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In the field of post fracture care there has been substantial progress in identify-
ing and recognizing patients at high-risk for subsequent fracture. In this context, 
there is increasing evidence that a dedicated fracture nurse under supervision of 
surgeons, rheumatologists or endocrinologists, can integrate osteoporosis and 
fall prevention guidelines at the Fracture Liaison Service (FLS). In this thesis, we 
studied in patients with a recent non-vertebral fracture the timing and risk factors 
for subsequent non-vertebral fracture and mortality, and compared subsequent 
fracture risk and mortality risk before and after the introduction of the FLS.

ParT I SuBSeQuenT FraCTure InCIdenCe In PaTIenTS WITH a 
reCenT FraCTure

The first aim of this thesis was to evaluate the subsequent non-vertebral fracture 
incidence in patients with a recent non-vertebral fracture. Therefore, in chapter 
2 we retrospectively investigated a cohort of fracture patients of 50+ years of age 
who had sustained a recent non-vertebral fracture. The absolute risk for a subse-
quent non-vertebral fracture within 5 years was 17.6%, and increasing age was 

Mortality and fractures after initial hip or hand/foot 
fracture (5 yrs follow-up) 
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Figure 1.
Subsequent fracture incidence and mortality according to baseline fracture location.
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a significant risk factor (Figure 1). The absolute risk for mortality was 32.3%, with 
increasing age, male sex, an initial major fracture (hip, pelvis, multiple ribs, proxi-
mal tibia/humerus and distal femur) and a subsequent fracture as significant risk 
factors. We also found a time-related effect: the risk of sustaining a subsequent 
fracture, as well as mortality, was highest immediately after the non-vertebral 
fracture. After multivariable analyses, patients with a minor fracture had a similar 
risk for sustaining a subsequent fracture compared to patients with an initial 
major fracture, but the risk for premature mortality was highest for patients with 
an initial major fracture. From a clinical point of view these results indicate that 
fracture prevention should be considered after any non-vertebral fracture and, 
moreover, starting immediately after the initial fracture. Still, there is the need to 
study which reversible factors can be targeted to prevent subsequent fractures 
and mortality.  

In chapter 3, we reviewed studies that focused on the timing of repeat fractures, 
i.e. the time of subsequent fracture after an initial fracture. The RR of fractures 
is doubled after a fracture, but this meta-analysis could not take into account 
the timing of subsequent fractures, as this was not available in the included 
population-based studies1. However, studies that noted the timing of fractures 
indicate clustering of fractures in time, i.e. the risk of subsequent fracture is high-
est in the first years following a fracture and decreases over time after a fracture. 
This has been shown for repeat radiographic and clinical vertebral fractures, re-
peat hip fractures and repeat low-trauma fractures, and for fractures after clinical 
vertebral fractures and after hip fracture. 

The results of a population-based study in postmenopausal women in the 
South of the Netherlands showed that the risk for any initial fracture was 1% per 
year, and the subsequent risk of any subsequent fracture was highest within the 
first year (absolute risk: 6%) and this declined exponentially (absolute risk over 20 
years: 40%). Focusing only on the patients who sustained a subsequent fracture, 
23% of all subsequent fractures occurred within the first year and 54% within 5 
years after the initial fracture. However, after 15 years, the subsequent fracture 
risk was no longer higher than the initial fracture risk2 (Figure 2).  
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Clustering of fractures in time
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Figure 2 

Clustering of fractures in time, especially within the first years. 
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proven short-term efficacy in the reduction of fractures. 

 

In conclusion, the results of part I of this thesis showed that almost one in five patients with 

a recent non-vertebral fracture sustained a subsequent fracture within five years of follow-

up. We found that most of the fractures occurred within the first year after the initial 

fracture, in concordance with recent literature. In addition, mortality was also highest within 

the first year after the initial fracture. Therefore, immediate action after the initial fracture is 

necessary to reduce the risk of a subsequent fracture.   

Part II  Fracture Liaison Service: risk evaluation 

The second aim of this thesis was to evaluate the possible benefit of implementation of a 

guideline on osteoporosis and falls combined into a Fracture Liaison Service by a dedicated 

fracture nurse. The FLS has shown that systematic approach of fracture patients increases 

case identification3-5.    

 

In chapter 4, we analyzed risk factors in patients with a recent non-vertebral fracture over 2 

years of follow-up. The hypothesis was that patients with a non-vertebral initial fracture 

with both bone- and fall-related risk factors were at higher risk of sustaining a subsequent 

non-vertebral fracture and premature mortality even if they were offered fall and fracture 

Figure 2.
Clustering of fractures in time, especially within the first years.

The clustering of fractures in time indicates the need for immediate attention to 
fracture patients, in order to prevent the occurrence of a subsequent fracture. 
When treatment with osteoporosis medication is considered, such treatment 
should be chosen on the basis of proven short-term efficacy in the reduction of 
fractures.

