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Hormoontherapie en botgezondheid

• Curatieve en palliatieve hormoontherapie

• Laag testosteron negatieve invloed op botdichtheid 

• 35% osteopenie of osteoporose voor start hormonen

• 43%  osteoporose na 2 jaar hormonen

• Langdurige gebruik bij ouderen > 65 jaar toename fractuurrisico 

oplopend tot 45% 

• Belang van preventie voor behoud kwaliteit van leven



Botverlies door hormoontherapie
Verlies botdichtheid in de lumbale wervelkolom na 1 jaar

Shapiro C, et al. J Clin Oncol. 2019:37:2916–2946. Guise T. Oncologist. 2006;11:1121–1131.



Botmetabolisme

Roodman G. N Engl J Med. 2004;350:1655–1664.



Botverlies
Balans botopbouw en botafbraak verstoord bij overexpressie RANKL

Roodman G. N Engl J Med. 2004;350:1655–1664.



Botverlies
Fractuurrisico bij gebruik ARTAs

* ARTA = androgen receptor targeted agent.

Myint Z, et al. JAMA Netw Open. 2020;3:e2025826.



Dexa scan 

Botdichtheid BMD



Factoren  die fractuurrisico verhogen
• Lage botmineraaldichtheid
• >65 jaar
• Body Mass Index van ≤24 
• Eerdere fractuur boven 50 j 
• Heupfractuur bij een van de ouders
• Roken, of heeft gerookt
• ≥6 maanden corticosteroïden gebruik ≥ 10mg per dag 
• Alcohol (meer als 2 glazen per dag)
• Vallen in voorgeschiedenis ( 1 keer of vaker afgelopen jaar)



Zorgpad



Leefstijl adviezen
• Stoppen met roken
• Alcohol beperken
• Bewegen 150 minuten verdeeld over de 

week; matig intensief en tweemaal per 
week krachttraining (Next programma)

• Aandacht voor calcium/VitD
• Beter gezond project en beterverwijs.nl

Bij start botversterkende middelen: denosumab, zoledroninezuur
• Gesaneerd gebit en follow-up bij tandarts



Take home massage

• Dexa scan geeft inzicht in de botdichtheid

• Belang van leefstijl

• Stel kleine doelen bij werken aan leefstijl

• Elk stap is er 1 

• Vraag ondersteuning waar nodig


