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Even voorstellen
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Samen is beter
Multidisciplinaire topsportcasus
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Warming up



5



6



7

Stressfractuur

• Overbelasting / vermoeidheidsbreuk
• Herhaalde overbelasting vh bot (druk, 

buigen en trekken)àmicroschade
• Pijn bij belasten en nazeuren
• Ernstiger van aard: ook pijn in rust
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Stressfracturen
Intrinsieke factoren

Bennell, sportsmed 1998; 28(2):91-122
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Stressfracturen
Extrinsieke factoren

Bennell, sportsmed 1998; 28(2):91-122



Topsportcasus
vrouw, 28 jaar, 800-1500m
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Topsportcasus
vrouw, 28 jaar, 800-1500m

Voorgeschiedenis:
2015 stressfractuur li voet en sacrum, 
osteoporose  
2016 stressfractuur re voet
2017 zwangerschap
2018 sectio caesarea 
2019 stressfractuur os ilium
Osteoporose <-> osteopenie



12

Osteoporose

• Botontkalking
• Dexascan (heup/LWK)
• Botdichtheid gemeten met 2 normen:

• Gezonde jong volwassenen(25-35 jr) (T-score)
• Volwassenen eigen leeftijd (Z-score).

• Risico op fracturen verdubbeld met elke SD onder 
normaal
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Topsportcasus
vrouw, 28 jaar, 800-1500m
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Differentiaal diagnose meerdere 
stressfracturen en ↓ botdichtheid

• Botstofwisselingsziekte
• Hormonale pathologie (menstruatie onregelmatig 

zonder OAC of IUD)
• Voeding/dieet (energiebeschikbaarheid)



Multidisciplinaire aanpak
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Multidisciplinaire aanpak

• Voortzetten consult sportarts als casemanager, 
begeleiding revalidatie  

• Consult endocrinoloog
• Consult gynaecoloog
• Consult voedingsdeskundige
• Consult orthopeed
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Consult endocrinoloog

• Uitbreiding bloedonderzoek met botmarkers
• Borstvoeding -> calciumextractie uit skelet
• Calcium in 24-uurs urine is laag
• Dexascan (osteopenie LWK, verder normale botdichtheid, pleit 

voor oestrogene component)

Geen genetische botaandoening, wel ↓botdichtheid bij                                                                         
intensieve sportbeoefening, lage zuivelinname en borstvoeding
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Consult gynaecoloog

• Botdichtheid is maximaal 2 jaar na de menarche
• OAC kan dit negatief beïnvloeden

• OAC/hormoonhoudend iud kunnen cyclus 
maskeren

• Cyclusstoornissen: signaal functie!
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WHO-1 cyclusstoornis (hypo-hypo)

• Cyclusstoornis
• Vertraagde puberteitsontwikkeling 
• Atrofische vaginitis 
• Atrofische mammae
• Verminderde botdichtheid/fracturen
• Cardiovasculaire problemen

• RED(-S) 
• Cachexie 

• Stress

• Syndroom van Kallmann

• Hypofyse-adenoom met 
hyperprolactinemie
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Oestrogeen      en vaatstelsel

Minder vasodilatatie door minder 
prostacycline- en stikstofmonoxidesynthese

Minder proliferatie van vasculaire gladde 
spiercellen en endotheelcellen 

Meer apoptose en necrose van cardiale en
endotheel cellen

Vassalle et al. World J Cardiol. 2009;
Knowlton AA et al.. Pharmacol Ther. 2012
Tostes RC et al. Braz J Med Biol Res. 2003 Sep



21

Oestrogeen      en botvorming

Ackerman KE et al. Br J Sports Med 2019 
Sørdal T et al. Acta Obs Gynecol Scand 2012 

Minder omzetting van vitamine D in actieve botvormende 
status 

Verhoogt activiteit osteoclasten 

Stijging interleukine-6 à stimulatie productie van osteoclasten

Verminderde stimulans IGF-1 à minder botvorming
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Borstvoeding
Christopher S Kovacs. J Mammary Gland Biol Neoplasia. 2005 Apr;10(2):105-18. doi: 10.1007/s10911-005-5394-0.
Calcium and bone metabolism during pregnancy and lactation

