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CHAPTER 8

SUMMARY OF PRINCIPLE RESULTS 

In chapter 2	we	studied	the	epidemiology	of	fractures	in	the	UK	1988-2012,	using	the	Clinical	

Practice	Research	Datalink	(CPRD).	Fracture	incidence	rates	by	age	and	sex	were	comparable	

to	those	documented	in	previous	studies,	with	a	bimodal	distribution	of	the	age-	and	sex-

specific	fracture	incidence	rate	at	any	site.	In	persons	aged	18-49	years,	the	overall	fracture	

rate	was	almost	twice	as	high	 in	men	than	in	women,	but	 in	persons	aged	50+	years,	the	

fracture	incidence	in	women	had	tripled	to	155.4/10.000	py,	more	than	twice	that	in	men.	

Substantial	 geographic	 heterogeneity	 in	 age-	 and	 sex-adjusted	 fracture	 incidence	 was	

observed,	with	rates	 in	Scotland	almost	50%	greater	than	those	 in	London	and	the	South	

East.	

We	 also	 observed	 marked	 differences	 in	 fracture	 incidence	 according	 to	 ethnicity,	 with	

the	differences	being	more	marked	for	fragility	fractures	(hip,	vertebral	and	wrist)	than	for	

any	 fracture.	The	 lowest	 fracture	 rates	were	observed	 in	black	 individuals,	and	thus	rates	

of	 fragility	 fracture	 in	white	women	were	4.7	times	greater	 than	 in	black	women	and	2.7	

times	greater	 in	white	men	than	black	men.	 Intermediate	fracture	rates	were	seen	 in	the	

South	 Asian	 population.	More	 pronounced	 differences	 in	 fracture	 incidence	 by	 ethnicity	

were	observed	when	individual	osteoporotic	fractures	were	considered.	Hip	fracture	rates	

were	2.7	times	greater	in	white	men	than	in	black	men	(12.27	versus	4.57/10,000	py),	and	

5	times	greater	 in	white	women	than	black	women	(32.61	versus	6.45/10,000	py).	Those	

of	South	Asian	ethnicity	had	hip	fracture	rates	of	less	than	half	that	of	individuals	of	white	

ethnicity.	Substantial		associations	were	also	observed	between	socio-economic	status	(SES)	

and	fracture	 incidence,	with	the	strongest	association	seen	 in	hip	 fracture	 in	men,	with	a	

RR	of	1.3	 in	 Index	of	Multiple	Deprivation	(IMD)	category	5	 (most	deprived)	compared	to	

category	1.	However,	this	trend	was	not	observed	in	women,	and	for	vertebral	fracture	(VF)	

even	a	trend	towards	a	decreased	risk	with	increasing	levels	of	deprivation	was	observed.		

In chapter 3	of	this	thesis,	we	presented	the	results	of	secular	trends	in	age-	and	sex-	specific	

fracture	incidence	rates	in	persons	of	age	50+	years	in	the	UK	from	1990	to	2012.	Overall,	the	

sex-specific	fracture	incidence	in	this	UK	population	appears	to	have	remained	stable,	but	

this	encompasses	much	variation	in	fracture	according	to	sex	and	fracture	site.	We	observed	

an	 increase	 in	 hip	 fracture	 incidence	 in	 men	 (1990-1994:	 8.9/10,000	 py;	 2008-2012:	
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11.8/10,000	py,	p=0.002)	but	stable	rates	in	women	(1990-1994:	33.8;	2008-2012:	33.5,	p for 

yearly trend =0.80).	Clinical	VF	became	more	common	in	women	(8.9	to	11.8,	p=0.005)	but	

remained	comparable	in	men	(4.6	to	5.9,	p=0.72).	Similarly,	the	rate	of	radius/ulna	fractures	

did	not	change	in	men	(9.6	to	9.6,	p=0.25),	but,	in	contrast,	became	less	frequent	in	women	

