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Nederland is het enige land ter wereld waar volledige invulling 

kan worden gegeven aan de internationale richtlijn perifeer 

arterieel vaatlijden (PAV): patiënten met PAV krijgen primair 

gesuperviseerde looptherapie. Dit heeft te maken met de 

beschikbaarheid van gespecialiseerde therapeuten, verenigd in 

ClaudicatioNet, die zorgdragen voor de eerstelijnsbehandeling 

van patiënten met PAV. In deze behandeling staat het belang 

van bewegen en een gezonde leefstijl centraal. 

Een recent verrichte review1 van de literatuur en (inter-)nationale 

richtlijnen leerde ons dat de behandeling van patiënten met niet-

overdraagbare, chronische aandoeningen (NCD’s; non-commu-

nicable diseases) veel overlap kent wat betreft bewegen en 

leefstijl. Denk hierbij aan hart- en vaatziekten, chronische long-

ziekten, diabetes en kanker. Met deze kennis en de potentie van 

ClaudicatioNet op het gebied van scholing, kwaliteitsborging, 

motiverende gespreksvoering en doelmatige en tijdige verwij-

zing klopten wij in 2018 met succes aan bij het Innovatiefonds 

Zorgverzekeraars. Het voorstel om één landelijk dekkend net-

werk van gespecialiseerde zorgverleners te realiseren voor 

patiënten met NCD’s werd positief ontvangen en gehonoreerd. 

Op verzoek van de zorgverzekeraars richten wij ons in eerste 

instantie op COPD en de eerstelijns hartrevalidatie. Met dit 

Chronisch ZorgNet worden de elementen van ClaudicatioNet, 

die door de jaren heen succesvol zijn gebleken, ingezet om de 

zorg voor een bredere patiëntengroep te optimaliseren. Met 

een geheel vernieuwde ICT-infrastructuur is er ruimte voor de 

beoogde groei en innovatie in de toekomst. Het actief betrek-

ken van andere (para)medici (zoals diëtisten, ergotherapeuten, 

psychologen) om een integrale behandeling mogelijk te maken 

is een voorbeeld van deze groei en innovatie. 

In dit boekje bieden wij u een overzicht van de stand van zaken 

op dit moment. Voor vragen en ideeën kunt u ons altijd mailen. 

Joep Teijink, voorzitter ClaudicatioNet

Voorwoord

Chronische 
Aandoening

ICT
infrastructuur

Gespecialiseerde 
zorgverleners

Kwaliteit 
van zorg

Innovatie
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ClaudicatioNet is een landelijk dekkend netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in 

de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden, in het bijzonder etala-

gebenen. ClaudicatioNet streeft naar transparante, doelmatige en hoogwaardige zorg. 

Hiervoor werkt ClaudicatioNet intensief samen met beroeps- en patiëntverenigingen.

2100 
gespecialiseerde 

therapeuten 

1200 bezoekers per 

jaar op het ClaudicatioNet 

congres

56 
regionale netwerken

102 

kartrekkers

5500 
websitebezoekers 

per maand

50+ 
wetenschappelijke 

artikelen 

(8 proefschriften)

Behandelresultaten 

van  bijna 

30.000 
patiënten in 

benchmark

WWW

Even voorstellen: ClaudicatioNet

15.000 verwijzingen 

via digitale zorgverwijzer

Digitale zorgverwijzer 

Binnen 1,8 werkdagen 

afspraak gemaakt

Binnen 3,2 werkdagen 

in behandeling
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Chronische, niet-overdraagbare aandoeningen (NCD’s; non-communicable disea-

ses) zijn de belangrijkste oorzaak voor ziektelast en sterfte wereldwijd en worden 

gekenmerkt door gemeenschappelijke onderliggende risicofactoren als roken, 

overgewicht en fysieke inactiviteit. Veel patiënten hebben meerdere NCD’s tege-

lijk (multi-morbiditeit). Voor de begeleiding van patiënten met deze meervoudige 

problematiek is expertise van een gespecialiseerde zorgverlener essentieel. De 

voorspelde groei van mensen met één of meerdere NCD’s de komende jaren en de 

implicaties daarvan op ons zorgstelsel vragen om een zorgverlener die expert is op 

het gebied van NCD’s. Deze zorgverlener herkent de overlap in de behandeling van 

patiënten met NCD’s met betrekking tot bewegen en leefstijlbegeleiding en houdt 

rekening met zowel ziekte specifieke als patiënt specifieke factoren. 

