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CHAPTER 9

SUMMARY AND GENERAL CONCLUSION

In Chapter 1, a concise overview of the factors that contribute to a patient's frac-
ture risk was given. For quite some time, case finding and the diagnosis of
osteoporosis was focused mainly on low bone mineral density (BMD). Low
BMD was found to be a predictor of future fracture risk, it could be measured in
daily practice, and its results were used to determine thresholds for diagnosis
and therapy. Since then, prospective population-based studies have shown that
many bone-related risks other than low BMD, in addition to fall-related risks,
contribute to fracture risk, independent of low BMD. We therefore hypothesised
that the systematic implementation of a fracture prevention program that is
based on a whole spectrum of risk factors and performed during fracture care
could decrease the risk of subsequent fracture.

The highest level of evidence for documenting anti-fracture effects of a preven-
tion program is a randomised controlled study. However, because straightfor-
ward guidelines for osteoporosis and its treatment are in place, it is considered
unethical to withhold treatment from a control group with diagnosed and well-
documented fracture risks. We therefore applied another study design by look-
ing at groups before and after clinicians began to use the guidelines, and then
compared the group in which the guidelines were implemented to a control group
in which there has been no intervention (i.e. before guidelines were available).
Therefore, in Chapter 2 we reported on the construction of a large historical con-
trol group of fracture patients. This group comprised all patients with a recent
clinical fracture that were treated at Maastricht University Hospital between 1999
and 2001, before the guidelines were available. In total, 2419 male and female
patients aged 50 years and older with a total of 2575 baseline fractures were
included. Of this group, 139 had multiple simultaneous fractures. The main out-
come measure was the absolute risk for fractures (i.e. the incidence of subse-
quent fractures) within the two years following a clinical fracture. The mean age
was 66 years for men and 72 years for women. Over these two years, the cumu-
lative percentage of patients with new clinical fractures was 10.8%. 

Cox regression analyses showed that age, gender, and multiple simultaneous
fractures independently contributed to a higher subsequent fracture incidence.
New fracture incidence increased with age (HR 1.2 per decade {CI 1.1-1.3}),
was higher in women than in men (12.2% compared to 7.4%; HR 1.5 {CI 1.1-
2.0}), and was higher in patients with multiple baseline fractures (17.3% com-
pared to 10.4% in patients with one baseline fracture (HR 1.8 {CI 1.2-2.7}). Of
all clinical fractures occurring within two years after a clinical fracture, 60%
occurred during the first year and 40% occurred during the second year (p =
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0.005). The high incidence of subsequent fractures served as the stimulus for a
fracture nurse driven fracture prevention program in our hospital. 

The aim of the study in Chapter 3 was to evaluate the impact of a strategy on
referral to a DXA measurement by comparing the implementation of the osteo-
porosis guideline by a fracture nurse to a referral for DXA in hospitals where no
fracture nurse is employed. We retrospectively compared Maastricht University
Hospital (reference hospital with fracture nurse) to five hospitals in the sur-
rounding area. 

During a two-week period, all female patients over 50 years of age who pre-
sented with a fracture at the emergency department in the six participating hos-
pitals were included. The follow-up was a minimum of 11 weeks. The primary
outcome was the referral for DXA measurement. In total, 135 patients were
included. Of these patients, 33 were seen at Maastricht University Hospital and
102 at the other participating hospitals. In both groups, mean age and fracture
location were similar. At Maastricht University Hospital, 14 patients qualified for
DXA measurement. Ten of these patients actually underwent a DXA scan
(71%). In the other participating hospitals, 78 patients qualified for a DXA. Of
these, only three actually underwent a DXA scan (4%). Taking into account a
refusal percentage for DXA of 33% as was found in the reference centre
(Maastricht University Hospital), 47 patients in the other hospitals should have
qualified for DXA measurement. Thus, successful referral at the hospitals other
than Maastricht University Hospital was 3 out of 47 (6%) patients. This indicat-
ed that referral for DXA was low in hospitals where no fracture nurse is
employed. This suggests that the presence of a fracture nurse significantly
increases the amount of patients receiving adequate osteoporosis screening
with DXA measurement after a recent fracture (RR 11.0 (95% CI: 3.6 - 35.1). 

In Chapter 4, results of broad spectrum fracture risk evaluation during the first
inclusion year of the fracture and osteoporosis outpatient clinic were presented.
All men and women older than 50 years of age who had been admitted for a
recent fracture during a one-year period were offered an evidence-based
(according to the Dutch guidelines) bone and fall-related risk assessment and
bone densitometry. Of the 940 consecutive patients, 797 (85%) were eligible for
this study and 568 (60%) agreed to participate. Fall-related risk factors (75%
[95%CI:71%-78%]; n= 425) and bone-related risk factors (53% [95%CI:49%-
57%]; n=299) were more frequently present at the time of fracture than osteo-
porosis (DXA T score < -2.5 in spine and/or hip, 35% [95%CI:31%-39%];
n=201), and were also present irrespective of the fracture location, the age cat-
egories included, and sex. 

SUMMARY AND CONCLUSIONS
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Risk factors were overlapping, heterogeneous, and found in multiple combina-
tions. This was the case regardless of age, fracture location, and sex. Using the
Dutch guidelines, only a limited number of patients could have been identified
to be at risk for fractures before their current fracture. The findings imply that an
integrated bone and fall-related risk factor assessment is effective and therefore
a more preferable means of identifying subjects at risk for subsequent fracture
than identification based on low BMD alone.

