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Wist je dat?

Osteoporose:
test uw kennis

Breuken als gevolg van osteoporose
zijn de belangrijkste oorzaak van
ziekenhuisopnames bij vrouwen
boven de 60 jaar, vóór borstkanker,
beroertes en hartaanvallen.
Preventieve maatregelen
kunnen in drie woorden
worden samengevat:
calcium, vitamine D
en beweging.

In een recente enquête bij vijfhonderd vrouwen tussen de
50 en 70 jaar werd gepeild naar hun kennis over osteoporose,
de verzwakking van de botten waardoor het risico op breuken
verhoogt. Het is duidelijk dat deze ziekte nog steeds weinig
bekend is bij het grote publiek en dat de schadelijke gevolgen
ervan grotendeels worden onderschat.

V

eel vrouwen beschouwen
osteoporose eerder als een
gevolg van het ouder worden dan als een pathologie.
Dat gebrek aan kennis heeft
een negatieve invloed op zowel de preventie als de opsporing van de ziekte. Vanaf
de menopauze neemt bij vrouwen de botdichtheid geleidelijk af. Dat verlies versnelt
in aanwezigheid van risicofactoren zoals
vervroegde menopauze, erfelijke aanleg,
slankheid, roken, een calciumarm dieet,
vitamine D-tekort en een behandeling met
corticosteroïden. Een niet-invasief radiologisch onderzoek - osteodensitometrie - kan
het verlies van botdichtheid beoordelen en
osteoporose opsporen.

Een verraderlijke ziekte
Het verlies van botdichtheid is pijnloos, er zijn
dus geen waarschuwingssymptomen. Het
risico op breuken hangt echter nauw samen
met de botdichtheid. Daarom komt osteoporose vaak pas aan het licht wanneer een
niet-traumatische breuk plotseling optreedt.
Volgens de statistieken van de Wereldgezondheidsorganisatie zal een op de drie vrouwen
boven de 50 jaar en een op de vijf mannen
boven de 70 jaar een dergelijke breuk oplopen.

Niet-traumatische fracturen en
wervelindeukingen
Osteoporose verzwakt eerst de wervels. Deze
kunnen spontaan breken en bekneld raken,
hetgeen pijn, lengteverlies en een typische

kromming van de rug veroorzaakt. Andere
botten kunnen ook aangetast zijn, waarbij
vooral de polsen en de heupen risicogebieden zijn. Struikelen en gewoon vallen is vaak
al voldoende om zo’n breuk te veroorzaken.
Deze ongevallen tasten niet alleen de levenskwaliteit aan, maar verhogen ook het risico
op afhankelijkheid, vooral bij ouderen.

Calcium, vitamine D en beweging
Breuken als gevolg van osteoporose zijn de
belangrijkste oorzaak van ziekenhuisopnames bij vrouwen boven de 60 jaar, vóór
borstkanker, beroertes en hartaanvallen.
Het is belangrijk om op tijd aan preventie te
denken. Preventieve maatregelen kunnen in

drie woorden worden samengevat: calcium,
vitamine D en beweging. Calcium geeft het
botweefsel zijn sterkte. Vanaf de menopauze
neemt de behoefte aan calcium echter toe. Als
je minder dan vier zuivelproducten per dag
eet, moet je deze inname aanvullen met een
calciumsupplement. Een dagelijks supplement van achthonderd eenheden vitamine D
wordt ook aanbevolen om elk tekort te voorkomen. Dat is nodig voor een goede opname
van calcium in de botten. Bovendien draagt
vitamine D bij tot de sterkte van de botten en
heeft het een positieve impact op de spierfunctie. Tot slot stimuleert het vermijden van
een zittende levensstijl in combinatie met
veel wandelen en bewegen het botweefsel. ■

“Er rust nog steeds een taboe op vaginale atrof ie”
‘Ik heb vaak een brandend gevoel in mijn vagina na seks met mijn partner. Kan ik daar iets aan doen?’ Als deze vraag al
gesteld wordt bij de huisarts, zal het goedbedoelde zalfje op voorschrift meestal niet de juiste oplossing bieden. Volgens
menopauzeconsulente Caroline Commenne wandelt slechts 20% van de vrouwen klachtenloos door de menopauze heen.

“

Een groot deel van de vrouwen die
kampen met problemen tijdens
de menopauze, voelt zich niet
gesteund in hun klachten en durft
hier dan ook nauwelijks over te praten”, vertelt Commenne. “Veel vrouwen en
hun partners worden geconfronteerd met
vaginale atrofie. Dat is een vaak voorko-
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Door het tekort aan oestrogeen
tijdens de menopauze ontstaat
een verdunning, verdroging of
ontsteking van de vaginawand.
mende klacht tijdens de menopauze die
vandaag de dag jammer genoeg onvoldoende gediagnosticeerd wordt. Enerzijds omdat deze problematiek te weinig
aangebracht wordt door de vrouwen zelf,
anderzijds omdat die veelal wordt geminimaliseerd en zelfs ontkend tijdens het
bezoek aan de arts. Wat het probleem dan
opnieuw in een taboesfeer duwt.”

Chronische aandoening
“Door het tekort aan oestrogeen tijdens de
menopauze ontstaat een verdunning, verdroging of ontsteking van de vaginawand.
Dat zorgt voor een zeer frequente chronische aandoening, beter bekend als vaginale atrofie. Ongemakken worden wel snel
opgemerkt, maar jammer genoeg ook vaak
verzwegen voor de partner. Irritaties, kleine
scheurtjes, kloofjes op de huid op of rond de
schaamlippen: het zijn allemaal klachten die
een vlotte, leuke vrijpartij in de weg staan.
Bovendien krijgt de vrouw af te rekenen met
urinaire problemen zoals incontinentie en
terugkerende urineweginfecties.”

Fysieke en psychologische klachten
“De pre/post menopauze is een periode waar
heel wat klachten naar boven komen”, vervolgt Commenne. “In deze fase is het uiterst
belangrijk dat de vrouw correct geïnformeerd
wordt over de oorzaak en hoe deze te behandelen. Fysieke klachten, zoals warmteopwellingen, nachtelijk zweten, aanvallen van
hartkloppingen, gewrichtspijnen, vergeetachtigheid en slapeloosheid blijven en krijgen
bovendien een psychologische weerslag, zoals
ongeïnteresseerd zijn, prikkelbaarheid, angsten, depressieve stemmingen, huilbuien en

conflicten met de partner. De klassieke behandelingen met antidepressiva en/of angstremmers bieden meestal geen oplossing.”

Menopauzeconsulent
Bestaan er dan wel oplossingen? Commenne:
“Het is alvast een goede start als je de stap zet
naar een menopauzeconsulent die gespecialiseerd is in de professionele begeleiding
van de vrouw in de menopauze. Daar bestaan
geen taboes: alles is bespreekbaar. De consulent luistert, overlegt, stelt concrete oplossingen voor en geeft de warme zorg op maat.” ■

〉 Maar liefst 80% van
de vrouwen heeft
klachten tijdens de
menopauze.

