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VALORISATIE

Introductie 
Claudicatio intermittens (CI) is de meest voorkomende uitingsvorm van perifeer 
arterieel vaatlijden (PAV) en wordt gekenmerkt door inspanning gebonden pijn in de 
benen, welke verdwijnt na een periode van rust.1 De loopafstand is daardoor beperkt 
en bijkomend kan sprake zijn van een verminderd uithoudingsvermogen, verlies van 
spierkracht, verhoogd valrisico en angst voor pijn en/of inspanning.2-4 Uit onderzoek 
blijkt verder dat patiënten met PAV een verminderde kwaliteit van leven rapporteren en 
slechter scoren op functionele testen.5 Om klachten te maskeren gaan patiënten tijdens de 
noodzakelijke rustpauzes soms voor een winkeletalage staan. CI wordt daarom ook wel 
‘etalagebenen’ genoemd. 

PAV is vrijwel altijd het gevolg van atherosclerose (slagaderverkalking).6 De 
bloedvaten van en naar de benen raken vernauwd en/of verstopt, waardoor de toevoer 
van bloed en daarmee zuurstof naar de spieren (bij inspanning), tekort schiet. Nog vaak 
wordt vergeten dat atherosclerose een systeemziekte is. Niet alleen de bloedvaten in de 
benen zijn aangedaan, maar ook de kransslagaders rond het hart en de slagaders naar en 
van de hersenen. Daardoor hebben patiënten met PAV een aanzienlijk verhoogd risico op 
een hart- en/of herseninfarct, ten opzichte van mensen zonder PAV. Dit gaat gepaard met 
een aanzienlijke morbiditeit. Bovendien is de levensverwachting verkort met ongeveer 
10 jaar.7

Veelvoorkomend gezondheidsprobleem 
In Nederland krijgen jaarlijks ruim 25.000 mensen de diagnose CI te horen. Wereldwijd 
ligt het aantal mensen met PAV net boven de 200 miljoen.8 In het afgelopen decennium 
is het aantal patiënten met bijna een kwart gestegen. De grootste toename wordt gezien 
in de laag- en middeninkomenslanden, waar onder invloed van de toenemende welvaart 
geassocieerde ziekten als obesitas en diabetes mellitus steeds vaker voorkomen.8 

Voor de gezondheidszorg als geheel heeft de behandeling van PAV een groot aandeel 
in de totale zorgkosten, welke naar verwachting de komende jaren alleen verder zullen 
stijgen. Terecht werd recent een oproep gedaan aan overheden, relevante organisaties 



257

Valorisatie

11

en de private sector om met een oplossing te komen voor de maatschappelijke en 
economische consequenties van PAV.8 

Gesuperviseerde looptherapie als totaalbehandeling voor CI
Gesuperviseerde LoopTherapie (GLT), dat wil zeggen onder begeleiding van een 
fysiotherapeut trainen, is de eerste keus behandeling voor patiënten met CI en wordt 
in (inter)nationale richtlijnen  van zowel de eerste als tweede lijn geadviseerd.7, 9 Studies 
die GLT vergeleken met een loopadvies en/of een vasculaire interventie (zoals: een 
dotter, stent of bypass operatie) hebben overtuigend bewijs geleverd dat GLT de meest 
kosteneffectieve behandeling is.10-13 Recent werd de toegevoegde waarde van GLT ten 
opzichte van een vasculaire interventie ook aangetoond door haar positieve effecten op 
balans en het valrisico.14 Daarnaast heeft GLT invloed op het gehele cardiovasculaire 
systeem, waaronder het contralaterale been welke ten tijde van de therapie mogelijk 
nog asymptomatische is.15, 16 Een GLT programma van (slechts) 12 weken reduceert de 
mortaliteit en morbiditeit door cardiovasculaire oorzaken daardoor aanzienlijk.17

Op dit moment wordt slechts een minderheid van de patiënten met CI verwezen voor 
GLT, zo bleek uit een analyse van Nederlandse verzekeringsgegevens.18 Deze analyse liet 
ook zien dat wanneer 80% van de patiënten met CI wordt verwezen voor GLT en deze 
GLT wordt vergoed, een kostenbesparing van 33 miljoen gerealiseerd kan worden.18 Met 
het oog op noodzakelijk besparingen in de zorg en het toenemend aantal patiënten met 
CI, zou GLT toch een aantrekkelijke behandeling moeten zijn. 

