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Zinvolle interventies bij perifeer vaatlijden
Stoppen met primair verwijzen en dotteren

Marijn M.L. van den Houten, Max Rubens, Marie-Louise E.L. Bartelink en Joep A.W. Teijink

Dames en Heren, in de zorg voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV), in het bijzonder voor de patiënt met claudicatio

intermittens, heeft in Nederland de afgelopen jaren een verschuiving plaatsgevonden in de richting van zogenaamde ‘stepped

care’, zoals dit in alle richtlijnen wordt geadviseerd.1 Vanuit met name de tweede lijn, en in toenemende mate ook de eerste lijn,

wordt als eerste stap verwezen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut voor gesuperviseerde looptherapie (GLT) met

leefstijlbegeleiding. Succesvolle implementatie van deze verandering, in navolging van de richtlijnen, is mogelijk door de

aanwezigheid van de juiste randvoorwaarden, zoals bereikbaarheid, vergoeding en kwaliteitsborging. Het belang hiervan

illustreren we aan de hand van de volgende patiëntgeschiedenis.

Patiënt A, een man van 64 jaar, bekend met COPD en een rookbelasting van 55 pakjaren, kwam bij de huisarts met

inspanningsgebonden pijn in de linker kuit. De pijn trad geleidelijk op tot een maximum na circa 250 meter wandelen en trok binnen

5 tot 10 minuten weg na rust, onafhankelijk van zijn houding. Bij lichamelijk onderzoek viel een afwezige pulsatie van de A. dorsalis

pedis en verminderde pulsatie van de A. femoralis communis aan de linkerzijde op. Daarnaast wezen kalknagels en minder beharing

ten opzichte van rechts op trofische stoornissen van het linker been. De huisarts dacht aan PAV en liet zijn assistente een Doppler-

test verrichten om de enkel-arm-index (EAI) te bepalen, die links 1,1 bleek. Ondanks deze goede waarde achtte de huisarts zowel de

anamnese als lichamelijk onderzoek typisch voor claudicatio intermittens op basis van PAV. Gezien de hoge klinische verdenking

besloot de huisarts te verwijzen naar de vaatchirurg in het nabijgelegen ziekenhuis. 

De vaatchirurg liet de EAI opnieuw bepalen in het vaatlaboratorium. Ditmaal was de uitslag links 0,8 in rust en deze waarde daalde

verder naar 0,4 na een inspanningstest. Deze uitslagen wezen op PAV. De vaatchirurg verwees de patiënt voor GLT met

leefstijlbegeleiding naar een fysiotherapeut die is aangesloten bij Chronisch ZorgNet. Stapsgewijs werd getracht de

inspanningstolerantie te verbeteren door middel van gesuperviseerd lopen (op een loopband of buiten), fietsen, spierversterkende

oefeningen, en indien nodig verbetering van het looppatroon. Gedurende het behandeltraject werd op basis van kenmerken van de

patiënt, zoals leeftijd, geslacht, pakjaren, BMI, loopafstand, de te verwachten uitkomst van behandeling voorspeld door deze te

koppelen aan het KOMPAS-predictiemodel. Ook werd gedurende de behandeling aandacht besteed aan leefstijlfactoren zoals

stoppen met roken en gezonde voeding. 

De patiënt kwam 6 maanden later ter controle terug bij de vaatchirurg. De fysiotherapeut had aangegeven dat de pijnvrije

loopafstand van de patiënt ondanks 34 GLT-sessies slechts beperkt was gestegen, van 250 naar 300 meter. Wel was de patiënt

gestopt met roken. De fysiotherapeut zag weinig verdere ruimte voor verbetering. De patiënt was benieuwd naar andere

behandelopties. De vaatchirurg besloot aanvullend Duplex-onderzoek te verrichten, wat een stenose van de A. iliaca communis liet

zien. In goed overleg werd besloten een dotterprocedure uit te voeren.

Beschouwing

In de beschouwing gaan wij nader in op belangrijke aspecten van succesvolle implementatie van deze beweeg- en leefstijlinterventie.

Daarnaast pleiten we voor het toepassen van deze interventie in de zorg voor patiënten met andere chronische aandoeningen.