Chronische aandoeningen

65% van de 75+ers 

heeft drie of 

meer chronische 

aandoeningen.

25% van alle 

Nederlanders heeft 

meer dan 1 chronische 

aandoening.

Meeste risicofactoren zijn 

volledig omkeerbaar: 

80% van de chronische 

aandoeningen kan worden 

voorkomen.

COPD

Artrose

Obesitas
Hart en 
vaatziekten

Diabetes

PAV

Risico 
factoren

Comorbiditeiten

Behandeling
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Bij perifeer arterieel vaatlijden (PAV) zijn de slagaders van de benen vernauwd of 

afgesloten, waardoor de spieren bij inspanning te weinig zuurstof krijgen vanuit het 

bloed. Claudicatio intermittens (CI), ook wel etalagebenen, is het meest voorkomen-

de symptoom van PAV. De patiënt ervaart pijn in de benen tijdens inspanning, die 

wegtrekt in rust.

Perifeer Arterieel Vaatlijden - factsheet

Oorzaak: 

Slagader-

verkalking

25.000 
nieuwe patiënten met 

CI per jaar in Nederland2

800.000 – 1 miljoen 
mensen met PAV in Nederland2

40% 60%3 Gemiddelde leeftijd3

70 jaar

Beïnvloedbare 
risico factoren

Patiëntenvereniging: 

Behandeling volgens richtlijn2

MedicatieBeweegtherapieLeefstijlbegeleiding

Vaak aanwezige co-morbiditeit

COPD

Hart en Vaatzi
ek
te

n

DepressieObesitasDiabetes
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Perifeer arterieel vaatlijden

Gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding is voor alle patiënten met 

perifeer arterieel vaatlijden (PAV) in Nederland beschikbaar via het landelijk dek-

kend netwerk ClaudicatioNet. Dankzij de bewezen kosteneffectiviteit is de vergoe-

ding per 1 januari 2017 in het basispakket opgenomen. Verdere optimalisatie van 

de zorg voor patiënten met PAV is te bereiken door verbeterde richtlijnnavolging: 

de patiënt blijft in de eerste lijn en wordt alleen wanneer nodig naar de tweede lijn 

verwezen (stepped care). Met de komst van Chronisch ZorgNet kunnen de Claudi-

catioNet therapeuten hun kennis en vaardigheden op het gebied van bewegen en 

leefstijlbegeleiding verder in de praktijk brengen en verfijnen op basis van intervisie 

(peer review). Natuurlijk blijft bij- en nascholing op het gebied van ziekte-specifieke 

elementen essentieel.

“Het is belangrijk dat iemand met etalagebenen begeleid wordt door een expert op dit 

gebied, omdat leefstijlverandering een grote uitdaging is voor de patiënt met hart- en 

vaataandoeningen”  

Huidige situatie • Borging van kwaliteit van zorg, via kwaliteitsnetwerk van gespecialiseerde 

zorgverleners

• Vergoeding gesuperviseerde looptherapie in de basisverzekering

• Evidence-based fysiotherapie richtlijn PAV (KNGF 2014)

Plan van aanpak • Zinnige Zorg traject PAV: ClaudicatioNet is betrokken bij dit project van 

het Zorginstituut wat gericht is op het optimaliseren van het zorgpad voor 

patiënten met PAV

• Eerstelijns verwijzing en behandeling: dit door ZonMw mogelijk gemaakte 

project richt zich op de juiste zorg op de juiste plaats. Voor PAV wil dat 

zeggen dat zowel de diagnostiek als de behandeling in eerste instantie 

in de eerste lijn plaatsvinden. De huisarts heeft een sleutelrol bij de diag-

nostiek, initiatie van cardiovasculair risicomanagement en verwijzen naar 

ClaudicatioNet

• Samen beslissen: zie pagina 20 en 21

Ambitie • Stepped care voor alle patiënten met PAV/etalagebenen in Nederland
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Angina pectoris is een aandoening die zich kenmerkt door klachten van pijn of druk 

op de borst als gevolg van zuurstoftekort van de hartspier. Dit zuurstoftekort ont-

staat door vernauwingen van kransslagaders, veroorzaakt door aderverkalking 

(coronairlijden). Angina pectoris heeft verschillende gradaties: stabiele angina pec-

toris (alleen klachten bij inspanning), instabiele angina pectoris (ook klachten in rust) 

en myocardinfarct (klachten in rust met beschadiging van de hartspier).

