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Compressietherapie wordt wereldwijd zeer frequent voorgeschreven. Voor patiënten 
met diep veneuze trombose (DVT) verbetert het klachten van het been in de acute fase 
en op de langere termijn verkleint compressietherapie de kans op het ontstaan van het 
post-thrombotisch syndroom. Ook voor patiënten met chronische veneuze ziekte (CVZ) 
vormt compressietherapie de hoeksteen van de conservatieve behandeling. Het 
verbetert voor deze patiënten klachten van de benen, vermindert oedeem, en verkleint 
de kans op het ontstaan en recidiveren van veneuze ulcera.  
 
Het doel van dit proefschrift is het optimaliseren van compressietherapie voor patiënten 
met DVT en CVZ (stadium C3-C5) door middel van het ontwikkelen van een domein-
overstijgend protocol met aanbevelingen over het optimaal inrichten van samenwerking 
en organisatie binnen de zorgketen. De belangrijkste bevindingen zullen in dit hoofdstuk 
worden samengevat. 
 
Hoofdstuk 1 behelst de algemene inleiding. In hoofdstuk 2 geven we een onderbouwing 
van de meerwaarde van compressietherapie bij veneuze ziekten. Daarbij benadrukken 
we de rol van het individualiseren van de behandelduur met therapeutische elastische 
kousen voor patiënten met diep veneuze trombose aangezien eerder onderzoek (de 
IDEAL-DVT trial) aantoonde dat dit niet slechter is dan een standaard behandelduur van 
twee jaar. Het is echter zo dat resultaten van dergelijke onderzoeken vaak niet of 
moeizaam geïmplementeerd worden omdat dergelijke onderzoeken meestal geen 
rekening houden met de structuur van de bestaande zorgketen. Om compressiezorg te 
optimaliseren is het daarom nodig om inzicht te krijgen in de variabiliteit van de 
organisatie van compressietherapie in de dagelijkse praktijk. 
 
Om deze vragen te beantwoorden, maken we in hoofdstuk 3 van dit proefschrift gebruik 
van een Functional Resonance Analysis Method (FRAM). De basis voor de FRAM zijn 
25 interviews met zorgprofessionals vanuit verschillende betrokken disciplines en vijf 
interviews met patiënten. Professionals en patiënten kwamen uit twee verschillende 
regio’s: Limburg en Noord-Holland (NH). Deze regios werden gekozen omdat ze 
geografisch ver van elkaar gescheiden zijn en doordat ze verschillen in organisatie van 
zorg. Op basis van de interviews werden twee FRAM modellen ontworpen die het 
zorgproces van compressietherapie, de variabiliteit in functies inclusief het effect op 
uitkomsten, en afhankelijkheden tussen verschillende zorgprofessionals visualiseren. Na 
validatie van deze modellen in twee bijeenkomsten met de voornaamste lokale 
stakeholders werden 6 verbeterthema’s geïdentificeerd: 1. Verbeteren van kennis over 
het gehele proces tussen betrokken zorgprofessionals, 2. Optimaliseren en 
standaardiseren van initiële compressietherapie, 3. Optimaliseren van de timing om de 
bandagist te contacteren indien oedeem is verdwenen, 4. Verbeteren van de selectie en 
implementatie van hulpmiddelen, 5. Harmoniseren van de follow-up duur voor 
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patiënten met CVZ, en 6. Personaliseren van follow-up en behandelduur voor patiënten 
met DVT. Tevens werden er 4 behandelfases geïdentificeerd in het proces: 1. Initiële 
compressietherapie, 2. Start van behandeling met therapeutische elastische kousen, 3. 
Selectie en implementatie van hulpmiddelen en 4. De onderhoudsfase met 
therapeutische elastische kousen.  
 