Zinvolle interventies

GLT is in de multidisciplinaire richtlijn ‘Perifeer Arterieel Vaatlijden’ beschreven als eerste keus behandeling van claudicatio

intermittens. Deze richtlijn is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, samen met alle relevante

beroepsverenigingen.1 Tabel 1 toont een overzicht van de diagnostische criteria voor claudicatio intermittens bij PAV.
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Onderzoek toonde aan dat dotteren en GLT leiden tot gelijke verbetering van symptomen en kwaliteit van leven. 2 Recent

Nederlands onderzoek liet een kortdurend voordeel voor de kwaliteit van leven zien wanneer eerst werd gedotterd en daarna GLT

werd toegepast, maar dit voordeel verdween gedurende follow-up.3 GLT kent in tegenstelling tot dotteren nagenoeg geen

complicaties en is een stuk goedkoper.6 Daarnaast komt er steeds meer bewijs dat primair dotteren leidt tot meer amputaties  bij

patiënten met claudicatio intermittens.4,5 Zodoende is open of endovasculaire revascularisatie pas geïndiceerd bij falen van het

conservatieve traject.1 Zowel de diagnose van claudicatio intermittens als de aanzet tot eerste behandeling kunnen zo goed in de

eerste lijn plaatsvinden.

Desondanks werd in 2009 minder dan 15% van de nieuwe patiënten met claudicatio intermittens verwezen naar een

fysiotherapeut.7 Dit werd veroorzaakt door een combinatie van gebrekkige beschikbaarheid van adequate GLT, het gebrek aan

vergoeding van deze behandeling vanuit het basispakket en het te laagdrempelig doorverwijzen naar de tweede lijn, alwaar - in die

tijd – een vasculaire interventie te verwachten was. Om deze tendens te veranderen werd in 2010 het netwerk ClaudicatioNet

opgericht met behulp van een subsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Dit netwerk bevat gespecialiseerde therapeuten

die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals claudicatio

intermittens. Fysio- en oefentherapeuten kunnen zich pas aansluiten na het doorlopen van een basiscursus en een ‘leven lang leren’-

traject met PAV-specifieke accreditatiepunten. Behandel- en uitkomstdata worden via elektronische patiëntendossiers aan de

Landelijke Database Fysiotherapie van het KNGF gekoppeld en toegevoegd aan het portfolio van therapeuten die aangesloten zijn

bij het netwerk (tabel 2). Het is zo mogelijk individuele proces-, doelmatigheids- en uitkomstindicatoren te spiegelen aan een

‘benchmark’ (landelijk gemiddelde, 10% ‘best performers’ en 10 dichtstbijzijnde collegae). Vanuit deze geïntegreerde database is het

KOMPAS-predictiemodel ontstaan. Vanaf eind 2015 is sprake van landelijke dekking en is de behandeling bereikbaar voor iedere

patiënt in de eigen woonomgeving. Met de opname van GLT in het basispakket (mits gevolgd bij een fysiotherapeut aangesloten bij

ClaudicatioNet) per 1 januari 2017 is ook de vergoedingsdrempel weggenomen voor patiënt en verwijzer. 

Tabel 1
Diagnostische criteria van claudicatio intermittens op basis van perifeer
arterieel vaatlijden1,9
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GLT wordt nu in 87% van de nieuwe gevallen van claudicatio intermittens voorgeschreven als eerste behandeling, volgens de meest

recente cijfers van zorgverzekeraars, gebaseerd op gecombineerde data uit eerste en tweede lijn. Uiteindelijk blijft bij 83% van deze

patiënten een vasculaire interventie 5 jaar lang achterwege.8 Dit is een forse vermindering van het aantal vasculaire interventies

zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van leven van de patiënt.2,3 Nederland is hiermee uniek in de wereld. Deze klaarblijkelijk

onnodige interventies gaan gepaard met complicaties voor de patiënt en bijhorende kosten voor ons zorgstelsel. Eerdere

kostenramingen projecteerden een gemiddelde besparing tot € 6500 per patiënt.6 Deze cijfers bevestigen dat het mogelijk is een

beweeg- en leefstijlinterventie succesvol te implementeren, mits de randvoorwaarden geborgd worden. Internationaal bezien zijn

deze implementatiecijfers uniek. Dotteren blijft over willekeurig welke grens in de praktijk de meest uitgevoerde eerste behandeling.

