
Meeting 21 september 2021 
Lokatie: Van der Valk Venlo 

 

Doelstelling: 
Hoofddoelstelling van de bijeenkomst is om samen met de osteoporose-experts uit de regio te 
discussiëren over het onderwerp “ fractuurpreventie 2021.” Welke veranderingen komen naar voren in 
de nieuwe richtlijn en wat zijn de veranderingen ten opzichte van de huidige CBO-richtlijn uit 
2011..Daarnaast zal er ook een presentatie zijn vanuit de regio over de invulling van de FLS in het 
MUMC. 
Als laatste onderwerp staat discussie/casuistiek. Vooraf kunnen de aanwezigen een casus doorgeven, 
waar de osteoporose-experts in discussie kunnen gaan hoe deze casus succesvol te behandelen. 

Programma: 
17:30    Inloop + buffet 

18:30    Fractuurpreventie 2021 + Project Zorginstituut       Prof. Dr. J.P.W. van den Bergh          
                                                                                                           internist-endocrinoloog Viecuri Venlo 

19:15    inrichting FLS van MUMC        Dr. S. Bours, reumatoloog en internist MUMC 

20:00    Discussie / Casuistiek         Allen 

20:30 Einde 

 

Sprekers: 

J.P.W. van den Bergh: 
Als internist-endocrinoloog heb ik werkzaamheden op het gebied van de algemene interne geneeskunde 
en daarnaast heb ik specifiek kennis op het gebied van hormoon gerelateerde aandoeningen zoals (bij-) 
schildklierziekten, hypofyse aandoeningen, bijnieraandoeningen en diabetes mellitus. 
Daarbij streef ik naar een optimale integratie van mijn ervaringen en kennis die ik opdoe als docent 
Endocrinologie aan de Universiteit van Hasselt (België) en als onderzoeker op het gebied van Metabole 
Botaandoeningen in Maastricht UMC en de patiëntenzorg in VieCuri. 
Dit heeft er onder andere toe geleid dat de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) onze afdeling in 
VieCuri in 2014 tot Expertisecentrum voor Osteoporose Metabole Botaandoeningen heeft benoemd. 
 

S. Bours: 
Dr. Sandrine Bours voltooit heeft haar opleiding tot internist-endocrinoloog in het MUMC+ te Maastricht 
voltooid en heeft haar promotieonderzoek gedaan naar metabole botziekten en osteoporose bij 
patiënten met endocriene aandoeningen. In dit kader heeft zij patiënten die zich met een fractuur 
presenteren op de SEH systematisch onderzocht naar de aanwezigheid van metabole botziekten.  

 

 



Meeting 12 oktober 2021 
Lokatie: Van der Valk Eindhoven 

Doelstelling: 
Hoofddoelstelling van de bijeenkomst is om samen met de osteoporose-experts uit de regio te 
discussiëren over het onderwerp “ fractuurpreventie 2021.” Welke veranderingen komen naar voren in 
de nieuwe richtlijn en wat zijn de veranderingen ten opzichte van de huidige CBO-richtlijn uit 2011.  
Daarnaast zal er ook een presentatie zijn vanuit de regio over de samenwerking tussen de 1e lijn en de 2e 
lijn op het gebied van osteoporose, wat in de nieuwe conceptrichtlijn ook steeds meer aandacht zal 
krijgen. Dit zal gepresenteerd worden door een internist-endocrinoloog uit het Elisabeth-Tweesteden 
Ziekenhuis, waar het project “ Samendraads “ al meerdere jaren loopt. Dus deze presentatie zal vallen 
onder de noemer “ Sharing Best Practice .“ 
Als laatste onderwerp staat discussie/casuistiek. Vooraf kunnen de aanwezigen een casus doorgeven, 
waar de osteoporose-experts in discussie kunnen gaan hoe deze casus succesvol te behandelen. 