Coronairlijden en hartrevalidatie - factsheet

Oorzaak: 

aderverkalking

Patiëntenvereniging: 

768.300 patiënten met 

coronairlijden in Nederland4

Gemiddelde 

leeftijd hartinfarct5

66 jr/71 jr

Interventie

Behandeling volgens richtlijn 

MedicatieBeweegtherapieLeefstijlbegeleiding

38% 62%4

Kanker

Vaak aanwezige co-morbiditeit

COPD
DepressieObesitasDiabetes

Beïnvloedbare risico factoren
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Coronairlijden en hartrevalidatie

Momenteel is hartrevalidatie met name georganiseerd binnen ziekenhuiszorg. Hart-

revalidatie in de eerste lijn6 is een kostenbesparend alternatief, maar wordt op dit 

moment niet vergoed. Studies naar o.a. de kosteneffectiviteit en veiligheid van hart-

revalidatie in de eerste lijn, in combinatie met een landelijk dekkend netwerk van 

gespecialiseerde zorgverleners (Chronisch ZorgNet), zijn belangrijke stappen om de 

juiste zorg op de juiste plek te realiseren. 

“Chronisch ZorgNet kan de zorg voor een zeer grote patiëntpopulatie succesvol verbeteren, 

waarbij recidieven in de toekomst zullen worden voorkomen door de focus op bewegen en 

leefstijlverandering” 

bewegen & leefst i j l
HartVaatNet

Huidige situatie • Hartrevalidatie voornamelijk in de tweede lijn

• (Multidisciplinaire) richtlijn hartrevalidatie (NVVC en KNGF, 2011)

• Slechts 28,5% van alle patiënten met coronairlijden die in aanmerking  

komen voor hartrevalidatie neemt deel aan een programma

• Barrières voor deelname tweedelijns programma zijn o.a. mobiliteit en  

gebrek aan awareness van cardiologen

• Geen vergoeding hartrevalidatie in de eerste lijn

• Pilot zorgpad transmurale hartrevalidatie bij niet-complexe hartrevalida-

tiepatiënten in de eerste lijn

• Onderzoek naar effectiviteit hartrevalidatie bij stabiele angina pectoris

          - Trial dotterbehandeling vs hartrevalidatie

          - Database-onderzoek naar effecten van hartrevalidatie op sterfte en

    zorgkosten 

          - Budget impact analyse naar effecten implementatie hartrevalidatie

Plan van aanpak 

Ambitie • Alle patiënten die in aanmerking komen worden verwezen voor hart-        

revalidatie, zo mogelijk in de eerste lijn

• Landelijke dekking van gespecialiseerde eerstelijns zorgverleners:            

kwalitatief goed en veilig beweegprogramma in het kader van transmu-

rale hartrevalidatie, in de woonomgeving van de patiënt aangeboden

Dr. Hareld Kemps (cardioloog Maxima MC en voorzitter Commissie Preventie en Hartrevalidatie 

NVVC) en drs. Tom Vromen (cardioloog i.o.)
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Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD; chronische obstructieve longaan-

doeningen) is een verzamelnaam voor longaandoeningen die zich kenmerken door 

een niet of niet geheel omkeerbare luchtwegobstructie. De obstructie is gewoonlijk 

progressief en wordt meestal geassocieerd met een abnormale ontstekingsreactie 

van de longen op prikkels van buitenaf, zoals roken of kleine gasdeeltjes.

COPD - factsheet

Oorzaak: 

Onsteking luchtwegen

Patiëntenvereniging: 

598.400 patiënten4

vanaf 
40 jaar7

Beïnvloedbare 
risico factoren

50% 50%4

Behandeling volgens richtlijn

MedicatieBeweegtherapieLeefstijlbegeleiding

Vaak aanwezige co-morbiditeit

COPD

Hart en Vaatzi
ek
te

n

DepressieObesitasDiabetes



9

COPD

De zorg voor patiënten met COPD is versnipperd. In sommige delen van Nederland 

wordt op regionaal niveau in ketenzorg gewerkt. Landelijk is (nog) geen duidelijke 

lijn zichtbaar om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met COPD inzichtelijk te 

maken en te verbeteren. Chronisch ZorgNet stelt voor de bestaande infrastructuur 

van ClaudicatioNet te benutten om de kennis en ervaring uit de bestaande regio-

nale netwerken te verzamelen en landelijk te implementeren. Op deze manier wordt 

transparante en doelmatige beweeg- en leefstijlzorg beschikbaar voor alle patiën-

ten met COPD in Nederland. 