(50.4	to	41.2,	p=0.001).	Amongst	women,	fractures	of	the	carpus,	scapula,	humerus,	foot,	

pelvis	 and	tibia/fibula	became	more	 common,	 and	a	decrease	was	observed	 in	 the	 rates	

of	 fractures	of	 the	patella	 and	 rib,	whilst	 the	 rates	of	 fracture	of	 clavicle,	 ankle	and	 skull	

remained	unchanged.	Amongst	men,	there	was	also	a	decrease	in	rates	of	fracture	at	the	

foot,	while	fracture	rates	of	the	clavicle,	humerus,	ankle,	scapula,	carpus	and	tibia/fibula	all	

increased.		

In chapter 4	we	studied	trends	in	prescription	of	anti-osteoporosis	drugs	(AOD)	 in	the	UK	

between	1990-2012.	We	observed	a	rapid	increase	in	the	rate	of	first	AOD	prescription	in	

women	from	1990	to	2003,	followed	by	a	gradual	further	increase	to	2006	(from	2.3/10,000	

py	in	1990	to	169.7	in	2006).	Subsequently	there	was	a	stabilization	till	2009	and	finally	a	12%	

decrease	in	the	last	3	years.	In	men	there	was	a	less	steep	increase	from	1990	to	2007	(from	

1.4	 to	45.3/10,000	py),	 followed	by	a	plateau	 from	2008	onwards.	We	observed	differing	

incidence	patterns	for	the	individual	AODs,	with	bisphosphonates	(BPs)	being	the	dominant	

AOD.	Etidronate	was	the	first	BP	in	general	use,	but	prescriptions	markedly	decreased	with	

the	introduction	of	alendronate	and	risedronate,	with	more	robust	antifracture	efficacy.	A	

rapid	rise	of	alendronate	prescription	incidence	followed	after	2000	with	the	introduction	of	

a	once-weekly	formulation,	and	a	similar	trend,	albeit	less	pronounced,	was	observed	after	

the	introduction	of	the	once-weekly	formulation	of	risedronate	in	2002.	Yearly	rates	of	first	

prescription	of	any	AOD	increased	up	to	the	age	of	85-89	years	(248.9/10,000	py	in	women	

and	119.3	 in	men).	We	demonstrated	 significant	differences	 in	 rates	of	AOD	prescription	

by	geographic	location	and	by	ethnicity,	with	the	biggest	differences	by	ethnicity	observed	

in	women,	where	the	 incidence	 in	black	women	was	only	46%	of	that	 in	white	and	Asian	

women.

In chapter 5	we	studied	the	rates	of	subsequent	fractures	of	the	femur/hip,	humerus,	radius/

ulna,	vertebrae,	rib	or	pelvis	after	fractures	at	one	of	these	sites,	together	with	the	relative	

risk	 (RR)	 of	 fractures	 of	 the	 humerus,	 radius/ulna	 or	 vertebrae	 after	 an	 index	 femur/hip	

fracture,	from	1990	to	2012	in	UK	in	men	and	women	aged	50	years	or	over.	We	found	that	
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patients	suffering	a	fracture	in	general	have	a	high	incidence	of	a	subsequent	fracture.	The	

highest	 subsequent	 fracture	 incidence	after	 femur/hip	 fracture	was	 for	 humerus	 fracture	

in	men	 (59.5/10,000	 py)	 and	 radius/ulna	 fracture	 in	women	 (117.2/10,000	 py).	 After	 an	

index	fracture	of	the	radius/ulna,	humerus	fracture	in	men	(59.3/10,000	py)	and	femur/hip	

fracture	in	women	(82.4/10,000	py)	were	most	frequent.	The	RR	of	a	subsequent	fracture	

after	a	femur/hip	fracture	(compared	with	a	first	fracture	at	the	same	site)	in	most	subgroups	

ranged	from	3-7	for	subsequent	vertebral	fracture	and	fracture	of	the	humerus,	and	from	2-5	

for	subsequent	fractures	of	the	radius/ulna.	The	RR	for	subsequent	fracture	were	higher	in	

men	and	in	younger	age	groups.

