DEXA.

Uw zorgverlener zal in staat zijn om de aan- of afwezigheid van deze risicofactoren te
beoordelen en zo een risicovoorspelling van breuken in de komende 10 jaar te maken. Dit kan
leiden tot de noodzaak van specifieke medicatie to herstel van de botsterkte om te voorkomen
dat een breuk optreedt. Het verminderen van uw risico op breuken kan de kwaliteit en ook de
lengte van uw leven verlengen.
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Wat is sarcopenie??

Sarcopenie is een nieuwer concept dat het met de menopauze gepaard gaande verlies van
spiermassa, spierkracht en prestaties omvat naarmate we ouder worden. Wanneer sarcopenie
bestaat, evenals osteoporose, is het risico van een vrouw om een bot te breken sterk
verhoogd.
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Wat kan ik doen om mijn botten gezond ?e
houden?

Een botvriendelijke levensstijl omvat het volgende:
• Optimaliseer de inname van calcium via voeding met behulp van een calciumcalculator

(online beschikbaar) en vul deze alleen aan met calciumtabletten als u dit niet kunt doen
door voedingsmiddelen te eten die rijk zijn aan calcium ( zoals melk, yoghurt en groene
bladgroenten).

• Optimaliseer de bloedspiegels van vitamine D. Dit is nauw verbonden met blootstelling
aan zonlicht, maar kan worden gemeten met een standaard bloedtest. Vitamine D-tekort
kan worden gecorrigeerd met supplementen.

• Inname via de voeding van 1 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht per dag.
• Gewicht dragende oefeningen of bewegingen (zoals wandelen) gedurende 30 minuten

per dag en de meeste dagen van de week.
• Voeg waar mogelijk balansoefeningen en krachttraining toe.
• Vermijd roken.
• Beperk de hoeveelheid alcohol die je drinkt.

Een groot onderdeel van de gezondheid van de botten naarmate men ouder wordt, is
vermindering van de kans om te vallen. Tips om dat te doen zijn:
• Zorg ervoor dat alle tapijten een antislip achterkant hebben.
• Zorg ervoor dat alle gangen goed verlicht zijn.
• Kijk uit voor gladde ondergronden, vooral ijs.
• Overweeg schoenen met rubberen zolen te dragen.
• Behoud het best mogelijke gezichtsvermogen
• Doe aan balansoefeningen en spieropbouwende krachttraining.
• Vraag/overleg met uw zorgverlener of een van uw medicijnen duizeligheid kan

veroorzaken of uw risico op vallen kan verhogen.
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Disclaimer
Information provided in this leaflet might not be relevant to a particular individual’s circumstances and should always be
discussed with the individual’s healthcare professional. This publication provides information only. The International Menopause
Society can accept no responsibility for any loss, howsoever caused, to any person acting or refraining from action as a result of
any material in this publication or information given.

Voor sommige patiënten is hormoontherapie in de menopauze zeer effectief bij het behoud
van de botgezondheid. Een aantal andere niet-hormonale medicijnen zijn ontwikkeld die
specifiek gericht zijn op het sterk houden van botten. Dergelijke beslissingen worden op een
zeer individuele basis genomen en u moet dit met uw zorgverlener bespreken.

Zijn er medische behandelingen om mijn  botten gezond 
te houden?
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