• Calcium behoefte hoger in zwangerschap en tijdens 
lactatie
• 300-400mg calcium per dag nodig BV
• 5-10% verlies van bot mineralen (6 mndn)
• Snel herstel bot
• Advies: 1000mg/dag suppleren (4-5 melkproducten)
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Netwerk Sport en Gynaecologie

• http://www.sportengyn.nl/
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Relative Energy Deficiency-syndrome (RED-S)

->
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RED-S indicatoren
Ernstige primaire Primaire amenorroe

Langdurige secundaire amenorroe
Laag testosteron

Primaire Secundaire amenorroe
Laag totaal of vrij T3
1 hoog risico stressfractuur in VG met >6 mnd uitval
osteopenie
Afwijkend groeipatroon
High EDE-Q global score 

Secundaire Oligomenorroe (>35 dgn of 6-8 menstruaties/jaar)
1 laag risico stressfractuur
Verhoogd totaal cholesterol of LDL
Lage bloeddruk (<90/60)
Depressie

Margo Mountjoy, Br J Sports Med
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RED-S Clinical Assessment Tool
Green light Yellow light Orange light Red light

Erg laag risico Mild risico Gemiddeld tot hoog 
risico

Erg hoog risico

Geen primaire indicator
Max 1 sec indicator

1-2 primaire indicators
Of 2 dan wel >2 sec 
indicators

3 primaire indicators
Of 2 primaire en 2 of >2 
sec indicators

4 of >4 primaire 
indicators
Of 3 primaire en 2 of >2 
sec indicators

Geen restricties Geen restricties maar 
wel indien nodig 
behandeling, follow up, 
monitoren

Aangepaste training, 
maandelijks follow up, 
monitoren

Drastisch aanpassen van 
training (soms verbod) 
en behandeling, follow 
up, monitoren

Margo Mountjoy
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RED-S indicatoren, casus
Ernstige primaire Primaire amenorroe

Langdurige secundaire amenorroe
Laag testosteron

Primaire Secundaire amenorroe
Laag totaal of vrij T3
1 hoog risico stressfractuur in VG met >6 mnd uitval
osteopenie
Afwijkend groeipatroon
High EDE-Q global score 

Secundaire Oligomenorroe (>35 dgn of 6-8 menstruaties/jaar)
1 laag risico stressfractuur
Verhoogd totaal cholesterol of LDL
Lage bloeddruk (<90/60)
Depressie

Margo Mountjoy, Br J Sports Med
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RED-S Clinical Assessment Tool

Green light Yellow light Orange light Red light

Erg laag risico Mild risico Gemiddeld tot hoog 
risico

Erg hoog risico

Geen primaire indicator
Max 1 sec indicator

1-2 primaire indicators
Of 2 dan wel >2 sec 
indicators

3 primaire indicators
Of 2 primaire en 2 of >2 
sec indicators

4 of >4 primaire 
indicators
Of 3 primaire en 2 of >2 
sec indicators

Geen restricties Geen restricties maar 
wel indien nodig 
behandeling, follow up, 
monitoren

Aangepaste training, 
maandelijks follow up, 
monitoren

Drastisch aanpassen van 
training (soms verbod) 
en behandeling, follow 
up, monitoren

Margo Mountjoy
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Vervolg topsportcasus

• Stoppen met borstvoeding
• Bij eventueel volgende zwangerschap extra calciumsuppletie 

en kortere lactatieperiode
• Zuivelproducten toevoegen
• Vervolgen AF
• Monitoren energiebeschikbaarheid
• Om het jaar dexascan
• Geen OAC
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Conclusies

• Denk bij een stressfractuur ook 
aan onderliggende pathologie

• Multidisciplinaire aanpak 
• Secundaire preventie



32

Dank voor uw aandacht!

Don’t underestimate the power of doing nothing