In hoofdstuk 4 hebben we de verbeterthema’s zoals geïdentificeerd in hoofdstuk 3 
verder verfijnd door te identificeren wat werkt (of niet werkt), voor wie, en onder welke 
omstandigheden. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van een Realistische Evaluatie. 
Voor deze evaluatie hebben we de interviews zoals beschreven in hoofdstuk 3 verder 
uitgebreid met vragen die meer inzicht gaven in belangrijke uitkomsten en hoe deze 
uitkomsten tot stand zijn gekomen. Door analyse van veel voorkomende antwoorden 
werden ‘context-mechanisme-outcome configuraties’ (CMOcs) geïdentificeerd. Deze 
CMOcs maakten inzichtelijk welke contextfactoren en reacties van zorgprofessionals en 
patiënten leiden tot bepaalde (zowel optimale als suboptimale) uitkomsten. Daarnaast 
hebben we enquête gehouden binnen een grote groep zorgprofessionals 
(ergotherapeuten, huisartsen en thuiszorgmedewerkers (n=114, respons 74%)) om meer 
kwantitatief inzicht te krijgen in het voorkomen van optimale en suboptimale 
uitkomsten. We hebben uiteindelijk vijf specifieke aangrijpingspunten voor 
verbeterstrategieën geïdentificeerd: 1. Verbeteren van kennis van compressie therapie 
voor zorgprofessionals, 2. Opstellen van duidelijke aanbevelingen in richtlijnen en 
protocollen, 3. Het meer betrekken van patiënten (en indien nodig de mantelzorger) in 
het besluitvormingsproces, 4. Beschikbaar stellen van voldoende tijd, getraind personeel 
en duidelijke vergoedingscriteria voor hulpmiddelen, en 5. Het stimuleren van 
interdisciplinaire samenwerking. 
 
In hoofdstuk 5 hebben we een gemodificeerde Delphi analyse uitgevoerd om de 
diffusiestap te maken van lokale verbetermogelijkheden naar landelijke aanbevelingen 
voor het domein overstijgende protocol. In deze analyse werden in drie rondes 
stellingen beoordeeld door een panel van 56 zorgprofessionals (huisartsen, internisten, 
dermatologen, compressiespecialisten, ergotherapeuten en thuiszorgmedewerkers) en 
zeven patiënten. Deze stellingen waren gebaseerd op de bevindingen uit hoofdstuk 2 en 
3 en hadden betrekking op interdisciplinaire samenwerking, rollen en verantwoordelijk-
heden, en kritische behandelbeslissingen in compressietherapie. In deze analyse werd 
voor 19 van de 21 stellingen volledige consensus behaald. Er werd geen consensus 
bereikt over het standaardiseren van een follow-up afspraak voor patiënten met CVZ en 
over de verantwoordelijk voor het voorschrijven van het type kous (maatwerk of 
confectie). Het gebrek aan kennis bij behandelend artsen, vergoedingsproblemen voor 
aan- en uittrekhulpmiddelen en trainingstijd, de administratiedruk, en een tekort aan 
kennis over meerlaags compressief zwachtelen werden geïdentificeerd als barrières om 
optimale zorg te kunnen bieden. De stellingen waarover consensus werd behaald 
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werden gebruikt als fundament voor de aanbevelingen in het domeinoverstijgende 
protocol (hoofdstuk 7). 
 
Hoofdstuk 6 beschrijft een budget impact analyse uitgevoerd voor patiënten met DVT. 
Ten eerste geven we inzicht in de patiëntgebonden en populatiegebonden kosten en 
middelen van de huidige zorgpaden binnen de compressietherapie. Ten tweede 
berekenen we de potentiële budget impact en effect op middelen van de drie 
belangrijkste verbeterthema’s geïdentificeerd in hoofdstuk 5. Deze verbeterthema’s 
werden gekozen op basis van de verwachte klinische impact op patiëntuitkomsten en 
hun kostenimplicatie. De drie thema’s waren: het verstrekken van initiële compressie 
therapie aan alle patiënten met een voorkeur voor een standaard tijdelijke 
compressiekous, laagdrempelig betrekken van de ergotherapeut om een hulpmiddel te 
selecteren en de patiënt te trainen deze te gebruiken bij het aan- en uittrekken van de 
therapeutische elastische kous, en tevens het implementeren van een 
geïndividualiseerde behandelduur met formele beoordelingen van het been (de Villalta-
score).  
 
De patiëntgebonden kosten van de huidige zorgpaden voor compressie therapie per 
episode waren €1046 (zorgpad NH-A), €947 (zorgpad NH-B) en €1256 (zorgpad 
Limburg). De verbeterthema’s verhoogden de werkdruk voor ergotherapeuten, 
huisartsen en internisten (de laatste alleen in NH) en verminderden de werkdruk voor de 
thuiszorg in alle regio’s. Op nationaal niveau zal de implementatie van het 
domeinoverstijgende protocol in sommige regio’s direct leiden tot kostenbesparingen. In 
andere regio’s zullen de populatiekosten in eerste instantie oplopen gevolgd door 
besparingen drie jaar na implementatie. Dit is met name afhankelijk van de huidige 
organisatie van zorg.  
 