Onterechte barrière door onzekerheid rondom veiligheid 
Er bestaat onzekerheid onder zowel fysiotherapeuten als verwijzend artsen over de 
veiligheid van GLT voor (bepaalde) CI patiënten (bijvoorbeeld bij patiënten met cardiale 
comorbiditeit). Deze onzekerheid wordt gevoed door adviezen uit (inter)nationale 
richtlijnen om CI patiënten voor aanvang van de behandeling cardiopulmonaal te 
screenen.7, 19 Vanzelfsprekend is veiligheid van therapie een belangrijk thema en dient het 
risico op complicaties in verhouding te staan tot de noodzaak van behandeling. Daarnaast 
moeten alternatieve behandelvormen overwogen worden. 
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Gedegen wetenschappelijk bewijs ten aanzien van de veiligheid van GLT ontbrak 
echter en vormde een duidelijke barrière om patiënten te verwijzen voor GLT. In dit 
proefschrift (hoofdstuk 3) werd aangetoond dat GLT een veilige behandeling is, zonder 
een noemenswaardig aantal complicaties.20 Daarentegen gaat de alternatieve invasieve 
behandeling (dotter, stent, bypassoperatie) gepaard met door literatuur ondergeschreven 
complicaties als bloedingen, trombo-embolische events en infecties.21 Ingegeven door de 
resultaten uit dit proefschrift werd het advies tot cardiale screening voor aanvang van 
GLT geschrapt uit de herziene richtlijn van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor 
Fysiotherapie (KNGF, 2014).22 

‘Claudicatiotherapeut’ 
GLT is eigenlijk geen goede benaming meer voor wat een daartoe getrainde fysiotherapeut 
onder deze noemer moet gaan leveren. Want naast intervaltraining op de loopband, bestaat 
behandeling van CI uit oefeningen ter verbetering van het algehele uithoudingsvermogen, 
spierkracht, coördinatie, balans en meer specifiek het looppatroon. In de hoofdstukken 
8 en 9 van dit proefschrift werden naar aanleiding van de gevonden verschillen in het 
looppatroon van patiënten met claudicatio intermittens, concrete adviezen geformuleerd 
voor fysiotherapeuten. Er werd gesuggereerd dat verbetering van het looppatroon een 
positief effect kan hebben op de efficiëntie van lopen, waardoor de actieradius vervolgens 
positief wordt beïnvloed. Op deze manier draagt dit proefschrift bij aan de inhoudelijke 
verbetering van GLT.  

De behandeling dient zich daarnaast te richten op aanwezige cardiovasculaire 
risicofactoren, als stoppen met roken, meer bewegen, stimuleren van een verantwoord 
dieet en een gezond gewicht. In de komende jaren dient het accent nog meer op 
beïnvloeding van leefstijl te worden gericht, want uiteindelijk bepaalt leefstijl (en in het 
bijzonder de fysieke activiteit) de prognose (risico op vroegtijdig overlijden) van patiënten 
met CI.23 De claudicatiotherapeut wordt daarmee een gespecialiseerde leefstijlcoach, die 
als onderdeel van de totaalbehandeling ook medicatie compliance controleert en waar 
nodig non-compliance rapporteert aan de verwijzende arts. Idealiter de huisarts, want 
CI is een eerstelijns aandoening die op dit moment nog teveel door vaatchirurgen wordt 
gezien. 
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Wetenschappelijk bewijs voor de meerwaarde van leefstijl coaching tijdens GLT is 
nog niet beschikbaar. Maar dat lijkt een kwestie van tijd. Recent onderzoek bij patiënten 
met CI toonde aan dat een kortdurende interventie met motiverende gespreksvoering, 
een positief effect had op het dagelijkst loopgedrag.24 Bovendien lijkt met name herhaalde 
gespreksvoering effectief en hield het effect tot twee jaar na de interventie stand.25 Laat 
juist een GLT traject met bijna 50 contactmomenten gedurende een jaar de perfecte 
gelegenheid zijn om motiverende gesprekvoering toe te passen. 