“Als verwijzer heeft het mijn voorkeur om mijn patiënten met COPD te verwijzen naar een 

fysiotherapeut die aantoonbaar kwaliteit levert.” - dr. Pascal Wielders, longarts

bewegen & leefst i j l
CopdNet

Huidige situatie • Evidence-based fysiotherapie richtlijn COPD (verwachting 2019)

• Multidisciplinaire zorg in de eerste lijn in beperkt aantal regio’s

• Verschillen in kwaliteitseisen (indien aanwezig), niet landelijk geborgd

• Vergoeding fysiotherapie vanaf 1-1-2019 in de basisverzekering

Plan van aanpak • De kennis en ervaring van multidisciplinaire regionale initiatieven, waar 

volgens inhoudsdeskundigen de zorg goed is georganiseerd, gebruiken 

om de kwaliteit van zorg voor deze patiëntencategorie landelijk te imple-

menteren en te borgen

Ambitie • Gespecialiseerde zorg op het domein van beweeg- en leefstijl interventies 

door Chronisch ZorgNet therapeuten landelijk implementeren

• Betrekken van andere paramedici binnen Chronisch ZorgNet

• Signaleren van best-practices en de aldaar aanwezige kennis en ervaring over-

brengen op andere netwerkdeelnemers via bij- en nascholing / intervisie
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Hart- en vaatziekten, chronische nierschade, hypertensie, dyslipidemie, diabetes 

mellitus type 2 en overgewicht vallen onder de ‘cardiometabole aandoeningen’. 

Deze aandoeningen hebben gemeenschappelijke risicofactoren en komen vaak in 

samenhang voor.

Cardiometabole zorg - factsheet

Patientenvereniging: 

>2.000.000 
patiënten met één of meerdere cardiometabole 

aandoeningen in Nederland

Grote economische impact: 

alleen diabetes al 6,8 miljard8

vanaf middelbare leeftijd

Chronische nier
sc
ha

de

Beïnvloedbare risico factoren

Vaak aanwezige co-morbiditeit

COPD

Hart en Vaatzi
ek
te

n

DepressieObesitasDiabetes

Behandeling volgens richtlijn

MedicatieBeweegtherapieLeefstijlbegeleiding
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Cardiometabole zorg

Cardiometabole zorg vraagt een integrale benadering en past bij uitstek binnen    

Chronisch ZorgNet. Er is veel ruimte voor verbetering van de zorg wanneer zorgver-

leners, die expert zijn op het gebied van cardiometabole zorg, de aandoeningen in

samenhang behandelen.

Prof. dr. Karin Kaasjager (internist UMC Utrecht) en drs. Victor Boom (arts-onderzoeker UMC Utrecht)

“Door het defragmenteren van zorg en cardiometabole aandoeningen in samenhang te 

behandelen wordt de efficiëntieslag gemaakt die chronisch ziektemanagement toekomst-

bestendig kan maken” - Cardiometabool ZorgNetwerk 

Huidige situatie • Cardiometabole zorg is gefragmenteerd en georganiseerd in lineaire 

ketenzorg

• Aandoeningen worden veelal niet in samenhang behandeld en er is weinig 

ruimte voor een individuele aanpak. Dit leidt onder andere tot polyfarmacie, 

met bijwerkingen en verminderde therapietrouw als gevolg

• Het huidige vergoedingssysteem ontmoedigt optimale transmurale en 

multidisciplinaire afstemming

Plan van aanpak • Integrale benadering van de patiënt met cardiometabole aandoeningen in 

netwerkverband. Binnen het netwerk staat de patiënt centraal en wordt 

zorg afgestemd, zowel met de patiënt als met professionals

• Gespecialiseerde leefstijltherapeuten hebben een integrale en geperso-

naliseerde benadering van de patiënt

• Evaluatie van het beschreven zorgnetwerk aan de hand van kosten, 

PROMs en patiënttevredenheidsonderzoek

Ambitie • Netwerkzorg voor alle patiënten met cardiometabole aandoeningen

• Doelmatig, geïndividualiseerd en op de juiste plaats

bewegen & leefst i j l
DiabetesNet

bewegen & leefst i j l
HartVaatNet

bewegen & leefst i j l
ObesitasNet
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ICT-infrastructuur

ClaudicatioNet heeft door de jaren heen een geavanceerde ICT-infrastructuur 

opgebouwd. De kennis en ervaring op het gebied van ICT zijn volledig toepasbaar 

voor andere aandoeningen dan perifeer arterieel vaatlijden. Innovatieve projecten 

zoals intervisie en een online hulpmiddel in het kader van ‘samen beslissen’ komen 

binnen Chronisch ZorgNet goed tot hun recht, doordat toepassing binnen grotere 

groepen patiënten relatief eenvoudig is. 