Samenwerking tussen eerste en tweede lijn

De eerste lijn speelt een centrale rol bij de succesvolle implementatie van GLT als behandeling van patiënten met claudicatio

intermittens. Voor de diagnose volstaat een anamnese, lichamelijk onderzoek en Doppler-test. De huisarts kan na een goede

diagnose direct verwijzen naar GLT, zoals ook staat beschreven in de NHG-standaard.9 Uit aanvullende, niet-gepubliceerde data uit

het onderzoek van Jansen et al.8, blijkt dat het percentage verwijzingen naar GLT vanuit de eerste lijn tussen 2013 en 2017 steeg van

28% tot 38%. Er wordt in de praktijk dus steeds meer verwezen, maar toch nog te weinig. Een van de oorzaken hiervoor is mogelijk de

beperkte betrouwbaarheid van de EAI gemeten in huisartsenpraktijk, zoals ook blijkt uit Nederlands onderzoek en ook het geval was

bij patiënt A in de gepresenteerde patiëntgeschiedenis.10 In steeds meer ziekenhuizen kan een EAI-meting worden aangevraagd door

de huisarts, zonder bijhorend consult bij de vaatchirurg.11 Het is zaak dat deze directe toegankelijkheid van vaatdiagnostiek voor

huisartsen in alle ziekenhuizen gerealiseerd wordt. Een betrouwbare EAI stelt huisartsen in staat de diagnose PAV te stellen en een

verwijzing naar GLT met leefstijlbegeleiding vanuit de eerste lijn te initiëren. 

Tabel 2
Gesuperviseerde looptherapie voor claudicatio intermittens9,14

Samenvatting van de inhoud en effectevaluatie  
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Lessen voor andere chronische aandoeningen

De beperkte inzet van een effectieve beweeg- en leefstijl interventie is een probleem dat niet alleen voorbehouden is aan de PAV-

populatie. Bij veel chronische aandoeningen is het belang van soortgelijke behandelingen al lang bekend én vastgelegd in richtlijnen,

maar blijft opvolging uit. Een belangrijk voorbeeld is hartrevalidatie na een doorgemaakt acuut coronair syndroom of

cardiovasculaire interventie of operatie. Recent onderzoek liet zien dat slechts 31% van de patiënten bij wie een indicatie voor deze

zorg bestaat, deze zorg ook daadwerkelijk ontvangt, ondanks een aangetoonde reductie in mortaliteit tot wel 30%, met een

vermindering in heropnames en recidiverende infarcten.12 Wat betreft de inzet van gesuperviseerde oefentherapie en

longrevalidatie voor patiënten met COPD zijn soortgelijke cijfers bekend. Slechts 5 tot 35% van hen ontvangt deze zorg, ondanks

een bewezen effect op fysiek functioneren en afname van het aantal exacerbaties.13

Om de infrastructuur van ClaudicatioNet beschikbaar te maken voor andere niet-overdraagbare aandoeningen is dit netwerk

opgegaan in Chronisch ZorgNet. Binnen Chronisch ZorgNet bestaat inmiddels een landelijk dekkend netwerk van gespecialiseerde

therapeuten voor COPD, covid-19 en hartrevalidatie. Verdere uitbreiding van het netwerk met andere niet-overdraagbare

(chronische) aandoeningen wordt voorbereid.

Dames en Heren, in Nederland heeft de vasculaire interventie plaatsgemaakt voor gesuperviseerde looptherapie met

leefstijlbegeleiding door een gespecialiseerde fysiotherapeut als eerstekeusbehandeling voor claudicatio intermittens. Deze

succesvolle implementatie werd mogelijk gemaakt door de organisatie van de zorg binnen een netwerk van gespecialiseerde

therapeuten, waardoor de bereikbaarheid en kwaliteit van GLT met leefstijlbegeleiding kon worden gewaarborgd. Verdere afname

van onnodige interventies is mogelijk door samenwerking tussen eerste en tweede lijn, onder andere door het beschikbaar stellen

van vaatfunctie-onderzoek in het ziekenhuis voor de huisarts. Implementatie van soortgelijke interventies bij andere chronische

aandoeningen zoals COPD of coronaire hartziekte blijft tot op heden achter, ondanks solide bewijs voor de werkzaamheid en

aanbeveling in richtlijnen.

Online artikel en reageren op ntvg.nl/D6110
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Kernpunten
De eerstekeusbehandeling van claudicatio intermittens heeft in Nederland plaatsgemaakt voor GLT met leefstijlbegeleiding door

een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Samenwerking tussen eerste en tweede lijn, zoals het toegankelijk maken van vaatdiagnostiek voor huisartsen in alle

ziekenhuizen, is een belangrijke voorwaarde voor verdere succesvolle implementatie.

Implementatie van beweeg- en leefstijlinterventies bij andere chronische aandoeningen blijft achter, ondanks solide bewijs van de

werkzaamheid en richtlijnaanbevelingen.
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