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Titel 
Fragiliteitsbreuken zijn de gebroken botten die miljoenen volwassenen treffen en voorkomen kunnen worden 
met bewezen en effectieve therapieën.

Partnership Capture the Fracture ®

Adviezen voor beleidsvorming

Samenvatting

De oplossing
Partnership Capture the Fracture® - Adviezen voor beleidsvorming biedt een stapsgewijze benadering van het 
opstellen van beleid, die niet alleen gebaseerd is op decennia van toegewijd, grondig onderzoek, maar waarvan 
ook is aangetoond dat het voor verbeterde resultaten (of uitkomsten) bij patiënten zorgt, geld bespaart en 
levens redt (ik zou het omdraaien, dus levens redt en ook geld bespaart). Het is gericht op de groep met het 
hoogste risico, namelijk diegenen die recent al een breuk hebben gehad, en wordt daarom fractuur-nazorg (Post-
Fracture Care) genoemd. In dit document worden vier eenvoudige bouwstenen voor een effectieve beleidsreactie 
uiteengezet:

In het kort

HET VROEGTIJDIG OPSPOREN VAN BREUKEN 
Zorg ervoor dat degenen (of patiënten) die een fragiliteitsbreuk hebben gehad, worden 
geïdentificeerd om behandeling te initiëren 

BOTBREUKEN GOED BEHANDELEN  
Gebruik aantoonbare fractuur-nazorgmodellen om de geïdentificeerde personen te behandelen

LEVENSLANGE PREVENTIE  
Stimuleer gezond ouder worden door middel van eenvoudige maatregelen op het gebied van 
volksgezondheid

DE BETROKKENHEID VERGROTEN  
Zorg ervoor dat het publiek het probleem begrijpt en deel wil (kan) uitmaken van de oplossing

Fragiliteitsbreuken zullen, net als andere chronische ziekten, niet verdwijnen. 
In tegenstelling tot andere chronische ziekten is er echter een oplossing die aangetoond en klaar voor gebruik is. 
Het zal botbreuken tot 50% verminderen, financiële besparingen opleveren en levens redden.

Een initiatief van IOF, ondersteund door Amgen en UCB 
in samenwerking met de Universiteit van Oxford.

Het probleem
Fragiliteitsbreuken treffen wereldwijd miljoenen mensen. Naar schatting zullen er tegen 2025 13,5 miljoen 
breuken per jaar plaatsvinden, wat de wereldwijde gezondheidszorgstelsels 400 miljard dollar zal kosten. Het 
is een probleem dat door beleidsmakers te lang over het hoofd is gezien en dat exponentieel zal toenemen 
met de groeiende oudere bevolking.  
Er is echter een oplossing.
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