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Geacht bestuur, 
 
In april 2019 is de ontwikkeling van de richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie op initiatief 
van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) gestart. Inmiddels is de concept richtlijn 
gereed voor commentaar. 
 
Met veel genoegen legt de werkgroep u de conceptrichtlijn Osteoporose en fractuurpreventie 
voor ter becommentariëring. De uiterste reactietermijn is vrijdag 16 juli 2021. 
 
Wij verzoeken u de conceptrichtlijn te verspreiden onder uw leden en hen op de hoogte te 
brengen van de mogelijkheid tot becommentariëring. De werkgroep stelt het op prijs als u 
binnen uw vereniging een aantal reviewers wilt verzoeken de conceptteksten te bestuderen 
en van commentaar te voorzien.  
 
Vervolgens verzoeken wij u als vereniging de binnengekomen commentaren te beoordelen op 
relevantie en eventuele tegenstrijdigheden. En verder de commentaren waar nodig aan te 
vullen, te filteren en samen te vatten. Het is belangrijk dat de commentaren die u instuurt 
aansluiten bij uw verenigingsstandpunt. Beoordeling van het binnengekomen commentaar 
door uw vereniging is essentieel om een evenwichtig beeld van de mening van de door uw 
vereniging vertegenwoordigde beroepsgroep op de conceptrichtlijn te garanderen.  
 
Nadere informatie richtlijn en commentaarfase 
De richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie gaat over de wijze waarop optimale 
fractuurpreventie bereikt kan worden bij mannen en vrouwen ouder dan 50 jaar met een 
verhoogd fractuurrisico. De diagnostiek en behandeling van osteoporose heeft daarbij een 
belangrijke plaats, echter voor optimale fractuurpreventie is een bredere aanpak 
noodzakelijk.  
 
Deze richtlijn beschrijft de volgende onderwerpen: 
• Identificatie van personen met een verhoogd fractuurrisico. 
• Diagnostisch stappenplan met botdichtheidsmeting, wervelfractuuranalyse en 

laboratoriumonderzoek. 
• Valrisicobeoordeling en valpreventie. 
• Inname van calcium, vitamine D, vitamine K2 en Magnesium. 
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• Beweging bij verhoogd fractuurrisico. 
• Medicatie ter preventie van fracturen bij gebruik van glucocorticoïden. 
• Indicatiestelling voor en behandeling met botversterkende middelen. 
• Behandeling strategieën voor fractuurpreventie op lange termijn. 
• Randvoorwaarden voor optimale fractuurpreventie. 
 
Prof. dr. J.P.W. van den Bergh heeft, namens de Nederlandse Internisten Vereniging, als 
voorzitter de werkgroep geleid. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten 
heeft de werkgroep ondersteund en geadviseerd over de procedure van evidence-based 
richtlijnontwikkeling, welke door de werkgroep is gevolgd.  
 
De werkgroep die de conceptrichtlijn ontwikkeld heeft, bestaat uit afgevaardigden van 
meerdere (wetenschappelijke) verenigingen en een patiëntenorganisatie. Voor de volledige 
lijst van participerende organisaties verwijs ik u graag naar de richtlijn.  
 
Het Kennisinstituut in haar rol als methodologisch ondersteuner, de NIV als initiërende 
vereniging en de richtlijnwerkgroep zijn zich bewust van de belangen die spelen binnen de 
richtlijnwerkgroep. Desondanks werd het noodzakelijk geacht om de betreffende inhoudelijk 
experts op dit gebied bij de richtlijn te betrekken. 
Wij verzoeken u om hier bij het aanleveren van commentaar kritisch op te zijn en om (indien 
mogelijk) experts, vrij van belangen, expliciet te verzoeken de richtlijn te beoordelen.   
 
Voor het verzamelen en beoordelen van alle inhoudelijke commentaren en opmerkingen 
heeft u een periode van acht weken. Wij verzoeken u vriendelijk uw opmerkingen op de 
concepttekst in het bijgevoegde commentarenformulier te noteren en uiterlijk  
vrijdag 16 juli 2021 per e-mail te sturen naar s.wouters@kennisinstituut.nl. Het is niet 
mogelijk uw reactie te verwerken wanneer u die op een andere wijze kenbaar maakt.  
 
De werkgroep verwerkt de ontvangen commentaren in een definitieve versie van de richtlijn. 
Wellicht ten overvloede, maar aan de inhoud van deze conceptrichtlijn kunnen geen rechten 
en plichten worden ontleend. De werkgroep zal totdat de richtlijn is geautoriseerd niet in het 
openbaar communiceren over de inhoud. Het zou plezierig zijn als u dit ook zo wilt 
overdragen aan uw leden. Na autorisatie wordt de definitieve richtlijn gepubliceerd op de 
Richtlijnendatabase (https://richtlijnendatabase.nl/). 
 
Heeft u vragen, dan kunt u zich wenden tot s.wouters@kennisinstituut.nl. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens de voorzitter van de werkgroep, Prof. dr. J.P.W. van den Bergh  
 
 
Dr. L. (Laura) Viester, adviseur Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten 
Drs. B.L. (Babette) de Geest, junior adviseur Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten 
 
Bijlagen: 
1. Concepttekst van de richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie 
2. Bijlagen bij de richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie 
3. Commentarentabel 
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