Elke zorgverlener houdt een online 

visitekaartje bij: het eigen portfolio

De zorgverleners zijn terug te vinden

op de Zorgzoeker. De patiënt wordt

digitaal verwezen naar de zorgverlener

in de woonomgeving van de patiënt
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Middels de zorgverwijzer wordt een 

patiënt binnen drie werkdagen door de 

Chronisch ZorgNet therapeut gebeld 

voor een afspraak en binnen vijf werk-

dagen in behandeling genomen 

Samenwerking wordt ondersteund

door het bieden van een virtuele net-

werkomgeving op regionaal niveau

De behandelresultaten worden terug-

gekoppeld aan de zorgverlener met

een landelijke en regionale benchmark

Via de website maakt de zorgverlener 

een gestandaardiseerde terugkoppe-

lingsbrief voor de verwijzer



14

Een gespecialiseerd zorgverlener kenmerkt zich door kennis en ervaring op het gebied 

van de patiënt met niet-overdraagbare aandoeningen (NCD’s) en leefstijlbegeleiding. De 

kwaliteit van de zorg wordt binnen een kwaliteitsnetwerk geborgd door het implemente-

ren van een continue leer- en verbetercultuur. Transparantie van behandelresultaten van 

alle zorgverleners biedt namelijk de mogelijkheid om kennis van best-practices te delen 

via bijscholing en regionale netwerken. Underperformers worden daar actief op gewezen.  

Een belangrijk voordeel van een landelijk dekkend kwaliteitsnetwerk is dat alle patiënten 

in Nederland in de eigen woonomgeving beschikking hebben over doelmatige, gespecia-

liseerde zorg. Chronisch ZorgNet biedt de gespecialiseerde zorgverlener de mogelijkheid 

om de kennis en ervaring op het gebied van bewegen en leefstijlbegeleiding te benutten 

en verder uit te diepen, doordat meer patiënten met NCD’s behandeld worden.

Gespecialiseerde zorgverlener

Kennis over

 comorbiditeit

Leefstijl-

begeleiding: training 

in motiverende 

gespreksvoering

Ervaring 

met chronische 

aandoeningen

Korte lijnen 

met de verwijzer 

(gestandaardiseerde 

terugkoppeling)
Vertrouwde 

omgeving Behandeling 

volgens 

evidence-based 

richtlijn

Afstemming met 

zorgverleners van 

andere disciplines

Regionale 

samenwerking 

voor patiënten 

activiteiten

Gespecialiseerd zorgverlener
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Leefstijl

Leefstijl is een belangrijke factor bij het ontstaan en de progressie van niet-over-

draagbare aandoeningen (NCD’s). Het aanpassen van de leefstijl komt dan ook steeds 

terug in de behandeling van patiënten met NCD’s. Aangezien het bewerkstelligen 

van leefstijlverandering een grote uitdaging is voor patiënten, is expertise op dit 

gebied noodzakelijk. ClaudicatioNet therapeuten zijn daarom allemaal bijgeschoold 

op het gebied van leefstijlbegeleiding, bijvoorbeeld door intensieve scholing op het 

gebied van motiverende gespreksvoering. ClaudicatioNet heeft daarnaast in samen-

werking met het Trimbos Instituut in 2019 een e-learning Stoppen Met Roken cursus 

ontwikkeld. 

