Osteoporose en osteoporotische
fracturen in Nederland
Osteoporose is een chronische aandoening waardoor de botten worden verzwakt en mensen het risico
lopen op osteoporotische fracturen. Deze fracturen kunnen een drastisch effect hebben
op iemands leven en kunnen pijn, isolatie en afhankelijkheid tot gevolg hebben.
2025:

€1,1 mld.

21%
Ongeveer 21% van
de vrouwen en
6% van de mannen
boven de 50 jaar
in Nederland heeft
osteoporose.1

6%
2010:

Jaarlijks doen zich ongeveer

€824 mln.

76.000 osteoporotische

Kosten osteoporotische fracturen

1

Minder dan de helft van de personen
die in aanmerking komen voor
post-fractuur zorg, maakt gebruik
van deze diensten.2

fracturen voor.1

1 5

Minder dan
op de
mensen
met osteoporose in Nederland is
gediagnosticeerd.1 3

Door de vergrijzing komen osteoporose en osteoporotische fracturen steeds vaker voor. Dit probleem wordt
onderschat in de politiek. Als overheden gendergelijkheid, gezond oud worden en duurzame
gezondheidszorg serieus nemen, moeten ze erkennen dat het van vitaal belang is om de
aanpak van osteoporose en osteoporotische fracturen hoge prioriteit te geven.

We roepen beleidsmakers op om op vijf kernpunten actie te ondernemen:

Een werkend
systeem ontwikkelen:
beleid voor toezicht,
verantwoordelijkheid
en investeringen

Er snel bij zijn:
vaststelling en
behandeling in
de eerste lijn

Mensen er
bovenop helpen:
multidisciplinaire
zorg na de fractuur
faciliteren

Kwaliteit van leven
ondersteunen als
onderdeel van
gezond en actief
oud worden:
val-en fractuurpreventie
op oudere leeftijd

Patiënten en het
publiek erbij betrekken:
bewustzijn, activering
en zelfmanagement

Lees hier meer over op: hpolicy.co/osteo
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