In conclusion, the results of part I of this thesis showed that almost one in five 
patients with a recent non-vertebral fracture sustained a subsequent fracture 
within five years of follow-up. We found that most of the fractures occurred within 
the first year after the initial fracture, in concordance with recent literature. In 
addition, mortality was also highest within the first year after the initial fracture. 
Therefore, immediate action after the initial fracture is necessary to reduce the 
risk of a subsequent fracture.  

ParT II  FraCTure LIaISon SerVICe: rISK eVaLuaTIon

The second aim of this thesis was to evaluate the possible benefit of implementa-
tion of a guideline on osteoporosis and falls combined into a Fracture Liaison Ser-
vice by a dedicated fracture nurse. The FLS has shown that systematic approach 
of fracture patients increases case identification3-5.   
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In chapter 4, we analyzed risk factors in patients with a recent non-vertebral 
fracture over 2 years of follow-up. The hypothesis was that patients with a 
non-vertebral initial fracture with both bone- and fall-related risk factors were 
at higher risk of sustaining a subsequent non-vertebral fracture and premature 
mortality even if they were offered fall and fracture prevention according to the 
Dutch fracture- and fall-prevention guidelines6-8. Of all patients, 51% had at least 
one bone-related risk factor and 60% at least one fall-related risk factor. Univari-
able Cox regression analysis showed a 99% higher risk in subsequent fracture risk 
in patients with the combination of bone- and fall-related risk factors compared 
to all other patients. In multivariable analyses (including age, gender and baseline 
fracture location) this tendency was also shown, but it did not reach statistical 
significance. We also found a time-dependent effect in patients with the combi-
nation of risk factors compared with patients with only bone-related risk factors. 
Immediately after their initial non-vertebral fracture, patients with the combina-
tion of bone- and fall-related risk factors had a higher subsequent fracture risk 
until approximately 8 months after their non-vertebral fracture. However, a study 
with a larger number of events is necessary to confirm our findings. In univariable 
analysis, patients with the combination of bone- and fall-related risk factors had 
a significantly higher risk for a subsequent fracture compared to patients with 
only fall-related risk factors (Hazard Ratio (HR) 2.41; 95% Confidence Interval (CI) 
1.06-6.46), but not in multivariable analysis. These data indicate that, in spite of a 
FLS assessment, patients with a combination of bone- and fall-related risk factors 
still had a high fracture risk at short term. No difference was found between the 
groups on mortality rate. Possible explanations could be the low event rate in our 
study or the treatment with bisphosphonates, which might reduce mortality. The 
mechanism still remains unclear and could be its effect on subsequent fracture 
risk or on extraskeletal sites9-11. 

An evaluation of FLSs allowed identifying similarities and differences in the 
performance of evidence-based medicine and prevalence of clinical risk factors. 
Also, it can be helpful to detect strengths and weaknesses of guideline advices 
and their implementation. 

In chapter 5 we aimed to identify similarities and differences in the perfor-
mance and the prevalence of clinical risk factors in patients presented at a FLS in 
five large hospitals in the Netherlands. We hypothesized that the FLSs would all 
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select patients based on guideline on osteoporosis and fracture prevention by 
the Dutch Institute for Healthcare Improvement7. In total 7,199 patients aged 50 
years and over with a recent non-vertebral fracture were prospectively followed 
over a period of 39-58 months. Of the 7,199 patients, 76.7% were women and the 
mean age was 66.7 years. There was a significant difference in the prevalence of 
reported clinical risk factors between the FLSs. Variability expressed as relative 
risks between the clinical risk factors ranged from 1.7 (previous vertebral fracture) 
to 37.0 (corticosteroids usage), depending on the risk factor. We concluded that 
a dedicated fracture nurse was the central responsible coordinator to identify 
fracture patients to evaluate risk factors for subsequent fractures and to organize 
secondary fracture prevention after counseling by the (orthopedic) surgeon, 
endocrinologist or rheumatologist. Also, we found that there was a striking 
difference in the prevalence of clinical risk factors and fall risks between the el-
derly screened for osteoporosis. This indicates that prevention strategies to avert 
subsequent fractures mainly have to focus on bone mineral density, clinical risk 
factors for osteoporosis and fall risks and potentially there are differences in the 
presence of risk factors between different fracture types. 

In conclusion, in part II of this thesis we demonstrated that in patients with a re-
cent non-vertebral fracture evaluated and treated at the FLS 51% had at least one 
bone-related risk factor and 60% had at least one fall-related risk factor. Patients 
with the combination of both had a 99% higher risk of sustaining a subsequent 
fracture within 2-years after their initial fracture. Also a time-dependency was 
seen in patients with the combination of risk factors compared to patients with 
only a bone-related risk factor in timing of subsequent fracture incidence. In an 
evaluation of five FLSs throughout the Netherlands we found that a dedicated 
fracture nurse was the central responsible coordinator of this outpatient clinic. 
The assumption that all hospitals would strictly select the patients based on 
the guideline on osteoporosis and fracture prevention of the Dutch Institute for 
Healthcare Improvement, might not be correct, since differences were found in 
the performance of patient selection, clinical risk factors and prevalence of clini-
cal risk factors, indicating the need for more concrete and standardized guide-
lines to organize evaluation of patients at the time of fracture in daily practice. 
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ParT III FraCTure LIaISon SerVICe: rISK reduCTIon?

