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chapter 9

Dit proefschrift gaat over de behandeling van ‘etalagebenen’ (medische term is 
‘claudicatio intermittens’), in dit proefschrift vaak afgekort tot IC. Patiënten met deze 
aandoening hebben pijn in de benen bij het lopen en zijn daardoor vaak beperkt in 
hun dagelijks functioneren. Deze klachten worden veroorzaakt door vernauwing 
van de beenslagaders ten gevolge van slagaderverkalking (atherosclerose). Dit 
zogenoemde ‘perifeer arterieel vaatlijden’ is een veelvoorkomende vaatziekte 
die veel overeenkomsten vertoont met andere hart- en vaatziekten zoals hart- en 
herseninfarcten. Het voornaamste behandeldoel op korte termijn is zo ver mogelijk 
klachtenvrij kunnen lopen. Voor de lange termijn is het belangrijk om het risico op 
andere hart- en vaatziekten te verlagen, aangezien het risico daarop bij IC sterk 
is verhoogd. De behandeling volgt een trapsgewijze volgorde, het zogenaamde 
‘stepped care model’ (SCM). Hierin is gesuperviseerde looptherapie (GLT) de eerste 
keus behandeling en wordt een invasieve ingreep (een dotter of bypass operatie) 
pas overwogen als GLT onvoldoende effect heeft. Het hoofddoel van dit proefschrift 
is het verbeteren van de behandeling van etalagebenen door personalisatie, ofwel 
de inhoud afstemmen op het individu, met meer aandacht voor het verlagen van 
het risico op andere hart- en vaatziekten.

In dit proefschrift (hoofdstuk 3) wordt het resultaat van een samenwerking 
met het Nederlands Zorginstituut in het kader van het ‘Zinnige Zorg’ project 
beschreven.1 Een belangrijk doel van dit project is het voorkomen van onnodige 
ingrepen. Ons onderzoek toont aan dat naleving van de richtlijn de afgelopen jaren 
sterk is verbeterd. Waar in 2013 63% van de patiënten startte met GLT, was dit 
in 2017gestegen tot 87%. Hoewel geen onderwerp van studie in dit proefschrift, 
is het goed om hier te vermelden dat Nederland hierin een uitzonderlijke positie 
inneemt. In geen enkel ander land ter wereld wordt standaard GLT aangeboden. 
Niet uit onwil van dokters, maar simpelweg omdat het niet beschikbaar is. Althans 
niet in een landelijk dekkend, gestandaardiseerd concept waarin de kwaliteit van 
behandeling is geborgd.

In dit proefschrift wordt aangetoond dat de in Nederland gerealiseerde richtlijn 
naleving gepaard gaat met minder vaatingrepen. Vaatingrepen kunnen, hoewel 
zelden, gepaard gaan met complicaties, zoals bloedingen, hart- en of herseninfarcten 
en het verlies van een been. Na GLT had maar liefst 83% van de patiënten na 
5 jaar nog steeds geen vaatingreep ondergaan. Wanneer daarentegen direct werd 
gekozen voor dotteren of opereren, bleek de kans op een tweede ingreep juist 
groter te zijn. Behalve dat deze bevinding duidt op minder onnodige ingrepen en 
de daarmee gepaard gaande risico’s, zou dit ook tot een enorme kostenbesparing 
leiden. Hugo Fokkenrood, een van mijn voorgangers, berekende in een eerdere 
studie dat wanneer 80% van de patiënten volgens het SCM behandeld zou worden, 
ofwel zou starten met GLT, dit in Nederland een besparing van 33 miljoen euro per 
jaar zou opleveren.2

Een andere relevante bevinding van het onderzoek in hoofdstuk 3 was de stijging 
van het aantal GLT verwijzingen via de huisarts (zie tabel 1). Deze bevinding is 
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bewust niet in de wetenschappelijke publicatie vermeld, omwille van relevantie 
en helderheid voor de internationale doelgroep, maar komt uiteraard wel terug 
in de projectrapporten. In het verleden kwamen alle patiënten met etalagebenen 
standaard bij de vaatchirurg terecht, terwijl de huisarts eigenlijk prima zelf de 
diagnose kan stellen en iemand mag verwijzen voor GLT. Dit laatste is efficiënter 
en meer kostenbewust dan ziekenhuiszorg en past binnen het streven ‘de juiste zorg 
op de juiste plek’. De gevonden stijging is veelbelovend. Momenteel wordt gewerkt 
aan het zo goed mogelijk faciliteren van adequate diagnostiek via de huisarts zonder 
tussenkomst van een vaatchirurg.

