
 

 

Over de enquête 

UCB heeft samen met Harris Interactive Ltd. een enquête gehouden onder vrouwen van 60 jaar en ouder. De 

enquête werd gehouden in augustus-september 2018 in het kader van een project om de kennis, de houding 

en het veronderstelde risico ten aanzien van osteoporose en broosheidsfracturen te onderzoeken in tien grote 

geïndustrialiseerde landen: België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Spanje, Zweden, het 

Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.  

4504 vrouwen van 60 jaar en ouder werden online ondervraagd over osteoporose en broosheidsfracturen. In 

de meeste landen was de steekproefgrootte n=500, behalve in België, Denemarken en Zweden, waar de 

steekproefgrootte n=333 was. 

Wat zijn de belangrijkste resultaten van de enquête 
wereldwijd? 

 61% van de ondervraagden heeft weinig of geen kennis van osteoporose  

 55% van de ondervraagden denkt dat broosheidsfracturen op oudere leeftijd vaak het gevolg zijn van een 

ongelukkige val of ongeluk  

 37% van de respondenten zegt dat hun zorgverlener het nooit met hen heeft gehad over osteoporose en 

broosheidsfracturen  

 69% is van mening dat de broosheid van hun botten een onvermijdelijk gevolg is van het ouder worden en 

denkt 70% dat voor hen het risico op broosheidsfracturen onvermijdelijk zal toenemen  

 Bijna een op de vijf mensen (17%) geeft aan te denken dat er maar heel weinig kan worden gedaan om 

osteoporose te voorkomen, ondanks dat er verschillende manieren zijn om botverlies te voorkomen en de 

botsterkte op peil te houden. 

 54% van de ondervraagden zegt erop te vertrouwen dat hun zorgverlener met hen de onderwerpen zal 

bespreken die hij voor hen het belangrijkst vindt. Niettemin wil 32% dat hun zorgverlener hun meer 

informatie geeft over gezond blijven zonder dat ze erom hoeven te vragen en zegt een zorgwekkende 18% 

van de ondervraagden te denken dat het merendeel van hun klachten bij het ouder worden hoort  

 47% neemt vaak vakantie en reist graag naar bestemmingen over de hele wereld  

 85% van de ondervraagden geeft aan dat ze in vergelijking met de generatie van hun ouders meer 

geïnteresseerd zijn in het proactief zorgen voor hun gezondheid en welzijn: 84% verwacht langer en 

gezonder te leven terwijl 82% meer van hun latere leven verwacht  

 

Wat zijn de belangrijkste resultaten van de enquête in 
België? 

 63% van de ondervraagden heeft weinig of geen kennis van osteoporose  

 62% van de ondervraagden denkt dat broosheidsfracturen op oudere leeftijd vaak het gevolg zijn van een 

ongelukkige val of ongeluk  



 

 

 24% van de respondenten zegt dat hun zorgverlener het nooit met hen heeft gehad over osteoporose en 

broosheidsfracturen  

 67% is van mening dat de broosheid van hun botten een onvermijdelijk gevolg is van het ouder worden en 

denkt 68% dat voor hen het risico op broosheidsfracturen onvermijdelijk zal toenemen  

 13% geeft aan te denken dat er maar heel weinig kan worden gedaan om osteoporose te voorkomen, 

ondanks dat er verschillende manieren zijn om botverlies te voorkomen en de botsterkte op peil te houden.  

 33% zegt dat hun zorgverlener het risico op broosheidsfracturen met hen heeft besproken 

 65% van de ondervraagden zegt erop te vertrouwen dat hun zorgverlener met hen de onderwerpen zal 

bespreken die hij voor hen het belangrijkst vindt. Niettemin wil 30% dat hun zorgverlener hun meer 

informatie geeft over gezond blijven zonder dat ze erom hoeven te vragen. 15% van de ondervraagden 

zegt te denken dat het merendeel van hun klachten bij het ouder worden hoort  

 38% neemt vaak vakantie/reist graag naar bestemmingen over de hele wereld 

 83% van de ondervraagden geeft aan dat ze in vergelijking met de generatie van hun ouders meer 

geïnteresseerd zijn in het proactief zorgen voor hun gezondheid en welzijn: 86% verwacht langer en 

gezonder te leven terwijl 88% meer van hun latere leven verwacht 