The third aim of this thesis was to investigate whether the implementation of a 
FLS could lower the risks on subsequent fracture incidence and mortality. 

In chapter 6, we conducted a prospective cohort study of patients of 50+ years 
of age with a recent non-vertebral fracture treated at the FLS in the Maastricht 
University Medical Center. To assess whether a FLS with a dedicated fracture 
nurse could have a beneficial effect on subsequent fracture incidence and 
mortality we compared this patient cohort with a retrospective cohort of frac-
ture patients treated in the same hospital (a so-called pre-post analysis). These 
patients received usual care and were treated before the implementation of the 
FLS. We found that systematic implementation of previously validated guidelines 
for osteoporosis and fall prevention resulted in a significantly lower incidence of 
subsequent non-vertebral fractures by 35% in two years, and a 33% lower inci-
dence in mortality6, 7. The lower incidence of subsequent fractures is most prob-
ably a multifactorial effect, including counseling, increased patient awareness, 
calcium and vitamin D supplements, drug treatment of osteoporosis and fall 
prevention measures. The reduction in mortality could only partly be explained 
by the lower subsequent fracture incidence, as seen by others11. This suggests 
that post-fracture care does not only have an effect on subsequent fracture risk, 
but also on other adverse outcomes like mortality. Changes over time in other 
components of post-fracture care (anesthesia, wound healing care), or improved 
post-fracture care by physicians who applied the guidelines could be related to 
the observed results. 

Therefore, in chapter 7, we investigated the subsequent fracture incidence and 
mortality in a pre-specified group of fracture patients. We included all patients 
with a recent non-vertebral fracture between 2004-2006 in a hospital with and 
in a hospital without a FLS. In the no-FLS hospital, only standard fracture care 
procedures were followed to address proper fracture healing. In the FLS hospital, 
Dual-energy X-ray Absorptiometry scan (DXA-scan) and laboratory testing were 
performed. In total, 1412 patients attended the FLS and 1910 underwent standard 
fracture care. Patients treated at the FLS hospital had a significantly lower, time-
related incidence of a subsequent non-vertebral fracture after correction for age, 
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sex and baseline fracture location. No significant difference in fracture rate was 
found within the first year, but from the second year on fracture incidence was 
28% lower at 15 months and 56% lower at 2 years after the initial non-vertebral 
fracture.  Subgroup analyses according to baseline fracture indicated that the 
time-dependent effect was mainly driven by the effect in patients with a baseline 
hip fracture, since subsequent non-vertebral fracture incidence was 57-91% lower 
after a hip fracture in the FLS group, without differences after baseline major or 
minor non-vertebral fracture. The mortality rate was also lower in the FLS hos-
pital (-35%) compared to the no-FLS hospital after correction for age, sex and 
baseline fracture location. These results indicate that a FLS should be considered 
in patients with a recent fracture, especially after a recent hip or major fracture. 

In summary, we illustrated in part III that a FLS could have a beneficial effect 
on subsequent fracture incidence and mortality. We studied only patients with a 
recent non-vertebral fracture during a 2-year follow-up period and found a lower 
subsequent fracture incidence among patients evaluated and if needed treated 
at the FLS compared with both the historical control group and the no-FLS hos-
pital group. Longer follow up studies will be needed to explore the long-term 
effect of the FLS. 

generaL ConCLuSIon

Due to the ageing population and the burden of fractures on morbidity the 
health care costs increase exponentially. Secondary prevention of fractures is still 
a low priority for health care physicians, specialist and the general population. 
However, during the last decades progress has been made to identify the fracture 
patients and subsequent fracture incidence1, 12, 13. The implementation of a FLS 
contributed to increased awareness towards the fracture patient by medical 
specialists, such as (orthopedic) surgeon. A FLS is the bridge between the frac-
ture and the management of secondary fracture prevention. Possibly it could 
enhance patient’s medication adherence overtime by structured follow-up. Data 
on the effectiveness of a FLS are scarce. However, the research presented in this 
thesis as well as other data suggest that a FLS is effective in identifying most 
non-vertebral fracture patients at risk of subsequent fractures14. A recent study 
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into physical and cognitive functioning of people older than 90 years of age 
revealed that nowadays more people are living to older ages with better overall 
functioning15. Moreover, during the next two decades approximately 450 million 
people will reach retirement age, so the time has come to make FLS available for 
all older people suffering fractures throughout the world16. 

The International Osteoporosis Foundation (IOF) has launched an international 
Capture the Fracture Campaign in 2012 to promote secondary fracture preven-
tion by facilitating the implementation of FLSs17, 18. This website informs, as well 
as guides health care professionals to implement their own FLS and, furthermore, 
provides a platform for the global sharing of existing programs, resources about 
FLS and local implementation strategies17. A recent publication by the Ameri-
can Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) entitled “Making the first 
fracture the last” showed the striking efforts health care professionals are trying 
to make to reduce subsequent fracture incidence in fragility fracture patients19. 
Similar initiatives are ongoing in collaboration of the European League against 
rheumatism (EULAR) with the European Federation of National Associations of 
Orthopaedics and Traumatology (EFORT)20. 

