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In het Verenigd Koninkrijk is de prescriptie van osteo
porosemedicatie na een heupfractuur toegenomen van 7%
in 2000 naar 46% in 2010. Klop en collega’s analyseerden
de voorgeschreven medicatie bij patiënten van 50 jaar en
ouder die in de periode 2000-2010 een eerste heupfractuur
hadden. Ze gebruikten gegevens uit de uk Clinical
Practice Research Datalink: een database met gegevens
uit ongeveer 8% van de huisartspraktijken in het Verenigd
Koninkrijk. Ze onderzochten of bij deze patiënten binnen
een jaar na de heupfractuur een osteoporosemiddel
werd voorgeschreven (bisfosfonaten, strontiumranelaat,
parathyroïdhormoon, raloxifeen, calcitonine). De uit
komsten waren dat vooral vrouwen en patiënten ouder dan
75 jaar osteoporosemedicatie voorgeschreven kregen. De
meest gebruikte osteoporosemiddelen waren bisfosfonaten.
Patiënten met dementie, patiënten met overgewicht, en
gebruikers van antipsychotica, sedativa, hypnotica en
opioïden hadden minder kans om osteoporosemiddelen
voorgeschreven te krijgen.

De onderzoekers constateerden ook dat het gelijktijdig
voorschrijven van calcium/vitamine-D-suppletie in deze
periode was toegenomen.
De grote discrepantie tussen de richtlijnen en de praktijk
van relatief lage prescriptie van osteoporosemedicatie, is
een internationaal fenomeen. Extra aandacht van zorgverleners voor het voorschrijven van bisfosfonaten na
een heupfractuur zal ertoe kunnen leiden dat een hoger
percentage patiënten de benodigde medicatie voor
geschreven krijgt.
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