Programma: 
17:30    Inloop + buffet 

18:30    Fractuurpreventie 2021 + Project Zorginstituut       Prof. Dr. J.P.W. van den Bergh          
                                                                                                           internist-endocrinoloog Viecuri Venlo 

19:15    Project Samendraads         Dr. E Donga, 
             internist-endocrinoloog ETZ 

20:00    Discussie / Casuistiek         Allen 

20:30 Einde 

Sprekers: 

J.P.W. van den Bergh: 
Als internist-endocrinoloog heb ik werkzaamheden op het gebied van de algemene interne geneeskunde 
en daarnaast heb ik specifiek kennis op het gebied van hormoon gerelateerde aandoeningen zoals (bij-) 
schildklierziekten, hypofyse aandoeningen, bijnieraandoeningen en diabetes mellitus. 
Daarbij streef ik naar een optimale integratie van mijn ervaringen en kennis die ik opdoe als docent 
Endocrinologie aan de Universiteit van Hasselt (België) en als onderzoeker op het gebied van Metabole 
Botaandoeningen in Maastricht UMC en de patiëntenzorg in VieCuri. 
Dit heeft er onder andere toe geleid dat de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) onze afdeling in 
VieCuri in 2014 tot Expertisecentrum voor Osteoporose Metabole Botaandoeningen heeft benoemd. 
E. Donga: 
Na mijn studie Geneeskunde aan de Universiteit Leiden ben ik opgeleid tot internist-endocrinoloog in 
het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en het LUMC in Leiden. Tijdens mijn opleiding deed ik onderzoek 
naar het effect van slaap op de gevoeligheid voor het hormoon insuline. Sinds 2013 ben ik met veel 
plezier werkzaam als internist-endocrinoloog in het ETZ. Als endocrinoloog onderzoek en begeleid ik 
patiënten met hormoonaandoeningen en stofwisselingsziekten, diabetes, schildklierafwijkingen, 
hypofyse-, bijnier en geslachtsklieraandoeningen. Daarnaast maakt de behandeling van patiënten met 
osteoporose en andere botziektes een belangrijk deel uit van mijn dagelijkse praktijk. 

 



Meeting 7 oktober 2021 
Lokatie: Van der Valk Nijmegen-Lent 

Doelstelling: 
Hoofddoelstelling van de bijeenkomst is om samen met de osteoporose-experts uit de regio te 
discussiëren over het onderwerp “ fractuurpreventie 2021.” Welke veranderingen komen naar voren in 
de nieuwe richtlijn en wat zijn de veranderingen ten opzichte van de huidige CBO-richtlijn uit 2011. 
Daarnaast zal er ook een presentatie zijn vanuit de regio over de dilemma’s die de osteoporosezorg 
kent. Hierover zal er ook discussie gevoerd worden hoe dit in de verschillende centra gezien wordt. Als 
laatste onderwerp staat casuïstiek. Vooraf kunnen de aanwezigen een casus doorgeven, waar de 
osteoporose-experts in discussie kunnen gaan hoe deze casus succesvol te behandelen. 

Programma: 
17:30    Inloop + buffet 

18:30    Fractuurpreventie 2021 + Project Zorginstituut       Prof. Dr. J.P.W. van den Bergh          
                                                                                                           internist-endocrinoloog Viecuri Venlo 

19:15    Dilemma’s binnen de osteoporosezorg        Dr. J. Meinardi 
             internist-endocrinoloog CWZ Nijmegen 

20:00    Casuistiek                Allen 

20:30 Einde 

Sprekers: 

J.P.W. van den Bergh: 
Als internist-endocrinoloog heb ik werkzaamheden op het gebied van de algemene interne geneeskunde 
en daarnaast heb ik specifiek kennis op het gebied van hormoon gerelateerde aandoeningen zoals (bij-) 
schildklierziekten, hypofyse aandoeningen, bijnieraandoeningen en diabetes mellitus. 
Daarbij streef ik naar een optimale integratie van mijn ervaringen en kennis die ik opdoe als docent 
Endocrinologie aan de Universiteit van Hasselt (België) en als onderzoeker op het gebied van Metabole 
Botaandoeningen in Maastricht UMC en de patiëntenzorg in VieCuri. 
Dit heeft er onder andere toe geleid dat de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) onze afdeling in 
VieCuri in 2014 tot Expertisecentrum voor Osteoporose Metabole Botaandoeningen heeft benoemd. 
 
J. Meinardi: 
Internist-endocrinoloog en Hoofd osteoporosepoli van CWZ Nijmegen. 
In de regio Nijmegen is hij het meest gespecialiseerd in de behandeling van osteoporose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