In patients with osteoporosis, further evaluation was performed in an effort to
explore the presence of contributors to secondary osteoporosis and morphome-
tric vertebral deformities (MVD). This was addressed in Chapter 5. The study
reported in this chapter included 100 consecutive men and women over the age
of 50 who presented at the hospital with a recent clinical fracture and a T-score
< -2.5. The participants were subjected to clinical and laboratory assessments
and a vertebral fracture assessment by densitometry.

Of 73 women and 27 men (mean age: 68 years) included in this study, con-
tributors to secondary osteoporosis were known in 27 patients. Additionally, 50
patients had newly diagnosed contributors (mainly vitamin D deficiency), 14
patients needed further exploration because of laboratory abnormalities, 54
patients had bone-related fracture risks, 79 patients had fall-related fracture
risks, and 53 patients had previously undiagnosed MVD. Many of these contrib-
utors were correctable (i.e. a disturbed calcium homeostasis and endocrine dis-
eases). These results suggest that patients presenting with a clinical fracture
and osteoporosis require an even broader evaluation that includes a search for
contributors to osteoporosis and MVD.
Recent data indicate that many patients presenting with a non-vertebral fracture
have a vertebral fracture, even in the absence of low BMD. This is important
because vertebral fractures contribute to fracture risk and are an indication for
treatment at any level of BMD. 

Therefore, in Chapter 6, we systematically evaluated the prevalence of morpho-
metric vertebral deformities in patients with a recent non-vertebral fracture using
a quantitative vertebral fracture assessment (VFA) that employs lateral DXA and
the Genant grading for defining morphometric vertebral deformities (MVDs). 

Among the 1302 eligible patients over 50 years of age (range: 50-95 years),
695 (53%) provided consent for the evaluation. 

MVDs of >25% were found in 27% of the participating patients Of these
MVDs, 55% were found in patients without osteoporosis. MVDs of 20-24% were
found in 22% of the participating patients and MVDs of < 20% were found in
51% of the participating patients.
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These results indicate that many patients presenting with a non-vertebral frac-
ture had a MVD, also in the absence of osteoporosis and that VFA can be used
to determine this. Clearly, VFA can help to select patients in whom an addition-
al X-ray of the spine would allow for the verification of the presence of a radi-
ographic morphometric vertebral fracture. Such a clinical pathway supports
treatment decisions that better reflect the patient's subsequent absolute fracture
risk and thus can be considered more beneficial than decisions that are based
on BMD and clinical risks alone.

In Chapter 7, falls and fall-related risk factors were assessed in 277 consenting
women and men aged 50 years and older who presented with a clinical frac-
ture. These participants did not have dementia and were not already receiving
treatment for osteoporosis before the fracture occurred. Fall-related risk factors
were assessed according to the Dutch fall prevention guidelines. Follow-up
information on falls and fractures was collected through a monthly telephone
interview during the first three months after the fracture. A new fall incident was
reported by 42 patients (15%), of whom 5 had a new fracture. Of the 42 patients
who had a new fall, 32 had one new fall and 10 had two or more. 

Multivariate analyses of the total group with sex, age, ADL difficulties, urinary
incontinence, and polypharmacy showed that sex and ADL were significant fall-
related risk factors. Women had an OR of 3.02 (95% CI 1.13-8.06) and patients
with ADL-difficulties had an OR of 2.50 (95% CI 1.27-4.93). Multivariate analy-
ses using only female participants, with age, ADL difficulties, polypharmacy, and
presence of orthostatic hypotension indicated that polypharmacy was the pre-
dominant risk factor (OR 2.51; 95% CI: 1.19 - 5.28). The incidence of falls was
35% in women with low ADL score and polypharmacy compared to 15% in
women without these risk factors (OR 3.56: CI 1.47 - 8.67). 

In Chapter 8, the impact of implementing guidelines using a fracture nurse driv-
en fracture prevention program at Maastricht University Hospital was presented. 

Over the period of one year, a dedicated fracture nurse offered a bone-relat-
ed and fall-related risk factor evaluation and treatment program according to the
Dutch guidelines to all patients older than 50 with a recent clinical fracture
(n=940, 670 women and 270 men) . One-year fracture incidence in this group
was compared to the 6.5% one-year incidence in patients who were treated with
a fracture in 1999-2001 in the same hospital before the guidelines were avail-
able and no special post-fracture risk assessment was performed. A subse-
quent fracture within one year occurred in 33 of the 904 patients (3.7%) in the
total study group, indicating a risk reduction of 43% compared to control group
(HR: 0.57, CI: 0.39-0.83). Fracture reduction was similar in men and women at

SUMMARY AND CONCLUSIONS
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all ages. These data suggest that the systematic implementation of guidelines
for osteoporosis and fall prevention immediately applied after a recent clinical
fracture by a dedicated fracture nurse significantly reduces the risk for new frac-
tures within one year when compared to the incidence before the guidelines
were available. Randomised trials are necessary to analyse the efficiency and
cost-effectiveness of this clinical pathway and the components that contribute
to its effect. 