There	was	no	evidence	of	any	statistically	significant	difference	in	incidence	rates	of	fracture	

after	an	index	hip/femur	fracture	or	radius/ulna	fracture	comparing	the	second	(2001-2012)	

with	the	first	(1990-2012)	half	of	the	calendar	period	for	men.	However,	for	women	there	

was	evidence	of	a	secular	increase	in	the	risk	of	subsequent	VF	after	fracture	of	radius/ulna,	

a	decrease	in	rib	after	hip/femur	or	radius/ulna	index	fractures,	and	a	decrease	in	radius/

ulna	fractures	after	hip/femur	fracture	comparing	the	later	with	the	earlier	calendar	period.	

In chapter 6	we	studied	the	accuracy	and	precision	of	semiautomatic	algorithms	for	detailed	

annotation	 of	 vertebral	 bodies	 from	 T4	 to	 L4	 in	 digitized	 lateral	 spinal	 dual-energy	 X-ray	

absorptiometry	 (DXA)	vertebral	 fracture	assessment	 (VFA)	 images	 in	201	women	aged	50	

years	or	older	with	non-vertebral	fracture	(NVF).	We	showed	that	the	overall	mean	accuracy	

of	 the	 algorithm	 was	 0.72	 mm	 corresponding	 to	 3.00%	 of	 vertebral	 height.	 The	 mean	

accuracy	for	normal	vertebrae	was	0.65	mm	(2.67%)	and	1.03	mm	(4.45%,	p<0.0001)	for	all	

fractured	vertebrae.	We	found	a	statistically	significant	difference	between	normal	(2.67%)	

and	 the	Grade	2/3	VF	 group	 (4.66%	and	9.65%,	 p<0.0001)	 and	no	 statistically	 significant	

difference	between	normal	and	Grade	1	VF	group	(3.18%).	The	overall	mean	precision	was	

0.26	mm	 (1.11%)	of	 vertebral	height.	 The	mean	precision	 for	normal	 vertebrae	was	0.21	

mm	(0.90%)	and	0.47	mm	(2.07%)	for	fractured	vertebrae	(p<0.0001).	Differentiating	against	

VF	 severity	 level,	we	 found	a	 statistically	 significant	difference	 for	normal	 (0.90%)	against	

Grade	1	(1.39%,	p<0.05)	and	normal	versus	Grade	2/3	(2.15	and	5.09%,	p<0.0001).	These	

findings	indicate	that	accuracy	and	precision	of	the	semiautomatic	algorithms	applied	on	VFA	

images	were	comparable	with	other	reported	results	in	the	literature	and	that	this	easy	to	

use	software	tool	is	reliable	for	clinical	application	to	systematically	evaluate	vertebral	body	

deformities.
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In chapter 7	 we	 evaluated	 the	 impact	 of	 the	 Dutch	 guideline	 regarding	 systematic	

implementation	of	 densitometric	 VFA,	 applying	 the	 algorithms	 for	 detailed	 annotation	of	

vertebral	bodies	 from	T4	 to	L4	described	 in	chapter	6,	 in	patients	with	a	 recent	NVF.	We	

evaluated	582	patients	before	and	484	after	implementation	(mean	age	67	and	66	years;	71	

and	74%	women,	respectively).	Performing	VFA	increased	from	4.6	to	97.1%	(p	<	0.001)	and	

the	diagnosis	of	VFs	from	2.2	to	26.2%	for	grade	≥	1	(p	<	0.001)	and	from	0.9	to	14.7%	for	

grade	≥	2	(p	<	0.001).	The	finding	of	one	or	more	VFs	in	patients	with	osteopenia	increased	

the	percentage	of	patients	eligible	for	treatment	by	a	quarter,	from	31.0%	in	the	pre-guideline	

to	38.4%	in	the	post-guideline	cohort.	Based	on	these	findings	we	believe	that	systematic	

implementation	of	VFA	 in	patients	with	a	NVF	at	 the	FLS	contributes	 to	documenting	the	

high	prevalence	of	VFs	in	these	patients,	in	both	genders,	at	any	age,	NVF	location	and	BMD.
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Samenvatting van de voornaamste resultaten (Summary in Dutch)