ClaudicatioNet 
In 2011 werd het landelijk netwerk van fysiotherapeuten voor de behandeling van 
patiënten met CI opgericht. Op dit moment bestaat landelijke dekking van regionale 
netwerken en zijn ruim 1.400 therapeuten aangesloten.26 Naast de scholingseisen volgen 
deelnemers tijdens het specialisatietraject tot claudicatiotherapeut onder andere een 
driedaagse cursus motiverende gespreksvoering. Hierin wordt geleerd om patiënten te 
stimuleren tot verandering (van leefstijl) door te praten over verandering. Waar hulp 
van de huisarts gewenst is, kan dat via een verzoek aan de huisarts met toelichting, aan 
de patiënt worden meegegeven. Stoppen met roken, een gezond dieet, verantwoord 
gewicht, maar ook medicatie compliance worden zo een gezamenlijke actie van patiënt, 
claudicatiotherapeut én de huisarts. Met voortdurende scholing wordt getracht deze 
kwaliteit van zorg te waarborgen. 

Uit oogpunt van transparantie zijn deelnemende therapeuten zichtbaar op de 
landelijke website via een persoonlijk portfolio en wordt vanaf 1 januari 2016 via het 
elektronisch patiëntendossier geanonimiseerde data verzameld over therapieresultaten. 
Met deze gegevens kan GLT verder verbeterd worden door te leren van fysiotherapeuten 
die bovengemiddelde resultaten behalen. Met behulp van intervisie kan deze kennis en 
kunde worden overgedragen.

Geïndividualiseerde behandeling 
Vanwege de sterke associatie tussen leefstijlfactoren en mortaliteit is verandering van 
leefstijl een belangrijke pijler van de behandeling van CI. Verandering van gedrag en 
diepgewortelde gewoontes (verslaving) is echter bijzonder moeilijk.27 Daarnaast is 
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matige motivatie voor GLT onder patiënten niet onvoorstelbaar, gezien de alternatieve 
behandeling die geen inspanning van de patiënt vraagt en wel een snelle en effectieve 
oplossing verzorgt. 

Het is bekend dat mensen verschillende coping strategieën gebruiken om problemen 
op te lossen. Het is voor te stellen dat mensen voor gedragsverandering ook verschillende 
stijlen hanteren. Voortbordurend op de resultaten van hoofdstuk 7 uit dit proefschrift 
werd in de algemene discussie (hoofdstuk 10) een model geïntroduceerd waarmee 
patiënten op basis van twee uitkomstmaten geclassificeerd kunnen worden. Door 
vervolgens, bij voorkeur prospectief, gegevens te verzamelen van deze patiënten kan 
aanvullend inzicht verworven worden van de kenmerken (demografie, motivatie, 
ziektegeschiedenis) die mogelijk een rol spelen bij bepaald gedrag. Een vervolgstap van 
dit onderzoek zou een studie kunnen zijn naar geïndividualiseerde zorg die past bij de 
kenmerken van een bepaalde categorie van patiënten. Op deze manier kan GLT wellicht 
verder geoptimaliseerd worden. 

Hoe nu verder?
Structurele bekostiging is essentieel voor het slagen van GLT. Financiering zou 
bijvoorbeeld gerealiseerd kunnen worden vanuit het basispakket van de zorgverzekering. 
Volgens het stepped-care principe worden alle patiënten met CI in eerste instantie 
verwezen voor GLT en pas wanneer onvoldoende resultaat wordt geboekt, kan een 
invasieve behandeling overwogen worden. 
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