Chapter 9 summarises the results of the different studies and highlighted the
most important conclusions. 

GENERAL CONCLUSIONS

The implementation of guidelines for osteoporosis and fall prevention, and of
validated case finding strategies in daily practice, remains unsatisfactory for pri-
mary as well as for secondary prevention1-12. The reasons for lack of guideline
implementation are poorly defined and dependent on factors related to both
doctors and patients2-9, 12-14.

The position surgeons find themselves in today shows striking resemblance
to that of cardiologists some twenty years ago. At that time, treatment focused
on the acute treatment of cardiovascular diseases, such as myocardial infarc-
tion and stroke. No efforts were made to start secondary preventive measures
even though it was known that the risk for subsequent cardiovascular (CV)
events was high. It took some time before it became evident that a patient
recovering from such an attack and his or her family are in the ideal state of
mind to comply with preventive advice and prescribed medication. In 1985, the
American Heart Association (AHA) therefore launched a program called "Get
with the Guidelines" (GWTG). The implementation of that program following an
acute myocardial infarction resulted in an enhanced adherence to secondary
prevention guidelines within one year of use15. Returning to surgeons and frac-
ture care, the parallel is obvious:

"You have to hit the iron when it's hot"

Trauma and orthopaedic surgeons treating patients with fractures are responsi-
ble for not only optimal treatment of the fracture itself but also for the initiation of
measures to prevent a new, subsequent fracture. For this, they must look
beyond the fracture, as do cardiologists who increasingly look beyond the CV
event (e.g. the heart's condition) by using guidelines for secondary prevention
and by focusing on other well-documented risk factors for subsequent CV events
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such as sex, weight, blood pressure, lipids, and lifestyle, many of which are cor-
rectable. The goal of implementing the GWTG was a 25% reduction in CV events
and risks over 10 years16. 

A presumably effective program to reach such a goal in fracture patients has
been presented in this dissertation. The "fracture and osteoporosis outpatient
clinic" program was designed to study the impact of implementing osteoporosis
and fall-prevention guidelines on treatment initiation, lifestyle changes, and ulti-
mately, on the incidence of subsequent fractures.

All participating patients were advised about bone-related lifestyle measures,
including adequate calcium and vitamin D intake, quitting smoking, and ensuring
that alcohol intake is moderate. Patients with BMD-osteoporosis were examined
for the presence of secondary osteoporosis and correctable contributors to sec-
ondary osteoporosis were treated. In patients with osteoporosis, bone-directed
drug treatment was initiated, which has resulted in a decreased risk for subse-
quent fractures. Fall-related risks were evaluated and, in the presence of such
risk, general and/or targeted advice was provided by the fracture nurse. 

We demonstrated a 43% decrease in subsequent fractures within one year of
follow up when compared to historical control subjects. 

Concerning this fracture and osteoporosis clinic, several aspects have to be dis-
cussed: First, ideally, an impact study would randomise patients to two condi-
tions, namely the application or non-application of guidelines. It would then fol-
low up on the patients for relevant outcomes including quality of life, morbidity,
and resource utilisation. Randomisation of individual patients is unlikely to be
appropriate because one would expect the participating clinicians to incorporate
the guidelines into the care of all their patients. A suitable alternative is to ran-
domise institutions or practice settings and then conduct analyses appropriate
to these larger units of randomisation. Another potential design is to look at a
group before and after clinicians began to use the guidelines 17. We applied the
latter approach and thus compared the effect of a systematic implementation of
the guidelines in patients prospectively followed after a fracture with historical
control subjects that were treated before the guidelines were available and
before post-fracture initiatives for fracture prevention were taken. However, our
results are of a lower level of evidence than a randomised study. 

Second, for the optimal implementation of guidelines, it is presumably neces-
sary to use the services of a dedicated fracture nurse as we have shown in
Chapter 3. This is not always feasible especially given the current financial
structure in Dutch health care that does not reimburse extra care for subse-
quent fracture prevention in fracture patients.

SUMMARY AND CONCLUSIONS
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Third, fall-related risk assessment in our program was rather laborious. We
chose to asses a whole battery of fall-related risk factors including tests for gait
evaluation and muscle strength. Future investigation should try to distinguish
the most important fall-related risk factors in fracture patients and, in doing so,
focus on those in clinical practice. This could reduce the time needed to evalu-
ate these patients. This is particularly relevant given the growing population of
older people. Patients diagnosed with a certain number of fall-related risk fac-
tors could be referred to a more extensive fall risk assessment. This, in turn,
could be followed by an intervention program constructed especially for the fall
risks diagnosed in each particular patient. The outcome of such a program
should primarily be aimed at a reduction of falls. Fall prevention early after a
clinical fracture may result in fracture prevention but this has to be confirmed in
future studies.

Fourth, the results suggest that the program was effective for secondary frac-
ture prevention. Surprisingly, by looking beyond the fracture, we found that only
a limited number of fracture patients could be identified before the current frac-
ture using the Dutch osteoporosis guidelines. Thirty percent had a previous fall
in the year prior, which according to the Dutch fall prevention guidelines, justi-
fies a fall and fracture risk evaluation. 