De	eerste	doelstelling	van	dit	proefschrift	was	om	de	epidemiologie	van	fracturen	bij	personen	

van	50	 jaar	of	ouder	 in	het	Verenigd	Koninkrijk	 te	bestuderen.	De	resultaten	daarvan	zijn	

beschreven	in	de	hoofdstukken	2	tot	en	met	5.	De	tweede	doelstelling	van	dit	proefschrift	

was	om	inzicht	te	krijgen	in	de	prevalentie	van	wervelfracturen	bij	personen	van	50	jaar	of	

ouder	met	een	 recente	niet-wervel	 fractuur	en	om	 te	onderzoeken	wat	de	 impact	 is	 van	

het	 systematisch	uitvoeren	 van	beeldvorming	 van	 de	wervelkolom	bij	 patiënten	met	 een	

niet-wervel	 fractuur	die	de	polikliniek	metabole	botziekten	bezoeken.	De	bevindingen	zijn	

beschreven	in	hoofdstuk	6	en	7.	

In hoofdstuk 2	hebben	we	de	epidemiologie	van	fracturen	in	het	Verenigd	Koninkrijk	in	de	

periode	 1988-2012	 bestudeerd	 met	 behulp	 van	 een	 Engelse	 databank	 genaamd	 Clinical	

Practice	 Research	 Datalink	 (CPRD).	 De	 leeftijds-	 en	 geslachtsspecifieke	 fractuurincidentie	

waren	 vergelijkbaar	 met	 de	 resultaten	 van	 eerdere	 onderzoeken,	 met	 een	 bimodale	

verdeling	van	de	leeftijds-	en	geslachtsspecifieke	incidentie	van	de	verschillende	groepen	met	

fracturen.	In	de	groep	18-49	jarigen	was	de	totale	fractuurincidentie	bijna	twee	keer	zo	hoog	

bij	mannen	als	bij	vrouwen,	maar	bij	personen	van	50	jaar	of	ouder	was	de	fractuurincidentie	

bij	vrouwen	verdrievoudigd	tot	155.4/10.000	persoon	jaren	(pj)	en	bijgevolg	meer	dan	twee	

keer	hoger	dan	bij	mannen.	Er	was	sprake	van	een	substantiële	geografische	heterogeniteit	

in	de	leeftijds-	en	geslachtsspecifieke	fractuurincidentie,	waarbij	deze	in	Schotland	bijna	50%	

hoger	was	dan	in	Londen	en	het	Zuidoosten	van	het	Verenigd	Koninkrijk.	

Ook	waren	er	aanzienlijke	verschillen	in	fractuurincidentie	tussen	etnische	groepen,	waarbij	

de	verschillen	die	gezien	werden	bij	fracturen	die	geassocieerd	zijn	met	osteoporose	(heup,	

wervel	en	pols)	groter	waren	dan	alle	fracturen	gegroepeerd.	De	laagste	fractuurincidentie	

werd	 gezien	 bij	 negroïde	 personen.	 Zo	 was	 de	 totale	 incidentie	 van	 heup-,	 wervel-	 en	

polsfracturen	bij	Kaukasische	vrouwen	4.7	keer	hoger	dan	bij	negroïde	vrouwen,	bij	mannen	

was	 dit	 2.7	 keer	 hoger,	 terwijl	 de	 fractuurincidentie	 bij	 de	 Zuid-Aziatische	 populatie	 hier	

tussenin	 lag.	Meer	uitgesproken	verschillen	werden	gezien	bij	het	bestuderen	van	de	aan	

osteoporose	 geassocieerde	 fracturen	 op	 specifieke	 plaatsen.	 Zo	 was	 de	 incidentie	 van	

heupfracturen	2.7	keer	hoger	bij	Kaukasische	mannen	dan	bij	negroïde	mannen	(12.27	tegen	