Door een toenemend aanbod van patiënten wordt de gespecialiseerde Chronisch 

ZorgNet therapeut de expert als het gaat om beweeg- en leefstijlbegeleiding bij 

patiënten met NCD’s. De therapeut stemt het ingezette traject af met de verwijzer 

en/of praktijkondersteuner. Waar nodig worden andere zorgverleners (diëtisten, er-

gotherapeuten, psychologen) ingeschakeld.
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Regionale samenwerking wordt bewerkstelligd door het landelijk netwerk op te 

delen in 56 regionale netwerken. Ieder regionaal netwerk staat onder leiding van 

één of twee kartrekkers, die contact hebben met de landelijke coördinatoren van 

het overkoepelende netwerk. Binnen een regionaal netwerk worden bijeenkomsten 

georganiseerd om met collega’s kennis en ervaring te delen. Daarnaast is de samen-

werking tussen collega’s belangrijk om goed contact te onderhouden met verwijzers 

en andere betrokken zorgverleners in de regio. Ook worden binnen de regionale net-

werken diverse activiteiten voor patiënten georganiseerd, zoals informatiebijeen-

komsten en beweeginitiatieven. Dergelijke evenementen zijn niet alleen essentieel 

om de patiënt blijvend fysiek te activeren, maar spelen ook een belangrijke rol in 

lotgenotencontact en het doorbreken van sociaal isolement. 

Met de komst van Chronisch ZorgNet zal het voor verwijzers en andere betrokkenen 

steeds meer inzichtelijk worden welke zorgverleners gespecialiseerd zijn in de 

totaalbehandeling van patiënten met niet-overdraagbare aandoeningen (NCD’s). 

Dit gaat versnippering van de zorg tegen. Ook wordt het organiseren van evene-

menten voor patiënten met NCD’s efficiënter, waarbij natuurlijk altijd rekening moet 

worden gehouden met de specifieke mogelijkheden van de patiënt.

Regionale samenwerking
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Transparantie van behandelresultaten is een belangrijk element van een kwaliteits-

netwerk om de kwaliteit van zorg te borgen. ClaudicatioNet werkt samen met het 

KNGF om de behandelgegevens van alle deelnemende therapeuten (KNGF en Keurmerk) 

te verzamelen. Via het Elektronisch Patiënten Dossier van alle ClaudicatioNet thera-

peuten worden behandelgegevens van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden 

(PAV) verzameld in de landelijke database fysiotherapie (LDF) van het KNGF. De ad-

ministratielast voor de therapeut is een belangrijk aandachtspunt. Hier wordt re-

kening mee gehouden door de hoeveelheid vragenlijsten te minimaliseren (de WIQ 

wordt niet meer verzameld) en verkorte versies van vragenlijsten te valideren (bv. 

VascuQoL-25 is vervangen door VascuQoL-6)9. Voor PAV zijn loopafstand, stoppen 

met roken en kwaliteit van leven belangrijke uitkomstmaten. Elke therapeut krijgt 

de resultaten teruggekoppeld via het eigen portfolio als onderdeel van de Claudi-

catioNet infrastructuur. Een leer- en verbetercultuur wordt mogelijk gemaakt door 

middel van een vergelijking tussen individuele, regionale en landelijke uitkomsten. 

Op de volgende pagina’s worden resultaten gepresenteerd die zijn verzameld bin-

nen ClaudicatioNet.

Transparantie van behandeling

Verspreiding kennis via 
cursussen en congressen

Wetenschappelijke presentaties en publicaties

Verspreiding kennis via 
regionale netwerken

Terugkoppeling resultaten 
naar therapeuten

Sturen op kwaliteit

Leer- en verbetercultuur

Intervisie



18

Kwaliteit van leven

Figuur 2: Gemiddelde 
kwaliteit van leven 
gedurende het behan-
deltraject (VascuQoL-6 
resultaten; n=5648)

Figuur 2 presenteert de kwaliteit van leven op basis van data van 5648 PAV patiënten 

uit 2018. Gesuperviseerde looptherapie heeft dus niet alleen een positief effect op 

de loopafstand (Figuur 1), maar ook op de kwaliteit van leven. De behandelresulta-

ten en patiëntgegevens kunnen worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in de 

patiëntpopulatie en de behandeling te optimaliseren.
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Figuur 1 presenteert behandelresultaten op basis van 7153 patiënten uit 2017-2018. 