This emphasises the need for an even broader spectrum of approaches in pri-
mary prevention to identify patients at risk for clinical, and mostly non-vertebral,
fractures. Such an initiative is in fact underway. The World Health Organisation
(WHO) initiative to calculate the absolute fracture risk based on a BMD and a
larger group of clinical bone-related risk factors than those reported in the Dutch
guidelines (poly-pharmacy, cigarette smoking, excessive alcohol intake,
rheumatoid arthritis, and self-rated poor health status)18. The WHO initiative
acknowledges that it has limited itself to only bone-related risks. While it did
stress the importance of fall-related risks, these were excluded. In light of our
results, the proposed algorithms put forth by the WHO may underestimate actu-
al fracture risk in patients with a higher risk of falls. The extent to which such
algorithms overestimate the risk in those who have not had a fall is also unclear
and therefore requires further large scale prospective population studies that
integrate bone-related and fall-related risks. A recent review of osteoporosis by
Sambrook and Cooper supported the view that case finding and therapeutic
strategies will shift from an approach primarily based on DXA results to an
approach in which both bone and fall-related fracture risks are used to predict
absolute fracture risk 19. 

Finally, fracture and fall prevention intervention programs need to be analysed
for their cost-effectiveness. Health care insurers, together with physicians, have
to define treatment thresholds for various interventions. These thresholds will
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vary between countries depending on the incidence of fractures and the health
care resources. 

In conclusion, in order to initiate the prevention of new fractures on time,
patients 50 years of age and older presenting with a clinical fracture should be
subjected to an immediate broad-spectrum evaluation to assess their risk for
subsequent fractures. The results of this dissertation indeed suggest that the
systematic implementation of validated bone-related and fall-related risk guide-
lines by a fracture nurse decreases subsequent fracture risk in daily practice,
even in the short term. 
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CHAPTER 10

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In hoofdstuk 1 wordt een beknopt overzicht gegeven van de factoren die bijdra-
gen aan het risico van een patiënt op een botbreuk (fractuur). Sinds langere tijd
was case-finding en de diagnose van osteoporose voornamelijk gericht op de
vaststelling van een lage bot dichtheid (BMD). Lage BMD werd gezien als een
voorspeller van het toekomstige risico op fracturen, het kan worden gemeten in
de dagelijkse praktijk, en de resultaten ervan werden gebruikt voor de vast-
stelling van drempelwaarden voor diagnose en therapie. Sindsdien is op basis
van prospectieve populatie studies aangetoond dat veel botgerelateerde risico
factoren, andere dan een lage BMD, in aanvulling op valgerelateerde risico's,
bijdragen tot het risico op fracturen, onafhankelijk van een lage BMD. Onze
hypothese is dan ook dat de systematische implementatie van een fractuur pre-
ventie programma dat is gebaseerd op een heel spectrum van risicofactoren en
uitgevoerd gedurende de fractuur zorg, het risico van een volgende fractuur kan
verminderen. 

Het hoogste niveau van bewijs voor het documenteren van de effecten van
een preventieprogramma is een gerandomiseerde gecontroleerde studie.
Omdat er echter duidelijke richtlijnen voor osteoporose en de behandeling ervan
zijn, is het onethisch om de behandeling te onthouden aan een controlegroep
met gediagnosticeerde en goed gedocumenteerde fractuur risico's. Daarom
hebben we een ander studie design toegepast door te kijken naar groepen voor
en nadat dokters gebruik begonnen te maken van deze richtlijnen.

Daarom wordt in hoofdstuk 2 beschreven hoe er een grote historische controle-
groep van fractuurpatiënten werd gevormd. Deze groep bestond uit alle patiën-
ten met een recente klinische fractuur die werden behandeld in het Maastricht
University Medical Center (MUMC+) tussen 1999 en 2001, voordat de richtlijnen
beschikbaar waren. In totaal werden 2419 mannelijke en vrouwelijke patiënten
in de leeftijd van 50 jaar en ouder met een totaal van 2575 baseline fracturen
gevolgd. De belangrijkste uitkomstmaat was het absolute risico op een fractuur
binnen twee jaar na een klinische fractuur. De gemiddelde leeftijd was 66 jaar
voor mannen en 72 jaar voor vrouwen. Gedurende deze twee jaar was het
cumulatieve percentage patiënten met nieuwe klinische fracturen 10,8%. 

De cox regressie analyse toonde dat leeftijd, geslacht en het gelijktijdig
hebben van meerdere fracturen onafhankelijk bijdroegen aan een hogere kans
op een nieuwe fractuur. De incidentie van nieuwe fracturen nam toe met de
leeftijd (HR 1,2 per decennium; CI 1.1-1.3), was hoger bij vrouwen dan bij man-
nen (12,2% vergeleken met 7,4%; HR 1,5; CI 1.1-2.0), en was hoger bij patiën-
ten met meerdere baseline fracturen (17,3% vergeleken met 10,4% bij patiën-
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ten met één fractuur (HR 1,8; CI 1.2-2.7). Van alle nieuwe fracturen in die twee
jaar gebeurde 60% tijdens het eerste jaar en 40% tijdens het tweede jaar (p =
0,005). Deze hoge incidentie van nieuwe fracturen diende als stimulans voor de
start van de fractuur en osteoporose polikliniek in ons ziekenhuis uitgevoerd
met de inzet van een verpleegkundige. 