In 2005, the total direct cost of osteoporotic fractures in Europe was €32 billon per 
year, and is expected to rise to €37 billion by the year 202521. The cost-effectiveness 
of FLS for secondary prevention of fractures is another issue concerning the ini-
tiation of FLSs throughout the world. In the Netherlands, visits of patients at the 
outpatient clinic, as well as bone mineral density measurement are covered by 
health care insurance. Cost-effectiveness analyses based on fracture risk reduc-
tion assumptions indicate that FLSs could be cost-effective in fragility fracture 
patients for prevention of future fractures, but further prospective studies will 
be needed22, 23.

The prevention of subsequent fractures is multifactorial. Possible factors con-
tributing to a reduction of the risk could be the attention of the fracture nurse 
towards the patient, treatment with anti-osteoporosis medication, vitamin D and 
calcium supplements and fa ll prevention. The mechanisms by which mortality is 
reduced are still unclear and seem to be multifactorial and probably related to 
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extra skeletal effects of bisphosphonates or calcium and vitamin D or other still 
unclear mechanisms10. 

At the FLS the fracture nurse is the key figure in the assessment of fracture 
patients. They inquire into bone- and fall- related risk factors, previous medical 
history and arrange bone mineral density and laboratory tests. The leading goal 
is attempting to diminish possible reversible risk factors and to evaluate and 
treat the adverse risk factors, if applicable and to thereby reduce subsequent 
fractures and mortality. 

In conclusion, the results of this thesis suggest that the implementation of a 
FLS is clinically important, possibly leading to a lower subsequent fracture risk 
and mortality.
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Op het gebied van fractuurbehandeling is er de laatste jaren een substantiële 
progressie geweest in het identificeren en herkennen van hoog risico patiënten 
voor een nieuwe fractuur. Hierbij is er ook een toenemende mate van bewijs dat 
een toegewijde en gespecialiseerde osteoporoseverpleegkundige, gesupervi-
seerd door (orthopedisch) chirurgen, rheumatologen en/of endocrinologen, 
zorgt voor het integreren van osteoporose- en valrichtlijnen in de “Fracture 
Liaison Service” (=Osteoporose Poli) (FLS). 

In dit proefschrift hebben we onderzoek gedaan bij patiënten met een re-
cente niet-wervelfractuur naar de timing en de risicofactoren voor een nieuwe, 
opeenvolgende niet-wervel fractuur en overlijden. Ook hebben we het nieuwe 
fractuurrisico en overlijdensrisico vergeleken in patiënten die behandeld zijn 
voor en na de implementatie van de Osteoporose Poli. 

deeL 1  nIeuWe oPeenVoLgende FraCTuur InCIdenTIe In 
PaTIënTen MeT een reCenTe nIeT-WerVeLFraCTuur

Het eerste doel van dit proefschrift was om de nieuwe, opeenvolgende fractuur 
incidentie te evalueren in patiënten met een recente niet-wervel fractuur. Hier-
voor hebben we in hoofdstuk 2 retrospectief een cohort van fractuurpatiënten 
van 50 jaar en ouder onderzocht. Allen hadden een recente niet-wervelfractuur. 
Het absolute risico voor een nieuwe, opeenvolgende niet-wervel fractuur bin-
nen 5 jaar was 17.6%. Hogere leeftijd was een significante risicofactor voor het 
optreden van een nieuwe, opeenvolgende niet-wervelfractuur (Figuur 1). Het ab-
soluut risico op overlijden was 32.3%. Significante risicofactoren voor overlijden 
waren hogere leeftijd, mannelijk geslacht en een initiële majeure fractuur (heup, 
bekken, multipele ribfracturen, proximale tibia/humerus en distale femurfrac-
tuur). Ook het hebben van een nieuwe, opeenvolgende niet-wervelfractuur was 
een significante risicofactor op overlijden binnen 5 jaar follow-up.
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Mortaliteit en fracturen na initiële heup of hand/voet 
fractuur (5 jr follow-up) 

9% 
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27% 56% 

1ste heup fractuur (n=469) 

2nd fracture,
alive
2nd fracture,
died
Alive, no 2nd
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Died, no 2nd
fracture

15% 

3% 

74% 

8% 

1ste hand/voet fractuur (n=263) 

Absoluut fractuur risico 
Allen: 

      17%           18% 
        Overlevenden: 
       40%           20% 

Figuur 1.
NIeuwe opeenvolgende fractuurincidentie en mortaliteit ingedeeld naar baseline fractuurlokatie

Verder vonden we ook een tijdsgerelateerd effect: het risico op een nieuwe, 
opeenvolgende fractuur, alsmede overlijden, was het hoogst direct na de 
niet-wervelfractuur. Na multivariabele analyses zagen we dat patiënten met 
een mineure fractuur een gelijkwaardig risico op een nieuwe, opeenvolgende 
niet-wervelfractuur hadden vergeleken met patiënten met een initiële majeure 
fractuur. Echter het risico op overlijden was wel hoger in de groep patiënten 
met een initiële majeure fractuur vergeleken met patiënten met een initiële 
mineure fractuur. Vanuit klinisch oogpunt gezien wijzen deze resultaten erop dat 
fractuurpreventie overwogen zou moeten worden na alle niet-wervelfracturen, 
en meteen gestart zou moeten na de initiële niet-wervelfractuur. Echter, er is nog 
steeds uitgebreid onderzoek nodig om te evalueren welke reversibele factoren 
gecorrigeerd kunnen worden om nieuwe, opeenvolgende niet-wervelfracturen 
en overlijden te voorkomen. 

