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Welkom



Osteoporose

In deze brochure geven wij u informatie over deze ziekte, de behandeling en 

wat u zelf kan doen.

Osteoporose is een algemene ziekte van het skelet die gekarakteriseerd 

wordt door een lage botmassa en een structurele afbraak van botweefsel.

Osteoporose leidt tot broze botten waardoor de kans op fracturen toeneemt. 

Alle beenderen van het skelet kunnen aangetast worden en de meest 

voor-komende osteoporotische fracturen zijn pols-, wervel-, en 

heupfracturen. 

Wat zijn de klachten?

Osteoporose wordt ook wel eens de ‘stille ziekte’ genoemd omdat botverlies 

optreedt zonder dat u er iets van merkt. 

Veel mensen weten niet dat ze aan osteoporose lijden tot op het moment 

dat hun botten zo zwak geworden zijn dat ze een fractuur oplopen ten 

gevolge van een lichte val of een verkeerde beweging.

Osteoporose



Osteoporose kan het best vastgesteld worden met een botdichtheids-

meting of botdensitometrie via een dexa-toestel.

Dit is een meting van de botmineraaldichtheid op verschillende plaatsen 

zoals de heup- en de wervelkolom.

Dit is volledig pijnloos, het duurt slechts enkele minuten en men hoeft er 

zich niet volledig voor uit te kleden.

 

Hoe wordt de diagnose gesteld?



Ergo - Kiné?

De kinesitherapeut gaat de Tinetti test afnemen om je gangpatroon en even-

wicht in kaart te brengen. 

Samen met de ergotherapeut zal nadien het valrisico ingeschat worden. 

De ergotherapeut bekijkt de persoons– en omgevingsgebonden factoren 

die het valrisico vergroten. Op basis van de aanwezige risico’s en je val-

geschiedenis in acht genomen, worden enkele adviezen geformuleerd 

zodat dit valrisico verkleint.



Wat houdt de behandeling in?

Er bestaan geneesmiddelen waarmee de ziekte doeltreffend kan behan-

deld worden.

Een doeltreffend geneesmiddel (bv.: Aclasta® i.v., Bonviva® i.v., Prolia®  s.c., 

Protelos® p.o.), calcium en vitamine D vormen een essentieel trio om uw 

osteoporosebehandeling een maximale kans te geven.

Uw behandeling hier in het geriatrisch daghospitaal houdt in dat u 

jaarlijks komt voor een Aclasta behandeling.

Dit houdt een consult bij de geriater Dr. Schellemans, een EKG 

(Electrocardiogram, onderzoek van het hart) en een infuus met het 

geneesmiddel Aclasta® in.

Thuis neemt u dagelijks een calcium preparaat en 1 à 2 maal per maand 

een vitamine D supplement.

Deze behandeling mag best niet onderbroken worden.



Wat kan u zelf doen?

• Dagelijks bewegen zorgt ervoor dat de botten sterker worden en dat ze 

   hun weerstand beter behouden; het zorgt ook voor sterkere spieren en 

   het behoud van lenigheid waardoor de kans op vallen verkleint.

• Om nieuw botweefsel te maken heeft uw lichaam voldoende calcium 

   nodig. Indien we niet voldoende calcium via de voeding op nemen, zal 

   ons lichaam calcium uit onze botten gebruiken voor andere 

   lichaamsfuncties (o.a. samentrekken van spieren).

   Hierdoor worden onze botten brozer.

   Naast de zuivelproducten zijn ook bepaalde groenten en fruit (spinazie, 

   brocolli, bonen en vijgen) en ingeblikte vis met graten een bron van

   calcium.

• Vitamine D is essentieel voor de absorptie van calcium in ons 

   spijsverteringsstelsel en speelt dan ook een belangrijke rol in de preventie. 

   Bij een gebrek aan vitamine D kan ons lichaam niet voldoende calcium 

   opnemen. Hierdoor worden onze botten brozer.

   Vitamine D is weinig beschikbaar in onze voeding. 

   Een tekort aan vitamine D kan men doeltreffend aanpakken door het 

   innemen van vitamine D supplementen.



Richtprijs voor Aclasta 
behandeling

Hierbij willen we u graag een richtprijs meegeven van het persoonlijk aan-

deel in de kost van een Aclasta behandeling in het kader van Osteoporose.

Belangrijk voordeel van de dagopname is dat u voor het onderzoek (EKG) en 

consultatie telkens door dezelfde verpleegkundige begeleid

wordt. Vanaf het tweede jaar komt er ook nog een bloedonderzoek bij.

Het persoonlijk aandeel in de kosten voor de consultatie en 

de verschillende onderzoeken komt ongeveer neer op:

    € 15 voor WIGW-patiënten (met bloedonderzoek)

 € 65 voor niet -WIGW-patiënten (met bloedonderzoek)

 € 10 voor WIGW-patiënten (zonder bloedonderzoek)

 € 40 voor niet -WIGW-patiënten (zonder bloedonderzoek)

Bedenk wel dat het gaat om een richtprijs en geen bindende prijs.

In het Sint-Franciskusziekenhuis werken we met een maandfactuur. 

Dit houdt in dat alle consultaties en onderzoeken die u in die maand 

ondergaan heeft, op deze factuur staan.

Dit kan voor onduidelijkheden zorgen.



Mocht u bijkomende informatie wensen dan kan u steeds van 

maandag tot vrijdag tussen 10u00 en 16u00 contact opnemen met:

Behandelende arts:

Dr. Schellemans Michel 

Internist-geriater

Tel.: 011 71 58 72

Hoofdverpleegkundige:

Mevr. Bogaerts Krista

Tel.: 011 57 91 60

Voor informatie over uw factuur kan u contact opnemen met:

Dienst facturatie - inning: 

Mevr. Clemens Nicole 

Tel.: 011 71 54 64

Informatie



Aantekeningen



Aantekeningen
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