Tabel 1. Verwijzingen voor gesuperviseerde looptherapie door huisartsen vs. vaatchirurgen

2013 2014 2015 2016* 2017*

Verwijzing door huisarts 1858 1857 2116 2453 3686

Verwijzing door vaatchirurg 4890 5198 5532 5899 5987

% Verwijzingen door huisarts (/ totaal aantal) 28% 26% 28% 29% 38%

*Jaren 2016 en 2017 moeten proportioneel naar boven worden bijgesteld, omdat de data 90% 
respectievelijk 80% compleet waren.

Ook hoofdstuk 4 en 5 sluiten aan bij het doel om onnodige operaties te 
voorkomen. Een veelgebruikt argument om direct te kiezen voor een vaatingreep in 
plaats van GLT is de locatie van de vaatvernauwing. Meerdere gecontroleerde studies 
(“randomised controlled trials”, RCT) leverden echter geen wetenschappelijk bewijs 
voor dit argument. Er bleek behoefte te zijn aan een studie waarin de gebruikelijke 
zorg werd verleend zonder teveel aanpassingen in het kader van onderzoek. Aan de 
ELECT studie mochten vrijwel alle patiënten met etalagebenen meedoen, er waren 
geen uitgebreide (zogenaamde inclusie-) criteria, om zo dichtbij de dagelijkse praktijk 
te blijven. Bij elke patiënt werd de locatie van de vaatvernauwing vastgesteld en alle 
patiënten begonnen met GLT. Het bleek dat locatie van de vaatvernauwing géén 
invloed had op de resultaten van GLT. Dit zou dus niet langer een argument mogen 
zijn om af te wijken van de richtlijn. Naar verwachting draagt ook deze bevinding 
bij aan het voorkomen van onnodige vaatingrepen.

Een ander potentieel argument om af te wijken van de richtlijn hangt samen met 
psychologische factoren. Mogelijk zouden “negatieve” factoren, zoals bijvoorbeeld 
depressie en angst, een ongunstige invloed hebben op de resultaten van GLT. 
Hierover was nog relatief weinig bekend. Het onderzoek in hoofdstuk 6 laat zien 
dat dergelijke psychologische factoren geen invloed hebben op de effectiviteit van 
GLT. Dit betekent dus dat, mede op basis van de resultaten van dit proefschrift, er 
géén vaste patiëntkenmerken zijn die suggereren dat iemand met etalagebenen 
niet zou profiteren van GLT.

9
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Ook al wordt GLT als eerste keus behandeling aanbevolen door alle (inter)
nationale richtlijnen, het percentage van 87% in Nederland blijkt toch uitzonderlijk 
hoog te zijn. Financiële vergoeding kan een drempel zijn voor het volgen van het 
SCM. Daarnaast is bewustwording belangrijk. Zowel de patiënt als verwijzend arts 
moeten gaan inzien dat GLT een volwaardige en effectieve behandeling is. Dit wordt 
in toenemende mate bevorderd door wetenschappelijke publicaties, vernieuwde 
(inter)nationale richtlijnen en door communicatie binnen de relevante patiënt- en 
specialistenorganisaties. Een derde belangrijke uitdaging is de organisatie van het 
SCM. In Nederland wordt GLT georganiseerd via Chronisch Zorgnet (voormalig 
ClaudicatioNet), een landelijk netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten. 
Inmiddels wordt vanuit Chronisch ZorgNet met steeds meer landen, zoals Ierland, 
Portugal en België, relevante kennis en expertise gedeeld om ook internationaal 
de richtlijn navolging te helpen verbeteren. Hierin worden ook de resultaten van 
dit proefschrift meegenomen.