Het doel van de studie in hoofdstuk 3 was om te onderzoeken wat het effect is
van de inzet van een osteoporose verpleegkundige op het aantal verwijzingen
naar een DXA scan in vergelijking met ziekenhuizen waar geen osteoporose
verpleegkundige werkzaam is. We vergeleken het MUMC+ (referentie zieken-
huis met een fractuur verpleegkundige) met 5 ziekenhuizen in de omgeving.
Gedurende een periode van twee weken, werden alle vrouwelijke patiënten
ouder dan 50 jaar die zich met een fractuur presenteerden, geïncludeerd. De
follow-up was minimaal 11 weken. De primaire uitkomst was de verwijzing voor
een DXA scan . In totaal werden 135 patiënten opgenomen. Van deze patiën-
ten, waren er 33 gezien in het MUMC+ en 102 in de andere deelnemende
ziekenhuizen. In beide groepen, was de gemiddelde leeftijd en het locatie van
de fracturen vergelijkbaar. In het MUMC+ kwamen 14 patiënten in aanmerking
voor een DXA meting. Tien van deze patiënten ondergingen daadwerkelijk een
DXA scan (71%). In de andere deelnemende ziekenhuizen, kwamen 78 patiën-
ten in aanmerking voor een DXA scan. Hiervan ondergingen slechts drie patiën-
ten werkelijk een DXA scan (4%). Rekening houdend met een weigeringsper-
centage van 33% zoals gevonden in het referentie centrum, zouden 47 patiën-
ten in de andere ziekenhuizen in aanmerking zijn gekomen voor een DXA met-
ing. Het verwijzingspercentage in de omliggende ziekenhuizen komt daarmee
op 3 op 47 patiënten (6%). Dit geeft aan dat de verwijzing voor een DXA scan
laag was in ziekenhuizen waar geen osteoporose verpleegkundige werkzaam
is. Dit suggereert dat de aanwezigheid van een osteoporose verpleegkundige
het aantal patiënten die een DXA meting krijgen na een recente fractuur
aanzienlijk verhoogt (RR 11,0 (95% CI: 3,6 tot 35,1). 

In hoofdstuk 4 worden de resultaten gepresenteerd van de risico-evaluatie uit
het eerste jaar van de fractuur en osteoporose polikliniek. Alle mannen en
vrouwen ouder dan 50 jaar die zijn behandeld voor een fractuur tijdens deze
periode werden een evidence-based (volgens de Nederlandse richtlijnen) bot-
en valgerelateerde risicobeoordeling en botdichtheidsmeting aangeboden. Van
de 940 opeenvolgende patiënten, waren er 797 (85%) die in aanmerking kwa-
men voor deze studie en 568 (60%) stemden ermee in om deel te nemen.
Valgerelateerde risicofactoren (75% [95% CI: 71% -78%]; n = 425) en botgere-
lateerde risicofactoren (53% [95% CI: 49% -57%]; n = 299) waren vaker aan-
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wezig op het moment van de fractuur dan osteoporose (DXA T-score <-2,5 in
de wervelkolom en / of heup, 35% [95% CI: 31% -39%]; n = 201), en waren ook
aanwezig, onafhankelijk van de fractuur locatie, de leeftijd categorieën en het
geslacht. 

Risicofactoren waren overlappend, heterogeen en werden in verschillende
combinaties gevonden. Dit was eveneens het geval, ongeacht leeftijd, fractuur
locatie en het geslacht. Met behulp van de Nederlandse richtlijnen had slechts
een beperkt aantal van de patiënten geïdentificeerd kunnen worden als risico-
patiënt voordat ze de huidige fractuur opliepen. De bevindingen houden in dat
een geïntegreerde bot- en valgerelateerde risico-evaluatie effectief is en dus
een beter middel voor het identificeren van patiënten die risico lopen op een lat-
ere fractuur dan een identificatie alleen gebaseerd op een lage botdichtheid. 

Bij patiënten met osteoporose werd een verdere evaluatie uitgevoerd om de
aanwezigheid van oorzaken van secundaire osteoporose en werveldeformiteit-
en aan te tonen. Dit werd beschreven in hoofdstuk 5. In deze studie werden 100
opeenvolgende mannen en vrouwen boven de leeftijd van 50 jaar geïncludeerd
die behandeld werden met een recente klinische fractuur en een T-score < -2,5.
De deelnemers kregen een klinische evaluatie en een laboratorium onderzoek
en er werd gezocht naar werveldeformiteiten met een zijwaartse opname van
de wervelzuil op de DXA scan (morfometrie). 

Van de 73 vrouwen en 27 mannen (gemiddelde leeftijd: 68 jaar) die in deze
studie meededen, waren bij 27 patiënten oorzaken van secundaire osteoporose
bekend. Daarnaast werden bij 50 patiënten nieuwe oorzaken gevonden (vooral
vitamine D-deficiëntie), 14 patiënten hadden verder onderzoek nodig in verband
met laboratoriumafwijkingen. Vierenvijftig patiënten hadden botgerelateerde
risicofactoren, 79 patiënten hadden valgerelateerde risicofactoren en bij 53
patiënten werden eerder onbekende wervelafwijkingen gevonden. Veel van
deze oorzaken waren te behandelen (dwz een verstoorde calcium homeostase
en endocriene ziekten). Deze resultaten suggereren dat patiënten met een klin-
ische fractuur en osteoporose een nog bredere evaluatie vereisen namelijk een
zoektocht naar mogelijke onderliggende oorzaken van osteoporose en
werveldeformiteiten. 

