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Stellingen behorende bij het proefschrift

Fracture prediction in primary care:
more than bone alone
Antonia Catharina Maria van Geel
10 oktober 2008
1. Het recent hebben doorgemaakt van een fractuur is de belangrijkste
onafhankelijke risicofactor voor het ontstaan van een nieuwe fractuur
(dit proefschrift).
2. De kans op de volgende fractuur binnen één jaar na een fractuur is vijfmaal
hoger dan de kans op een eerste fractuur (dit proefschrift).
3. Vanaf de menopauze stijgt het risico op een eerste fractuur lineair met de
leeftijd, terwijl het risico op een volgende fractuur na een eerste fractuur
hetzelfde stijgingspercentage heeft als de Keutenberg (dit proefschrift).
4. Testosteron- en oestrogeenspiegels zijn geassocieerd met de spiermassa
en de spierkracht (dit proefschrift) en zijn dus voorspellers voor het
valrisico.
5. Het merendeel van de patiënten met een fractuur wordt niet als hoogrisico
patiënten geïdentificeerd als de Standaard Osteoporose van het
Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) vóór het optreden van de
fractuur zou worden toegepast (dit proefschrift).
6. De volgende versie van de NHG-Standaard Osteoporose moet worden
omgedoopt tot een NHG-Standaard Fractuurpreventie.
7. De FRAX, het fractuurrisicomodel van de Wereldgezondheidsorganisatie,
wordt een goed model om de absolute kans op een fractuur te bepalen,
mits valrisicofactoren erin worden opgenomen.
8. Het behandelen van osteoporose ter preventie van een fractuur is
problematisch: de patiënt heeft er weinig zin in.
9. Tennissen is een van de beste methoden om de botkwaliteit te verbeteren.
Het verhoogt de botkwaliteit van de dominante arm, maar ook van de heup
en de lumbale wervels (Pluim et al. Br J Sports Med 2007).
10. Valpreventie garandeert geen fractuurpreventie, maar beiden voorkomen
pijn.
11. Voor het krijgen van osteoporose hoef je niks te doen.