In hoofdstuk 3, werd een overzicht verricht naar studies die zich toespitsen op 
de tijd en timing van nieuwe, opeenvolgende fracturen. Het Relatieve Risico (RR) 
van fracturen is verdubbeld na een fractuur, echter deze meta-analyse kon geen 
uitspraak doen over de timing van deze fracturen omdat deze studies nog niet 
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beschikbaar waren ten tijde van de geïncludeerde onderzoeken1. Onderzoeken 
die wel het tijdseffect tussen het onstaan van fracturen bestudeerden vonden 
een clustering van fracturen over de tijd, bijvoorbeeld het risico op een opeen-
volgende nieuwe fractuur is het hoogst het eerste jaar na de initiële fractuur en 
neemt af in de tijd na een fractuur. Dit is te zien bij herhaalde radiologische en 
klinische wervelfracturen, herhaalde heupfracturen en herhaalde laagenerge-
tische fracturen. Ook na een klinische wervelfractuur of heupfractuur werd dit 
tijdseffect gevonden. 

De resultaten van het onderzoek bij postmenopauzale vrouwen in Zuid-
Nederland toonde dat het risico voor een initiële fractuur 1% per jaar bedraagt en 
het opeenvolgende, nieuwe fractuur risico het hoogst was binnen het eerste jaar 
na de initiële fractuur (absoluut risico (AR): 6%) en dit daalde gestaag gedurende 
de jaren (AR over 20 jaar: 40%). Als men alleen keek naar de patiënten met een 
nieuwe, opeenvolgende fractuur zag men dat 23% van al deze fracturen optra-
den binnen het eerste jaar na de fractuur, binnen 5 jaar was dit 54%. Echter, na 15 
jaar was het risico op een nieuwe, opeenvolgende fractuur niet langer hoger dan 
het initiële fractuurrisico (Figuur 2)2. 
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Deze clustering van fracturen over de tijd toont aan dat men aandacht moet 
hebben voor de fractuurpatiënt meteen na de fractuur om een nieuwe, opeen-
volgende fractuur te voorkomen. Wanneer men overweegt antiosteoporose me-
dicijnen te starten, zou dit gebaseerd moeten zijn op basis van bewezen effect 
op korte termijn.

Samenvattend tonen de resultaten van deel I van dit proefschrift dat binnen 5 
jaar follow-up bijna 1 op 5 patiënten met een recente niet-wervelfractuur een 
nieuwe, opeenvolgende fractuur oplopen. In overeenstemming met de recente 
literatuur traden de meeste nieuwe, opeenvolgende fracturen op binnen het 1ste 
jaar na de initiële fractuur. Mortaliteit was ook het hoogst binnen 1 jaar na de 
initiële fractuur. Om het risico op een nieuwe fractuur te verminderen is hierdoor 
onmiddellijke actie na de initiële fractuur vereist.

deeL 2 rISICo eVaLuaTIe oP de FraCTure LIaISon SerVICe

Het tweede doel van deze thesis was het evalueren van het implementeren van 
richtlijnen met betrekking tot osteoporose en vallen op de Fracture Liaison Ser-
vice door een gespecialiseerde fractuurverpleegkundige. Systematische aanpak 
van fractuurpatiënten op een FLS leidt tot verhoging van de identificatie van 
risicopatiënten3-5.