De maximale loopafstand van PAV patiënten met een normaal BMI (18,5 – 25 kg/m2) in 

vergelijking met obese PAV patiënten (BMI > 30,0 kg/m2) lijkt niet alleen groter te zijn 

bij de start van de behandeling, maar ook een grotere stijging te vertonen gedurende 

het behandeltraject. Het belang van leefstijlbegeleiding voor patiënten wordt hier-

mee onderstreept: de gevolgen van een gezonde leefstijl, zoals een gezond gewicht, 

kunnen invloed hebben op de capaciteit van de patiënt. 
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Figuur 1: gemiddelde 
maximale loopafstand 
gedurende het behan-
deltraject, weergege-
ven voor patiënten met 
een normaal BMI en pa-
tiënten met obesitas (n 
= 7153). 
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Roken

Geen verandering 17%

Gestopt 22%

Geminderd 61%

De ClaudicatioNet therapeut is geschoold om de patiënt ondersteuning te bieden 

bij leefstijlveranderingen, zoals stoppen met roken. In figuur 3 worden de percen-

tages weergegeven van de patiënten die na 12 maanden behandeling al dan niet 

zijn gestopt met roken (n=976, data uit 2018). Maar liefst 22% van de patiënten 

die rookten bij de start van de behandeling is gestopt met roken na 12 maanden. In 

vergelijking met de effectiviteit van andere individuele interventies is dit een hoog 

stoppercentage. Hier wordt namelijk een stoppercentage van 12% gerapporteerd 

na 6 tot 12 maanden10. Daarnaast valt het op dat veel patiënten (61%) hebben 

gerapporteerd dat ze op 0 maanden meer dan 20 sigaretten per dag rookten, 

terwijl dit op 12 maanden minder dan 20 sigaretten zijn. 17% van de patiënten die 

aan het begin van de behandeling rookten, roken onverminderd na 12 maanden. 

Vanaf 2019 worden ClaudicatioNet therapeuten aanvullend getraind om het Stop-

pen met roken te begeleiden.

Figuur 3: Rookstatus na 12 maanden behandeling van patiënten 
die bij aanvang behandeling rookten
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Dankzij een subsidie van het Zorginstituut Nederland heeft ClaudicatioNet in samen-

werking met IQ healthcare, de University of Colorado en Harteraad de mogelijkheid 

om een praktische toepassing te geven aan de veelheid van behandelgegevens die 

worden verzameld. 

Op basis van enkele kenmerken van de individuele patiënt (denk bijvoorbeeld aan leef-

tijd en huidige loopafstand) wordt een voorspelling gedaan over het resultaat dat je 

mag verwachten wanneer het behandeltraject wordt doorlopen. Deze voorspelling 

komt tot stand door een uitgebreide berekening op de resultaten van patiënten met 

dezelfde persoonskenmerken die een traject gesuperviseerde looptherapie en leef-

stijlbegeleiding hebben doorlopen.

Deze “patiënten-zoals-ik” benadering helpt zorgverleners en patiënten in samen-

spraak te anticiperen op het verloop van het herstel, een zorgplan op te stellen en 

vervolgens het actuele beloop tegen het verwachte beloop af te zetten, en waar nodig 

het plan bij te stellen.

Samen beslissen
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Meneer Jansen is een man van 70 jaar, rookt al 40 jaar een pakje sigaretten per dag 

en heeft een BMI van 22. Hij start het traject gesuperviseerde looptherapie met een 

maximale loopafstand van 180 meter. De ClaudicatioNet therapeut vult op de 

‘Samen beslissen’ pagina van de website deze gegevens in. De voorspelling op 

basis van álle patiënten met perifeer arterieel vaatlijden bevat een grote spreiding, 

waardoor het lastig is om een nauwkeurige voorspelling te maken van de voortgang 

van meneer Jansen. Indien echter gebruik gemaakt wordt van een ‘patiënten-zoals-ik’ 

voorspelling, kan de therapeut met meneer Jansen beter bespreken wat kan worden 

verwacht van de behandeling en de doelen hierop aansluiten. Gedurende het traject 

kan worden gemonitord of de resultaten overeenkomen met de verwachtingen.

5 6

Figuur 4: voorspelling van de loopafstand van meneer Jansen o.b.v. de data van alle patiën-
ten (boven); voorspelling van de loopafstand van meneer Jansen o.b.v. de data van vergelijk-
bare patiënten (onder). 80% van de patiënten valt binnen het 10e en 90e percentiel.
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Evidence based practice

Evidence based practice en een stimulerende, lerende omgeving voor deelnemers 

vormen de basis voor een kwaliteitsnetwerk in de zorg. Wetenschappelijk onderzoek 

draagt bij aan het standaardiseren van behandeling, het verder optimaliseren van 

die behandeling en het structureren van doelmatige zorgpaden. Onderstaand over-

zicht geeft voorbeelden van onderzoek dat een bijdrage levert aan de organisatie 

van de zorg voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Vergelijkbare on-

derbouwing is nodig bij het inrichten van zorgpaden voor andere niet-overdraagbare 

aandoeningen (NCD’s) binnen Chronisch ZorgNet.