4.57/10,000	pj),	en	bij	Kaukasische	vrouwen	5	x	hoger	dan	bij	negroïde	vrouwen	(32.61	tegen	
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6.45/10,000	pj).	 Tevens	was	de	 incidentie	 van	heupfracturen	bij	 personen	met	 een	 Zuid-

Aziatische	etniciteit	minder	dan	de	helft	van	de	incidentie	bij	Kaukasische	personen.

Er	 werden	 ook	 associaties	 gevonden	 tussen	 de	 sociaaleconomische	 status	 (SES)	 en	

fractuurincidentie,	 waarbij	 de	 sterkste	 associatie	 werd	 gezien	 bij	 heupfracturen	 bij	

mannen.	Mannen	uit	de	laagste	SES	groep	(de	zogenaamde	IMD	categorie	5)	hadden	voor	

heupfracturen	een	relatief	 risico	 (RR)	van	1.3	vergeleken	met	mannen	uit	de	hoogste	SES	

groep	(IMD	categorie	1).	Bij	vrouwen	werd	deze	associatie	echter	niet	gezien,	en	werd	er	

bij	wervelfracturen	 zelfs	 een	 omgekeerde	 associatie	 gezien,	 namelijk	 een	 afname	 van	 de	

incidentie	bij	afnemende	SES.		

In hoofdstuk 3 hebben	 we	 de	 seculaire	 trend	 van	 leeftijds-	 en	 geslachtsspecifieke	

fractuurincidenties	bij	personen	≥	50	jaar	in	het	Verenigd	Koninkrijk,	in	de	periode	van	1990	

tot	2012,	onderzocht.	Voor	dit	onderzoek	werd	ook	de	CPRD	database	gebruikt.	De	incidentie	

van	de	groep	met	alle	fracturen	in	de	bestudeerde	populatie	bleef	in	deze	periode,	zowel	bij	

vrouwen	als	bij	mannen,	ongewijzigd,	maar	er	was	variatie	in	de	incidentie	per	geslacht	en	

per	 fractuurlocatie.	 Er	was	 sprake	 van	een	 toename	van	de	 incidentie	van	heupfracturen	

bij	 mannen	 (1990-1994:	 8.9/10,000	 pj;	 2008-2012:	 11.8/10,000	 pj,	 p=0.002),	 maar	 een	

gelijkblijvende	trend	bij	vrouwen	(1990-1994:	33.8;	2008-2012:	33.5,	p voor jaarlijkse trend 

=0.80).	Klinische	wervelfracturen	namen	toe	bij	vrouwen	(van	8.9	naar	11.8,	p=0.005),	maar	

bleven	ongewijzigd	bij	mannen	(van	4.6	naar	5.9,	p=0.72).	De	incidentie	van	fracturen	van	

de	onderarm	bleef	ongewijzigd	bij	mannen	(9.6	naar	9.6,	p=0.25),	maar	nam	af	bij	vrouwen	

(van	 50.4	 naar	 41.2,	 p=0.001).	 Bij	 vrouwen	 nam	 de	 incidentie	 van	 fracturen	 van	 vinger,	

schouderblad,	bovenarm,	voet,	bekken	en	onderbeen	toe	terwijl	er	een	afname	werd	gezien	

van	de	incidentie	van	fracturen	van	knieschijf	en	rib.	Tevens	bleef	bij	vrouwen	de	incidentie	

van	fracturen	van	sleutelbeen,	enkel	en	schedel	gelijk.	Bij	mannen	was	er	ook	een	afname	

van	de	incidentie	van	voetfracturen,	terwijl	de	incidentie	van	fracturen	van	het	sleutelbeen,	

bovenarm,	enkel,	schouderblad,	vinger	en	onderbeen	toenam.											