In hoofdstuk 4 hebben we de risicofactoren geanalyseerd in patiënten met een 
recente niet-wervelfractuur gedurende 2 jaar follow-up. De hypothese was dat 
patiënten met een initiële niet-wervelfractuur met bot- en valgerelateerde risi-
cofactoren een hoger risico hadden op een nieuwe, opeenvolgende fractuur en 
overlijden ondanks dat ze val- en fractuurpreventie kregen overeenkomstig de 
Nederlandse osteoporose en valpreventie richtlijnen6-8. Van alle geïncludeerde 
patiënten, had 51% tenminste één botgerelateerde risicofactor en 60% had 
tenminste één valgerelateerde risicofactor. Univariabele Cox regressie analyse 
toonde een 99% hoger risico op een nieuwe opeenvolgende fractuur bij patiën-
ten met de combinatie van bot- en valgerelateerde risicofactoren in vergelijking 
met alle andere patiënten. In multivariabele analyse (met leeftijd, geslacht en 
initiële fractuurlokatie geincludeerd) was deze tendens ook zichtbaar, echter het 
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was niet statistisch significant. We vonden ook een tijdseffect in patiënten met de 
combinatie van risicofactoren vergeleken met patiënten met alleen een botgere-
lateerde risicofactor. Meteen na de initiële fractuur tot 8 maanden hierna hebben 
patiënten met de combinatie van bot- en valgerelateerde risicofactoren een ho-
ger risico op een nieuwe, opeenvolgende fractuur. Echter een nieuw onderzoek 
met meer events is nodig om deze data te bevestigen. In univariabele analyse 
hadden patiënten met de combinatie van bot- en valgerelateerde risicofactoren 
een significant hoger risico op een nieuwe, opeenvolgende fractuur in vergelij-
king met patiënten met alleen valgerelateerde risicofactoren (Hazard Ratio (HR) 
2.41; 95% Confidentie Interval (CI) 1.06-6.46). Echter dit was niet significant in 
de multivariabele analyse. Deze data laten zien dat, ondanks dat alle patiënten 
waren geëvalueerd op de FLS, patiënten met een combinatie van bot- en val-
gerelateerde risicofactoren nog steeds een hoog fractuurrisico hebben op korte 
termijn. Er werd geen verschil gevonden tussen de patiënten met betrekking 
tot mortaliteit tijdens de 2 jaar follow-up. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn 
dat het totale aantal overlijdens lag was (weinig events) of de behandeling met 
bisfosfonaten zijn. Bisfosfonaten zouden mogelijk mortaliteit reduceren, echter 
het exacte mechanism hierachter is nog onduidelijk. Mogelijk komt het door het 
effect op nieuwe, opeenvolgende fracturen of het effect op het lichaam buiten 
het skelet9-11.

Een evaluatie van meerdere FLS identificeerde verschillen en overeenkomsten 
in de uitvoering van op evidentie gebaseerde geneeskunde (“evidence-based”) 
en prevalentie van klinische risicofactoren. Dit kan ook helpen bij het opsporen 
van sterktes en zwakheden van richtlijnen en de implementatie hiervan. 

In hoofdstuk 5 was het doel om overeenkomsten en verschillen in de uit-
voering van 5 FLSs in Nederland te analyseren en daarbij de prevalentie van 
klinische risicofactoren te identificeren in deze groep. Onze hypothese was dat 
de FLSs patiënten selecteerden op basis van de geldende richtlijn osteoporose 
en vallen van het Kwaliteitsinstituut voor de Zorg (CBO)7. In totaal werden er 7199 
patiënten van 50 jaar en ouder met een recente niet-wervelfractuur prospectief 
gevolgd tijdens een periode van 39-58 maanden. Van deze 7199 

patiënten waren 76.7% vrouwen en de gemiddelde leeftijd was 66.7 jaar. 
Er was een significant verschil tussen de gerapporteerde prevalentie van de 
klinische risicofactoren tussen de verschillende FLSs. De variabiliteit tussen de 
gerapporteerde prevalenties van klinische risicofactoren werd uitgedrukt in 
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relatief risico (RR) en varieerde tussen 1.7 (eerdere wervelfractuur) tot 37.0 (glu-
cocorticoïd gebruik). We concludeerden uit deze data dat een gespecialiseerde 
osteoporoseverpleegkundige een central rol speelde in het identificeren van 
fractuurpatiënten voor het evalueren van risicofactoren voor nieuwe, opeen-
volgende fracturen en het organiseren van secundaire fractuurpreventie onder 
supervisie van een traumachirurg, orthopeed, endocrinoloog of rheumatoloog. 
We vonden ook dat er opvallend veel verschil is in de prevalentie van klinische 
risicofactoren en valrisico factoren in de gescreende fractuurpopulatie. Dit 
impliceert dat preventie strategieën om nieuwe, opeenvolgende fracturen te 
voorkomen vooral toegespitst moeten zijn op botdichtheid, klinische risicofac-
toren voor osteoporose en valrisicofactoren. Mogelijk zijn er ook verschillen in 
het voorkomen van risicofactoren tussen verschillende type fracturen. 

Als conclusie van deel II van deze thesis zagen we dat bij patiënten met een 
recente niet-wervelfractuur, die geëvalueerd en behandeld zijn op de FLS, 51% 
tenminste een botgerelateerde risicofactor had en 60% tenminste een valgere-
lateerde risicofactor. Patiënten met de combinatie van beiden hadden een 99% 
hoger risico op een nieuwe, opeenvolgende fractuur binnen twee jaar na hun 
initiële fractuur.  Er werd ook een tijdsafhankelijk effect waargenomen bij patiën-
ten met de combinatie van risicofactoren vergeleken met patiënten met alleen 
een botgerelateerde risicofactor met betrekking tot een nieuwe, opeenvolgende 
fractuur. Bij de evaluatie van de 5 FLSs in Nederland vonden we dat een gespeci-
aliseerde osteoporoseverpleegkundige een centrale rol speelt in de polikliniek. 
De veronderstelling dat alle ziekenhuizen patiënten strict selecteren op basis van 
de richtlijn osteoporose en fractuurpreventie van het Kwaliteitsinstituut voor de 
Zorg (CBO) is waarschijnlijk onjuist, aangezien we verschillen vonden in pati-
entselectie, klinische risicofactoren en prevalentie van klinische risicofactoren. 
Dit impliceert dat er meer concrete en gestandaardiseerde richtlijnen moeten 
komen om fractuurpatiënten in de dagelijkse praktijk te evalueren. 
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deeL 3 FraCTure LIaISon SerVICe: rISICo reduCTIe? 