Uit recente gegevens blijkt dat veel patiënten die met een niet-wervelfractuur
behandeld worden toch ook een wervelfractuur blijken te hebben, zelfs als ze
geen lage botdichtheid hebben. Dit is belangrijk omdat wervelfracturen bijdra-
gen aan het risico op fracturen en een indicatie zijn voor de behandeling
ongeacht de resultaten van de botdichtheidsmeting. 
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Daarom wordt in hoofdstuk 6 systematisch onderzocht wat de prevalentie is van
morfometrische wervellichaam deformiteiten bij patiënten met een recente niet-
wervelfractuur. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een kwantitatieve wervel-
fractuur beoordeling (VFA) met behulp van de zijwaartse DXA scan en de
Genant indeling voor het definiëren van morfometrische vertebrale misvormin-
gen (MVDs). 

Van de 1302 patiënten die in aanmerking kwamen waren er 695 (53%) die
toestemming gaven voor de evaluatie. 

Wervelinzakkingen van >25% werden aangetroffen in 27% van de deelne-
mende patiënten Van deze wervelinzakkingen werd 55% vastgesteld bij patiën-
ten met osteoporose. Inzakkingen van 20-24% werd gevonden in 22% van de
deelnemende patiënten en inzakkingen van <20% werden aangetroffen in 51%
van de deelnemende patiënten. 

Deze resultaten geven aan dat veel patiënten met een niet-wervel fractuur een
wervelinzakking hadden, ook bij het ontbreken van osteoporose en dat VFA kan
worden gebruikt om dat vast te stellen. Het spreekt vanzelf dat een VFA zou kun-
nen helpen bij het selecteren van patiënten bij wie een extra röntgen foto van de
wervelkolom nuttig kan zijn om de aanwezigheid van een wervelfractuur te beves-
tigen. Een dergelijk klinisch pad ondersteunt behandelkeuzes die beter rekening
houden met het absolute risico op toekomstige fracturen van de patiënt. 

In hoofdstuk 7 werden vallen en valgerelateerde risicofactoren beoordeeld in
277 vrouwen en mannen in de leeftijdsgroep van 50 jaar en ouder die zich pre-
senteerden met een klinische fractuur. Valgerelateerde risicofactoren werden
beoordeeld op basis van de Nederlandse valpreventie richtlijn. Follow-up infor-
matie over vallen en fracturen is verzameld door middel van een maandelijks
telefonisch interview in de eerste drie maanden na de fractuur. Een nieuw val
incident werd gemeld door 42 patiënten (15%), van wie er 5 een nieuwe fractuur
opliepen. Van de 42 patiënten die een nieuwe val doormaakten waren er 32 met
één nieuwe val en 10 hadden twee of meer valincidenten. 

Multivariate analyses van de totale groep met geslacht, leeftijd, ADL moeilijk-
heden, urine-incontinentie, en polyfarmacie toonden dat vrouwelijk geslacht en
ADL problemen significante valgerelateerde risicofactoren waren. Vrouwen
hadden een OR van 3,02 (95% CI 1,13-8,06) en patiënten met ADL problemen
had een OR van 2,50 (95% CI 1,27-4,93). Multivariate analyse met alleen de
vrouwelijke deelnemers, met de leeftijd, ADL moeilijkheden, polyfarmacie, en
de aanwezigheid van orthostatische hypotensie, toonden polyfarmacie als de
voornaamste risicofactor (OR 2,51; 95% CI: 1,19-5,28). De incidentie van vallen
was 35% bij vrouwen met ADL problemen en polyfarmacie in vergelijking met
15% bij vrouwen zonder deze risicofactoren (OR 3,56: CI 1,47 tot 8,67). 
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In hoofdstuk 8 werd de impact beschreven van de toepassing van osteoporose
en valpreventierichtlijnen met de inzet van een fractuur verpleegkundige op de
fractuur en osteoporose polikliniek van het MUMC+. 

Gedurende de periode van één jaar bood een speciale fractuur ver-
pleegkundige een bot- en valgerelateerde risicofactor evaluatie en behandel
programma aan volgens de Nederlandse richtlijnen voor alle patiënten ouder
dan 50 met een recente klinische fractuur (n = 940, 670 vrouwen en 270 man-
nen). De 1-jaars nieuwe fractuur incidentie in deze groep werd vergeleken met
de 6,5% 1-jaars incidentie bij patiënten die werden behandeld met een fractuur
in de periode 1999-2001 in hetzelfde ziekenhuis voordat de richtlijnen beschik-
baar waren en er geen speciale risico-evaluatie werd uitgevoerd. Een volgende
fractuur binnen een jaar deed zich voor in 33 van de 904 patiënten (3,7%) in de
totale studie-groep. Dat betekent een risicoreductie van 43% ten opzichte van
de controlegroep (HR: 0,57, CI: 0.39-0.83). Fractuur reductie was vergelijkbaar
bij mannen en vrouwen in alle leeftijden. Deze gegevens duiden erop dat de
systematische implementatie van richtlijnen voor osteoporose en valpreventie
onmiddellijk toegepast na een recente klinische fractuur door een gespe-
cialiseerde fractuur verpleegkundige het risico op een nieuwe fractuur binnen
een jaar aanzienlijk vermindert in vergelijking met de incidentie voordat de
richtlijnen beschikbaar waren. Gerandomiseerde studies zijn nodig om de
kosteneffectiviteit van dit klinisch pad en de specifieke onderdelen die bijdragen
tot het effect ervan te analyseren. 