Invulling van de zorg 

Evidence based practice 

voor zorgverleners

Uitbreiding naar andere 

NCD’s

Zorgpad PAV

Wetenschappelijk onder-

zoek is de basis voor het 

opstellen van richtlijnen 

voor de betrokken zorgver-

leners en het inrichten van 

de vergoeding. Door het 

aantonen van de veiligheid 

en (kosten-) effectiviteit is 

gesuperviseerde loopthe-

rapie de primaire behande-

ling bij PAV

• Vergelijkbare resultaten gesuperviseerde looptherapie en 

interventie op loopafstand en kwaliteit van leven11 

• Veiligheid van gesuperviseerde looptherapie aangetoond12

• De implementatie van stepped care levert een besparing van 

33 miljoen per jaar13,14

• De enkel-arm-index meting bij de huisarts blijkt niet altijd 

correct: implicaties voor de diagnostiek door de huisarts15

• ELECT: studie naar de invloed van het niveau van de vernau-

wing en persoonlijke eigenschappen van de patiënt op de 

behandeluitkomsten. Dit geeft een indicatie voor de verwij-

zing van bepaalde typen patiënten16

• Zinnige Zorg: o.b.v. declaratie gegevens wordt de implemen-

tatie van stepped care in Nederland in kaart gebracht

• Intermitterende vacuüm therapie is ontkracht als aanvulling 

op de behandeling volgens de richtlijn17

• Monitoring van patiënten vindt plaats o.b.v. gevalideerde 

meetinstrumenten met minimale administratielast: Validatie 

VascuQoL-69

• Samen beslissen: onderzoek naar de invloed van een voorspel-

ling van de behandelresultaten op het klinisch redeneren en 

‘samen beslissen’

• Er is grote overlap tussen de beweegprogramma’s van 

verschillende NCD’s1
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ICT
infrastructuur

Gespecialiseerde 
zorgverleners

Kwaliteit 
van zorg

Innovatie

Chronisch ZorgNet is een logisch vervolg op het succes van 

ClaudicatioNet. De toenemende vraag naar kwalitatieve, ge-

specialiseerde beweeg- en leefstijlzorg voor patiënten met niet-

overdraagbare aandoeningen (NCD’s) kan op afzienbare termijn 

landelijk geïmplementeerd worden. Een ongezonde leefstijl is een 

evidente risicofactor voor NCD’s. De aanpak van deze risicofactor 

vraagt om experts die eenvoudig vindbaar en herkenbaar zijn en 

transparantie geven over hun handelen. ClaudicatioNet heeft zich 

bewezen als kwaliteitsnetwerk met gespecialiseerde zorgverle-

ners en kent een unieke ICT-infrastructuur. Belangrijke elementen 

van ClaudicatioNet kunnen relatief eenvoudig worden uitgebreid 

voor andere NCD’s, waarmee als vanzelf Chronisch ZorgNet ont-

staat.

De voordelen van Chronisch ZorgNet: 
Voor de patiënt
- Doelmatige, gespecialiseerde zorg in de woonomgeving

- Zorgverlener(s) met expertise over multi-morbiditeit

- Lotgenotencontact en begeleiding bij het inpassen van 

een gezonde leefstijl in het dagelijks leven

- Goede afstemming met betrokken zorgverleners

Voor de gespecialiseerde Chronisch ZorgNet zorgverlener
- Mogelijkheden om expertise op het gebied van bewegen 

en leefstijl toe te passen op een bredere populatie

- Het wordt rendabel om lotgenotencontact en patiënt acti-

viteiten te organiseren voor grotere groepen patiënten

 

Voor de verwijzer
- Herkenbaarheid van gespecialiseerde zorgverleners

- Eenduidige verwijzing naar een gespecialiseerd zorgver-

lener in de woonomgeving van de patiënt 

- Bondige terugkoppeling tijdens het traject

Voor zorgverzekeraars
- Doelmatige zorg voor patiënten met NCD’s, continue 

monitoring op en verbetering van kwaliteit

Ambitie
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Chronische 
Aandoening
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