In hoofdstuk 4	 onderzochten	 we	 de	 trends	 van	 voorgeschreven	 anti-osteoporose	

medicamenten	 (AOM)	 in	 het	 Verenigd	 Koninkrijk	 in	 de	 periode	 1990-2012.	 Bij	 vrouwen	

observeerden	wij	 een	 snelle	 toename	 van	 eerste	 AOM	 voorschriften	 van	 1990	 tot	 2003,	

gevolgd	door	een	geleidelijke	verdere	toename	tot	2006	(van	2.3/10,000	pj	in	1990	tot	169.7	
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in	2006).	Vervolgens	was	er	een	stabilisatie	tot	2009,	en	tenslotte	een	afname	van	12%	in	

de	 laatste	3	 jaar.	Bij	mannen	was	er	een	minder	 sterke	 toename	van	1990	 tot	2007	 (van	

1.4	 tot	 45.3/10,000	 pj),	 gevolgd	 door	 een	 stabiele	 voorschrijf	 incidentie	 vanaf	 2008.	Wij	

zagen	verschillende	patronen	bij	de	diverse	soorten	AOM.	Bisfosfonaten	werden	het	vaakst	

voorgeschreven.	Etidronaat	was	het	eerste	bisfosfonaat	dat	gebruikt	werd,	maar	het	aantal	

eerste	voorschriften	daalde	sterk	na	de	introductie	van	alendronaat	en	risedronaat,	waarvan	

aangetoond	werd	dat	er	een	sterker	effect	op	fractuurpreventie	was.	Na	de	introductie	van	

een	alendronaat	formulering	die	maar	1x	per	week	ingenomen	hoefden	te	worden	(in	plaats	

van	dagelijks)	was	er	vanaf	2000	een	snelle	toename	te	zien	van	alendronaat	voorschriften.	

Een	 vergelijkbaar	 fenomeen,	 maar	 minder	 uitgesproken,	 deed	 zich	 voor	 in	 2002,	 na	

introductie	van	een	1x	per	week	formulering	van	risedronaat.

Het	 aantal	 jaarlijkse	 nieuwe	 voorschriften	 van	 AOM	 nam	 toe	 met	 de	 leeftijd	 tot	 de	

leeftijdsgroep	van	85-89	jaar	(248.9/10,000	pj	bij	vrouwen	en	119.3	bij	mannen).	Er	waren	

aanzienlijke	 verschillen	 in	 nieuwe	 AOM	 voorschriften	 tussen	 verschillende	 geografische	

gebieden	en	etnische	groepen.	Het	grootste	verschil	tussen	etnische	groepen	werd	gezien	

bij	vrouwen,	waar	de	incidentie	van	nieuwe	voorschriften	bij	negroïde	vrouwen	slechts	46%	

was	van	de	incidentie	bij	Kaukasische	of	Aziatische	vrouwen	was.																																																																

In hoofdstuk 5	 bestudeerden	 we	 de	 incidentie	 van	 nieuwe	 fracturen	 van	 dijbeen/heup,	

bovenarm,	onderarm,	wervel,	rib	of	bekken	na	een	eerdere	fractuur	op	één	van	deze	locaties,	

tezamen	met	het	relatieve	risico	(RR)	op	fracturen	van	de	bovenarm,	onderarm	of	wervel	na	

een	eerdere	fractuur	van	dijbeen/heup,	bij	mannen	en	vrouwen	van	≥	50	jaar	in	het	Verenigd	