Het derde doel van deze thesis was te onderzoeken of het implementeren van 
een FLS het risico op een nieuwe, opeenvolgende fractuur en overlijden zou 
kunnen verminderen. 

In hoofdstuk 6 hebben we op een prospectieve wijze patiënten van 50 jaar en 
ouder met een recente niet wervelfractuur die behandeld waren op de FLS in het 
Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) geïncludeerd. We hebben dit 
cohort vergeleken met een retrospectief cohort van fractuurpatiënten die be-
handeld waren in hetzelfde ziekenhuis voordat er een FLS was (pre-post analyse). 
In deze studie kwam naar voren dat implementatie van de osteoporose en val-
preventie richtlijnen geassocieerd was met een significant lagere incidentie van 
nieuwe, opeenvolgende niet-wervelfracturen met 35% binnen twee jaar en voor 
overlijden was dit 33% lager6, 7. De lagere incidentie van nieuwe, opeenvolgende 
fracturen is waarschijnlijk multifactorieel van origine, inclusief begeleiding, meer 
aandacht vanuit de patiënt met betrekking tot het ziektebeeld, calcium en vita-
mine D supplementen, antiosteoporose medicatie en valpreventie maatregelen. 
De afname in mortaliteit kan maar voor een gedeelte worden verklaard door het 
lagere nieuwe, opeenvolgende fractuurincidentie, zoals bij anderen ook naar 
voren is gekomen11. Dit suggereert dat postfractuur behandeling niet alleen een 
effect heeft op nieuwe, opeenvolgende fracturen maar ook op andere nadelige 
uitkomsten zoals mortaliteit. Verschillen in andere componenten van postfrac-
tuur behandeling (anesthesie, wondbehandeling) of verbeterde fractuurbehan-
deling door artsen die de richtlijnen toepassen, kunnen gerelateerd zijn aan de 
geobserveerde resultaten.

Daarom hebben we in hoofdstuk 7 de nieuwe, opeenvolgende fractuurinciden-
tie en mortaliteit geanalyseerd in een vooraf gespecificeerde groep van frac-
tuurpatiënten. We hebben alle patiënten met een recente niet-wervelfractuur 
tussen 2004-2006 geïncludeerd die behandeld waren in een ziekenhuis met en 
een ziekenhuis zonder FLS. In het niet-FLS ziekenhuis werd alleen de normale 
fractuurbehandeling toegepast met als doel fractuurheling. In het ziekenhuis 
met een FLS ondergingen patiënten een Dual-energy X-ray Absorptiometry scan 
(DXA-scan) en een bloedonderzoek. In totaal warden er 1412 patiënten gezien in 
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het ziekenhuis met een FLS en 1910 in het ziekenhuis zonder FLS. Patiënten die 
warden behandeld in het ziekenhuis met een FLS hadden een significante lagere, 
tijdsafhankelijke incidentie van nieuwe, opeenvolgende niet-wervelfracturen 
na correctie voor leeftijd, geslacht en baseline fractuurlokatie. Er werd geen 
significant verschil gevonden in het eerste jaar na de initiële fractuur, maar vanaf 
het tweede jaar was de fractuurincidentie 28% lager na 15 maanden follow-up 
en 56% na twee jaar follow-up. Subgroep analyses ingedeeld naar baseline frac-
tuurlokatie toonde een tijdsafhankelijk effect en dit was met name bij patiënten 
met een initiële heupfractuur. De nieuwe, opeenvolgende niet-wervelfractuur 
incidentie in deze patiënten was 57-91% lager in de groep van het ziekenhuis 
met een FLS vergeleken met de groep zonder FLS. Er waren geen verschillen 
gevonden in subgroup analyse bij patiënten met een initiële major of minor 
niet wervelfractuur. Mortaliteit was ook lager in de patiënten behandeld in het 
ziekenhuis met een FLS (-35%) na correctie voor leeftijd, geslacht en baseline 
fractuurlokatie. Deze resultaten tonen aan dat bij patiënten met een recente niet 
wervelfractuur behandeling in een ziekenhuis met een FLS overwogen dient te 
worden, met name na een recente heup of majeure fractuur. 