De jaarlijkse populatiekosten (uitgaande van nationale implementatie) van de drie 
verbeterthema’s gecombineerd wisselden tussen een besparing van één miljoen 
(zorgpad Limburg) en een investering van 6.4 miljoen (zorgpad NH-B) in het eerste jaar 
na implementatie. Na 3 jaar zal dit variëren tussen een besparing van 4.7 miljoen 
(zorgpad Limburg) en een investering van 0.6 miljoen (zorgpad NH-B). Het aantal 
patiënten dat werd doorverwezen naar de ergotherapeut, en de succeskans van 
implementatie van een hulpmiddel door de ergotherapeut waren de grootste factoren 
die bepaalden hoeveel patiënten uiteindelijk werden doorverwezen naar de chronische 
thuiszorg. Chronische thuiszorg werd geïdentificeerd als de grootste kostenpost binnen 
het proces.  
 
In hoofdstuk 7 presenteren we het domeinoverstijgende protocol. Dit protocol geeft 
praktische aanbevelingen over het optimaliseren van de organisatie van 
compressietherapie in de dagelijkse praktijk. Daarbij geeft het aanbevelingen over 
behandelbeslissingen op kritische moment in de zorg, rollen en verantwoordelijkheden 
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van de verschillende zorgprofessionals, en het vormgeven van optimale samenwerking 
tussen verschillende professionals in het proces om optimale uitkomsten te realiseren 
voor de patiënt. 
 
Hoofdstuk 8 reflecteert op de veronderstelde barrières en ondersteunende factoren om 
het protocol te implementeren. Op basis van deze reflecties werd een implementatie 
model ontwikkeld aan de hand van het ‘diffusie van innovatie’ model van Greenhalgh et 
al. Ons model toont dat het belangrijk is om stakeholders betrokken te houden tijdens 
het implementatieproces, om lokale stakeholders te werven om (lokale) 
interdisciplinaire teams te vormen, om financiële barrières en vergoedingsproblemen op 
te lossen in samenwerking tussen verzekeringsmaatschappijen en zorgprofessionals, en 
om zorgprofessionals gedurende implementatie voortdurend te voorzien van informatie 
over de voortgang van implementatie en effecten op patiëntuitkomsten. 
 
Dit proefschrift toont aan dat er veel variatie is in hoe compressietherapie wordt 
geleverd aan patiënten met DVT en CVZ. Het geeft inzicht in de voornaamste variaties, 
verbetermogelijkheden en barrières voor het leveren van optimale compressie zorg 
(hoofdstuk 3, 4 en 5). Daarnaast geven we inzicht in de kosten van de huidige zorgpaden 
voor compressietherapie en de impact van de belangrijkste verbeterthema’s op deze 
kosten voor patiënten met DVT (hoofdstuk 6). Op basis van de verkregen inzichten 
presenteert hoofdstuk 7 het uiteindelijke domein-overstijgende protocol. Dit is een 
praktische handleiding waarin duidelijke aanbevelingen staan betreffende: 
interdisciplinaire samenwerking, de rollen en verantwoordelijkheden van de 
verschillende zorgverleners en de patiënt in het proces, en het nemen van belangrijke 
behandelbeslissingen. Uiteindelijk is er een implementatie model ontwikkelt om 
implementatie van het domeinoverstijgende protocol in de dagelijkse praktijk te 
ondersteunen (hoofdstuk 8). 
 
De volgende stap is de daadwerkelijke implementatie van het domeinoverstijgende 
protocol in de dagelijkse praktijk. Het protocol is het startpunt om regionale 
werkafspraken en samenwerkingen op te zetten en te intensiveren om compressie 
therapie te optimaliseren. De implementatiestrategie zoals beschreven in hoofdstuk 8 
zal deze implementatie ondersteunen. Voor een optimale implementatie is het verder 
van belang dat richtlijnen voor zorgprofessionals de aanbevelingen uit het protocol 
opnemen, en dat het protocol laagdrempelig beschikbaar is voor alle zorgprofessionals 
in het proces. Wetenschappelijke verenigingen kunnen een belangrijke rol spelen in de 
diffusie van het protocol (bijv. door een link en informatie op te nemen in hun 
nieuwsbrieven en hun websites). Daarnaast zullen verzekeringsmaatschappijen de 
financiële barrières en vergoedingsproblemen moeten oplossen in overleg met 
zorgprofessionals. Met name dient er discussie te zijn over de financiële beperkingen die 
compressiespecialisten ervaren en vergoedingsproblemen bij het verschaffen van 
hulpmiddelen voor trainingsdoeleinden. Als laatste is het belangrijk om 



Nederlandse samenvatting 

251 

zorgprofessionals tijdens het implementatieproces te blijven voorzien van informatie 
over de effecten van de interventie betreffende patiëntuitkomsten. 
 

 