GLT, zoals de naam al aangeeft, bestaat voornamelijk uit looptherapie. Aangezien 
de klachten optreden tijdens het lopen lijkt dit logisch. Echter, soms doet lopen teveel 
pijn of heeft een patiënt andere aandoeningen waardoor lopen beperkt wordt. 
In die gevallen kunnen alternatieve trainingsvormen interessant zijn. Bovendien 
kan een uitgebreider en/of gevarieerder traject zorgen voor betere aansluiting 
op de internationale beweegrichtlijnen. In hoofdstuk 7 laat een review zien dat 
alternatieven, zoals Nordic walking, fietsen, weerstandtraining en combinaties 
daarvan, vergelijkbare resultaten kunnen geven als GLT. Fysiotherapeuten 
aangesloten bij Chronisch ZorgNet zullen dit opnemen in hun behandelprogramma’s.

Samen met het vergroten van de klachtenvrije loopafstand is het vóórkomen 
van nieuwe hart- en vaatziekten het belangrijkste behandeldoel bij etalagebenen. 
In de praktijk betekende dit voornamelijk dat de huisarts of vaatchirurg medicatie 
voorschrijft en dat men enkele adviezen krijgt over gezonde leefstijl. Er wordt steeds 
meer duidelijk over de impact van leefstijl op bepaalde risicofactoren en hoe je dit 
het beste kunt beïnvloeden. Beweging blijkt hierin een bijzondere rol te spelen en is 
dus een belangrijk aangrijpingspunt voor verbetering. Er was niet eerder onderzocht 
of GLT, wat ook een vorm van beweging is, invloed heeft op die risicofactoren bij 
patiënten met etalagebenen. In hoofdstuk 2 zijn analyses uitgevoerd met bestaande 
studies, waaruit blijkt dat GLT in ieder geval positieve invloed heeft op de bloeddruk 
en het cholesterol. De verwachting is dat deze effecten vergroot kunnen worden 
door het GLT traject te intensiveren en met name nog meer te richten op leefstijl.

De inzichten van dit proefschrift hebben er mede toe geleid dat GLT in 
toenemende mate wordt beschouwd als een duurzame leefstijlinterventie i.p.v. 
een korte termijn oplossing die slechts is gericht op het verbeteren van de klachten. 
Binnen Chronisch ZorgNet zijn de bevindingen van dit proefschrift opgenomen 
in de basisopleiding en nascholingen voor aangesloten fysiotherapeuten. Naast 
het vergroten van kennis, worden ook meer handvatten aangereikt om de 
leefstijlbegeleiding te intensiveren. Zo wordt naast de basis cursus ‘motivational 
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interviewing’ een verdiepingscursus ‘motivational interviewing’ toegevoegd aan de 
verplichte nascholing van aangesloten fysiotherapeuten. Tevens is in samenwerking 
met het Trimbos Instituut een stoppen met roken cursus opgestart, zodat inmiddels 
meer dan 400 fysiotherapeuten geregistreerd rookstop coach konden worden.

Alhoewel bepaalde psychologische kenmerken geen invloed hadden op de 
uitkomsten van looptherapie, viel wel op dat angst- en depressieve klachten 
relatief vaak voorkomen bij patiënten met etalagebenen. Daarom wordt tijdens de 
basisopleiding en nascholing ook steeds meer aandacht besteed aan psychosociale 
factoren. Het doel is dat dit onderwerp actief bespreekbaar wordt gemaakt door de 
fysiotherapeut, zodat indien nodig adequate ondersteuning kan worden geregeld 
voor de patiënt.

Alle artikelen uit dit proefschrift zijn gepubliceerd in wetenschappelijke 
tijdschriften. De resultaten zijn tevens gecommuniceerd aan patiënten d.m.v. 
nieuwsberichten en informatieve pagina’s op de website. Bovendien vormt dit 
promotieonderzoek de basis voor het hoofdstuk ‘Beweging’ in het eerste handboek 
voor leefstijlgeneeskunde voor artsen en paramedici dat in 2020 is verschenen.3
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