Samenvattend, in het IIIe deel van dit proefschrift toonden we aan dat een 
FLS geassocieerd is met een voordelig effect op de incidentie van een nieuwe, 
opeenvolgende fractuur en mortaliteit gedurende twee jaar follow-up. Verder 
vonden we bij patiënten geëvalueerd en behandeld in een ziekenhuis met een 
FLS een lagere incidentie van een nieuwe, opeenvolgende fractuur ten op zichte 
van zowel de historische controle groep als de groep patiënten behandeld in 
het ziekenhuis zonder FLS. Langere follow-up duur is nodig om deze resultaten 
verder te verifiëren.

aLgeMene ConCLuSIe

Gezien de vergrijzing met daarbijhorende stijging van het aantal fracturen in 
deze populatie zullen de ziektekosten de komende jaren exponentieel stijgen. 
Secundaire fractuurpreventie is een groeiende, maar nog steeds onvoldoende 
hoge prioriteit voor de arts, ziekenhuisspecialist of de algemene bevolking. 
Echter, tijdens de laatste decennia is er vooruitgang geboekt ten aanzien van 
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het identificeren van fractuurpatiënten en de nieuwe, opeenvolgende fractuur-
incidentie1, 12, 13. De implementatie van een FLS heeft bijgedragen aan een toene-
mende aandacht voor de fractuurpatiënten bij medisch specialisten, zoals een 
traumachirurg of orthopeed. Een FLS is de brug tussen de fractuur en secundaire 
fractuurpreventie. Mogelijk zou een FLS de therapietrouw van fractuurpatiënten 
kunnen verbeteren door middel van gestructureerde follow-up. Data over de 
effectiviteit van een FLS zijn schaars. Echter, zowel deze thesis alsmede andere 
data suggereren dat een FLS effectief kan zijn in het identificeren van patiënten 
met een recente niet wervelfractuur met een verhoogd risico op een nieuwe, 
opeenvolgende niet wervelfractuur14. Een recente studie met betrekking tot 
lichamelijk en cognitief functioneren in patiënten van 90 jaar en ouder, toonde 
dat deze ouderen tegenwoordig langer leven met een betere algehele condi-
tie15. Bovendien, de komende twee decennia zullen er 450 miljoen mensen de 
pensioengerechtigde leeftijd bereiken, dus de tijd is aangebroken om een FLS 
beschikbaar te maken voor alle ouderen met fracturen in de wereld16.

De International Osteoporosis Foundation (IOF) heeft in 2012 een “Capture the 
Fracture Campaign” op de markt gebracht om secundaire fractuurpreventie te 
stimuleren door de implementatie van een FLS te faciliteren17, 18. Deze website 
informeert en leidt zorgprofessionals om een eigen FLS te starten. Daarbij geeft 
het ook de mogelijkheid tot delen van bestaande fractuurprogramma’s en imple-
mentatie van FLS strategieën17. Een recente publicatie van de American Society 
for Bone and Mineral Research (ASBMR) getiteld “Making the first fracture the 
last” toonde de initiatieven van de zorgprofessionals om de nieuwe, opeenvol-
gende fractuurincidentie te reduceren in kwetsbare ouderen19.  Gelijkwaardige 
initiatieven komen vanuit de samenwerking tussen de European League against 
rheumatism (EULAR) en de European Federation of National Associations of 
Orthopaedics and Traumatology (EFORT)20.

In 2005 waren de totale directe kosten van osteoporotische fracturen in Europa 32 
miljard Euro per jaar. Men verwacht dat deze kosten zullen stijgen tot 37 miljard 
Euro in 202521. De kosteneffectiviteit van een FLS voor secundaire preventie van 
fracturen is een ander punt van aandacht als men een FLS wil implementeren 
in het ziekenhuis. In Nederland worden zowel de kosten met betrekking tot 
het bezoek van de FLS alsmede de DXA scan vergoed door de zorgverzekering. 
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Kosteneffectiviteitsstudies gebaseerd op fractuurreductie laten zien dat FLSs 
kosteneffectief zouden kunnen zijn in kwetsbare ouderen voor de preventie van 
nieuwe fracturen, echter meer onderzoek is noodzakelijk22, 23. 

De preventie van nieuwe, opeenvolgende fracturen is multifactorieel. Mogelijke 
factoren die zouden kunnen bijdrage aan het verlagen van het risico zijn de aan-
dacht van de osteoporoseverpleegkundige, antiosteoporose medicatie, calcium 
en vitamine D suppletie, valpreventie en follow-up. Het mechanisme waardoor 
mortaliteit gereduceerd is is nog onbekend en lijkt ook multifactorieel en moge-
lijk gerelateerd aan niet botgerelateerde effecten van bisfosfonaten of calcium 
en vitamine D of door andere nog onbekende mechanismen10. 

De osteoporoseverpleegkundige heeft een centrale rol in de beoordeling van 
fractuurpatiënten op de FLS. Die informeert naar bot- en valgerelateerde risico-
factoren, medische voorgeschiedenis en draagt zorg voor bloedonderzoek en 
DXA scan afspraak. Het hoofddoel is om de mogelijke reversibele risicofactoren te 
corrigeren en evaluatie en behandeling van de risicofactoren in de individuele pa-
tiënt om zodoende nieuwe, opeenvolgende fracturen en mortaliteit te verlagen. 
Dit opent de weg naar “treat-to-target’ en  geïndividualiseerde fractuurpreventie.

Concluderend, suggereren de resultaten van deze thesis dat de implementatie 
van een FLS klinisch van belang is omdat het geassocieerd is met een lager 
nieuw, opeenvolgend fractuurrisico en mortaliteit.
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