Koninkrijk	 in	de	periode	1990	–	2012.	Hieruit	bleek	dat	patiënten	met	een	fractuur	in	het	

algemeen	een	grote	 kans	hebben	op	een	nieuwe	 fractuur.	De	 incidentie	van	een	nieuwe	

fractuur	na	een	eerdere	fractuur	van	dijbeen/heup	was	het	hoogst	voor	een	fractuur	van	

de	bovenarm	bij	mannen	 (59.5/10,000	pj)	en	een	 fractuur	van	de	onderarm	bij	 vrouwen	

(117.2/10,000	pj).	Na	een	eerdere	fractuur	van	de	onderarm	kwam	bij	mannen	een	fractuur	

van	de	bovenarm	het	meest	voor	(59.3/10,000	pj),	bij	vrouwen	was	dat	een	dijbeen/heup	

fractuur	(82.4/10,000	pj).																																																																																																																																																															

Het	RR	op	nieuwe	fracturen	na	een	eerdere	fractuur	van	het	dijbeen	of	de	heup	(vergeleken	

met	een	eerste	fractuur	op	dezelfde	locatie)	varieerde	in	de	meeste	subgroepen	tussen	de	3	

en	7	bij	nieuwe	fracturen	van	wervel	en	bovenarm	en	tussen	de	2	en	5	voor	nieuwe	fracturen	
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van	de	onderarm.	Het	RR	voor	vervolgfracturen	was	in	het	algemeen	hoger	bij	mannen	en	bij	

de	jongste	leeftijdsgroepen.	Wij	vonden	geen	verschil	in	de	incidentie	van	nieuwe	fracturen	

na	 een	 eerdere	 fractuur	 van	dijbeen/heup	of	 de	 onderarm	wanneer	wij	 de	 tweede	helft	

van	de	studieperiode	(2001-2012)	vergeleken	met	de	eerste	helft	(1990-2012).	Echter,	bij	

vrouwen	was	er	een	toename	van	de	incidentie	van	nieuwe	wervelfracturen	na	een	eerdere	

fractuur	van	de	onderarm,	een	afname	van	ribfracturen	na	een	eerdere	fractuur	van	dijbeen/

heup	of	van	onderarm,	en	een	afname	van	onderarm	fracturen	na	een	eerdere	fractuur	van	

dijbeen/heup	fractuur	wanneer	beide	periodes	vergeleken	werden.			

In hoofdstuk 6 bestudeerden	we	de	nauwkeurigheid	en	precisie	van	een	semiautomatisch	

computeralgoritme	 voor	 het	 vaststellen	 van	 de	 contouren	 van	 de	 wervellichamen	 (=	

annotatie)	op	gedigitaliseerde	beelden	van	de	laterale	wervelkolom	die	gemaakt	werden	met	

behulp	van	een	DXA-apparaat	(DXA	=	Dual	Energy	X-ray).	Op	basis	van	de	contouren	van	de	

wervellichamen	wordt	vervolgens	vastgesteld	of	sprake	is	van	een	wervelfractuur	(vertebral	

fracture	assessment	=	VFA).	Wij	bepaalden	de	nauwkeurigheid	(vergeleken	met	handmatige	

annotatie	 door	 ervaren	 onderzoeker)	 en	 de	 precisie	 (d.w.z.	 de	 reproduceerbaarheid)	 van	

een	 semiautomatisch	 computeralgoritme	 voor	 annotatie	 van	 de	wervellichamen	 van	 Th4	

tot	L4	op	laterale	wervelkolom	afbeeldingen	van	201	vrouwen	van	50	jaar	of	ouder,	die	zich	

presenteerden	met	een	niet-wervel	fractuur.	De	totale	gemiddelde	nauwkeurigheid	van	het	

computeralgoritme	bedroeg	0.72	mm,	overeenkomend	met	3.00%	van	de	wervelhoogte.	De	

gemiddelde	nauwkeurigheid	bij	normale	wervels	was	0.65	mm	(2.67%)	en	voor	alle	wervels	