Hoofdstuk 9 geeft een samenvatting van de resultaten van de verschillende
studies en beschrijft de belangrijkste conclusies. 

ALGEMENE CONCLUSIES

De implementatie van richtlijnen voor osteoporose en valpreventie, en van
gevalideerde case-finding strategieën in de dagelijkse praktijk blijft nog steeds
onvoldoende zowel voor primaire preventie als voor secundaire preventie1-12. De
redenen voor het gebrek aan richtlijn implementatie zijn niet erg duidelijk, en
afhankelijk van factoren gerelateerd aan zowel artsen als patiënten2-9, 12-14. 

De positie waarin chirurgen zich bevinden op dit moment toont opvallende
gelijkenis met die van cardiologen ongeveer twintig jaar geleden. Op dat
moment waren zij gericht op de acute behandeling van hart en vaatziekten,
zoals een hartinfarct. Er werd geen moeite gedaan om te beginnen met
secundaire preventieve maatregelen, hoewel het bekend was dat het risico
voor latere cardiovasculaire (CV) aandoeningen hoog was. Het duurde enige
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tijd voordat duidelijk werd dat een patiënt die herstellende is van bijvoorbeeld
een hartinfarct en zijn of haar familie in de ideale "state of mind" zijn om advies
te krijgen over mogelijke preventie. In 1985 is de American Heart Association
(AHA) daarom gestart met een programma genaamd "Get with the guidelines"
(GWTG). De uitvoering van dat programma na een acuut myocardinfarct heeft
geleid tot een verbeterde naleving van secundaire preventie richtlijnen binnen
één jaar15. 

Terugkomend op chirurgen en fractuurzorg ligt de parallel voor de hand: 
"Je moet het ijzer smeden als het heet is" 

Trauma chirurgen en orthopedisch chirurgen die patiënten met fracturen behan-
delen zijn niet alleen verantwoordelijk voor een optimale behandeling van de
fractuur zelf, maar ook voor de initiatie van maatregelen ter voorkoming van
een nieuwe, latere fractuur. Om dat te doen moeten ze verder kijken dan de
fractuur, net als cardiologen die steeds verder kijken dan het cardiovasculaire
event (bijvoorbeeld de staat van het hart) door gebruik te maken van de richt-
lijnen voor secundaire preventie en door zich te richten op andere goed gedo-
cumenteerde risicofactoren voor latere cardiovasculaire events zoals geslacht,
gewicht, bloeddruk, lipiden, en levensstijl, waarvan er vele te corrigeren zijn.
Het doel van de uitvoering van de GWTG was een vermindering van CV events
met 25% gedurende 10 jaar16. 

Een vermoedelijk effectieve programma met een dergelijke doelstelling bij frac-
tuur patiënten wordt gepresenteerd in dit proefschrift. De "fractuur en osteo-
porose polikliniek" is ontworpen om de impact te bestuderen van de implemen-
tatie van osteoporose en valpreventie richtlijnen op de initiatie van behandeling,
lifestyle veranderingen, en uiteindelijk, op de incidentie van nieuwe fracturen. 
Alle deelnemende patiënten werden geadviseerd over botgerelateerde levens-
stijl maatregelen, met inbegrip van voldoende calcium en vitamine D inname,
stoppen met roken en matiging van alcohol inname. Patiënten met osteoporose
werden onderzocht op de aanwezigheid van secundaire osteoporose en
eventuele oorzaken die bijdroegen aan secundaire osteoporose werden behan-
deld. Bij patiënten met osteoporose werd tevens een behandeling met
geneesmiddelen gestart. Valgerelateerde risico's werden geëvalueerd en bij de
aanwezigheid van dergelijke risico's werden algemene en/of gerichtte adviezen
verstrekt door de fractuurverpleegkundige. 

We toonden een daling van 43% in de daaropvolgende fracturen binnen één
jaar van follow-up in vergelijking met historische controle patiënten. 
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Ten aanzien van deze fractuur en osteoporose kliniek dienen diverse aspecten
besproken te worden: 

Ten eerste, ideaal gesproken zou een impactstudie de patiënten randomis-
eren in 2 groepen, namelijk het wel of niet toepassen van de richtlijnen. De fol-
low-up van de patiënten zou moeten plaatsvinden met relevante eindpunten
met inbegrip van de kwaliteit van leven, de morbiditeit en kosten effectiviteit.
Randomisatie van de individuele patiënt is echter onwaarschijnlijk omdat men
verwacht dat de deelnemende artsen de richtlijnen gebruiken voor de verzorg-
ing van al hun patiënten. Een geschikt alternatief is de randomisatie van ver-
schillende instellingen. Een andere mogelijk ontwerp is te kijken naar een groep
voordat en nadat dokters gebruik begonnen te maken van de richtlijnen17. We
pasten laatstgenoemde benadering toe en vergeleken het effect van een sys-
tematische implementatie van de richtlijnen bij patiënten prospectief gevolgd na
een fractuur met een historische controle groep die werden behandeld vóórdat
de richtlijnen beschikbaar waren en voordat fractuur preventie-initiatieven wer-
den genomen. Maar onze resultaten zijn van een lager niveau van bewijs dan
een gerandomiseerde studie. 