met	een	fractuur	was	dit	1.03	mm	(4.45%,	p<0.0001).	Wij	vonden	een	statistisch	significant	

verschil	 tussen	de	nauwkeurigheid	 in	de	normale	 (2.67%)	en	de	graad	2/3	wervelfractuur	

groep	(4.66%	en	9.65%,	p<0.0001)	en	geen	statistisch	significant	verschil	tussen	normale	en	

graad	1	wervelfractuur	groep	(3.18%).	De	totale	gemiddelde	precisie	was	0.26	mm	(1.11%	

van	de	wervel	hoogte).	De	gemiddelde	precisie	bij	normale	wervels	was	0.21	mm	(0.90%)	

en	 0.47	 mm	 (2.07%)	 bij	 gefractureerde	 wervels	 (p<0.0001).	 Wij	 vonden	 een	 statistisch	

significant	 verschil	 tussen	 de	 precisie	 in	 normale	 wervels	 (0.90%)	 en	 wervels	 met	 een	

graad	1	fractuur	(1.39%,	p<0.05)	en	tussen	normale	wervels	en	wervels	met	een	graad	2/3	

fractuur	(2.15	en	5.09%,	p<0.0001).	Deze	bevindingen	tonen	aan	dat	de	nauwkeurigheid	en	

precisie	van	het	semiautomatische	algoritme	dat	wij	toepasten	op	laterale	DXA	afbeeldingen	

vergelijkbaar	waren	met	de	 resultaten	 van	eerdere	 studies.	Daarnaast	 concludeerden	we	

dat	deze	software	eenvoudig	en	gebruiksvriendelijk	is	en	daarmede	goed	bruikbaar	voor	het	
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systematisch	evalueren	van	wervels	in	de	klinische	praktijk.	

In hoofdstuk 7	 evalueerden	 wij	 de	 impact	 van	 de	 Nederlandse	 richtlijn	 met	 betrekking	

tot	 systematische	 implementatie	 van	 VFA	 op	 laterale	 DXA	 beelden	 van	 de	 wervelkolom,	

gebruikmakend	van	het	in	hoofdstuk	6	beschreven		computeralgoritme	voor	gedetailleerde	

annotatie	 van	wervellichamen	 van	 Th4	 tot	 L4,	 in	 patiënten	met	 een	 recente	 niet-wervel	

fractuur.	Wij	evalueerden	582	patiënten	vóór	en	484	na	implementatie	(gemiddelde	leeftijd	

67	en	66	jaren;	71%	en	74%	vrouwen,	respectievelijk).	De	toepassing	van	VFA	nam	toe	van	

4.6	naar	97.1%	(p	<	0.001)	en	de	diagnose	van	wervelfracturen	van	2.2	naar	26.2%	bij	graad	≥	

1	(p	<	0.001)	en	van	0.9	tot	14.7%	voor	graad	≥	2	(p	<	0.001).	Het	vaststellen	van	één	of	meer	

wervelfracturen	bij	patiënten	met	osteopenie	verhoogde	het	percentage	patiënten	dat	 in	

aanmerking	kwam	voor	behandeling	met	een	kwart,	namelijk	van	31.0%	in	het	cohort	vóór	de	

introductie	van	de	richtlijn	tot	38.4%	daarna.	Op	basis	van	deze	bevindingen	concludeerden	

wij	 dat	 systematische	 	 implementatie	 van	VFA	bij	 patiënten	met	een	niet-wervel	 fractuur	

op	 de	 fractuur	 polikliniek	 bijdraagt	 aan	 het	 documenteren	 van	 de	 hoge	 prevalentie	 van	

wervelfracturen	bij	deze	patiënten,	zowel	bij	mannen	als	bij	vrouwen,	op	elke	leeftijd	en	bij	

elke	niet-wervelfractuur	locatie	en	bij	elke	BMD.		