Ten tweede, voor de optimale implementatie van richtlijnen is het waarschijn-
lijk nodig om gebruik te maken van de diensten van een gespecialiseerde frac-
tuur verpleegkundige zoals we hebben aangetoond in hoofdstuk 3. Dit is niet
altijd haalbaar is, vooral gezien de huidige financiële structuur in de
Nederlandse gezondheidszorg die extra aandacht voor preventie van de
daaropvolgende fractuur niet vergoed. 

Ten derde, de valgerelateerde risico-evaluatie in ons programma was nogal
uitgebreid. We kozen een flink aantal valgerelateerde risicofactoren inclusief
enkele testen. Toekomstig onderzoek moeten proberen een onderscheid te
maken tussen de belangrijkste valgerelateerde risicofactoren bij fractuurpatiën-
ten. Dit zou de tijd kunnen verminderen die nodig is voor de evaluatie van deze
patiënten. Dit is met name van belang gezien het groeiende aantal ouderen.
Patiënten met een bepaald aantal valgerelateerde risicofactoren kunnen dan
worden verwezen voor een meer uitgebreide risico-evaluatie. Dit kan op zijn
beurt worden gevolgd door een interventie programma aangepast aan de gedi-
agnosticeerde valrisicofactoren bij elke patiënt. De uitkomst van een dergelijk
programma moeten in de eerste plaats zijn gericht op een vermindering van
vallen. Valpreventie vroegtijdig na een klinische fractuur zou kunnen leiden tot
de preventie van fracturen, maar dat moet nog bevestigd worden in toekomstig
onderzoek. 

Ten vierde, de resultaten wijzen erop dat de fractuur en osteoporosepoliklin-
iek werkzaam was voor secundaire preventie van fracturen. Tot onze verras-
sing hebben we vastgesteld dat slechts een beperkt aantal fractuurpatiënten
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konden worden geïdentificeerd met behulp van de Nederlandse osteoporose
richtlijnen als zijnde " at risk" voordat ze de huidige fractuur opliepen. Dertig
procent had een eerdere val in het voorafgaande jaar, zodat ze volgens de
Nederlandse valpreventie richtlijnen, in aanmerking komen voor een val en
fractuur risico-evaluatie. Dit onderstreept de noodzaak voor een nog breder
spectrum van benaderingen in de primaire preventie om patiënten te identifi-
ceren met een risico voor klinische, en meestal niet-wervel, fracturen. Een
dergelijk initiatief is in feite reeds in gang gezet. De Wereldgezondheidsorga-
nisatie (WHO) ontwikkelde een instrument voor de berekening van het absolute
risico op fracturen, gebaseerd op de botdichtheid en een grotere groep van klin-
ische botgerelateerde risicofactoren dan die in de Nederlandse richtlijnen (poly-
farmacie, roken, overmatig alcoholgebruik, reumatoïde artritis en zelf
ingeschatte slechte gezondheidstoestand)18. De WHO erkent dat dit initiatief
zich beperkt tot botgerelateerde risico's. Weliswaar benadrukken ze het belang
van valgerelateerde risico's, maar deze werden toch uitgesloten. In het licht van
onze resultaten kunnen de voorgestelde algoritmes van de WHO leiden tot
onderschatting van het werkelijke risico op fracturen bij patiënten met een hoog
valrisico. De mate waarin dergelijke algoritmen een overschatting maken van
het risico in diegenen die geen valrisicofactoren hebben is ook onduidelijk en
vereist dan ook een verdere grootschalige prospectieve bevolkingsstudie die
bot- en valgerelateerde risico's integreert. Een recente review over osteoporose
door Sambrook en Cooper ondersteunt het standpunt dat de therapeutische
strategieën zullen verschuiven van een aanpak die vooral gebaseerd is op bot-
dichtheidsmetingen naar een aanpak waarin zowel bot- alsmede valgerela-
teerde risico's worden gebruikt voor het voorspellen van het absolute risico op
fracturen19. 

Tot slot, fractuur en valpreventie interventieprogramma's moeten worden
geanalyseerd op hun kosteneffectiviteit. Verzekeraars in de gezondheidszorg
zullen samen met artsen behandeling drempels moeten definiëren voor ver-
schillende interventies. Deze drempels zullen verschillen tussen de diverse lan-
den, afhankelijk van de incidentie van fracturen en de beschikbare middelen
voor de gezondheidszorg. 

Samenvattend: ter preventie van nieuwe fracturen dienen patiënten van 50 jaar
en ouder die zich presenteren met een klinische fractuur deel te nemen aan een
onmiddellijke breed-spectrum beoordeling van hun risico voor latere fracturen.
De resultaten van dit proefschrift suggereren inderdaad dat de systematische
toepassing van gevalideerde osteoporose en valpreventie richtlijnen door een
fractuurverpleegkundige het risico op nieuwe fracturen doet afnemen in de
dagelijkse praktijk, zelfs al op de korte termijn.
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