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ClaudicatioNet door de jaren heen
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Oprichting • 1e basiscursus
• 1e jaarcongres
• 1e regionale
   netwerk

Kosteneffec-
tiviteit GLT 
aangetoond

Nieuwe 
websites 
claudicationet.nl 
etalagebenen.nl

Selectieve 
inkoop GLT 
door CZ en Z&Z

Start digitale
zorgverwijzer

10.000e 

patiënt in het 
kwaliteitssysteem

Introductie 
nieuw logo

Start kwaliteits-
systeem

Nieuwe KNGF 
richtlijn sPAV

Leefstijlbegeleider: 
Motivational
interviewing

Landelijke
dekking

Voor het eerst
2 congressen 
per jaar

Winnaar 
ValueBased 
Healthcare 
Award

Vergoeding 
GLT in basis-
verzekering

Selectieve 
inkoop door 

de meeste
zorgverzekeraars

55 regio’s met 
109 kartrekkers
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We staan er niet vaak bij stil, maar ClaudicatioNet is een uniek zorgnetwerk! 
Waar het regeerakkoord 2017-2021 oproept om zorg meer in netwerken te 
organiseren, timmert ClaudicatioNet al sinds 2011 aan de weg om de zorg 
voor patiënten met etalagebenen te optimaliseren.
In dit “Facts en Figures” verslag lees je meer over de mijlpalen die Claudicatio-
Net heeft bereikt, zoals landelijke dekking van gespecialiseerde therapeuten 
op het gebied van beweeg- en leefstijlbegeleiding, transparantie van kwa-
liteit en een digitaal verwijssysteem.
 
Hoewel we best een beetje trots mogen zijn op wat we gezamenlijk hebben 
bereikt, is het belangrijk dat we niet achterover gaan leunen. Er liggen nog veel 
uitdagingen om de zorg in de toekomst verder te verbeteren. Bijvoorbeeld 
op het gebied van substitutie van diagnose en verwijzing naar de eerste lijn, 
het delen van de kennis en ervaring van ClaudicatioNet ten behoeve van 
andere chronische aandoeningen, optimaliseren van ICT-mogelijkheden 
en extra nadruk op leefstijlbegeleiding. Ben je zorgverlener, beleidsmaker, 
zorgverzekeraar, of heb je op een andere manier een passie voor de zorg 
van chronisch zieken: laten we in beweging blijven! Want optimaliseren van 
zorg kunnen we niet alleen, dat kan alleen met z’n allen.
 
Yvonne Spierings-Peeters en Steffie Spruijt
Landelijk coördinatoren ClaudicatioNet

Voorwoord
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Claudicatio intermittens (CI), ook wel etalagebenen, is de pijn in de benen die patiënten 
ervaren tijdens inspanning. CI is een symptoom van perifeer arterieel vaatlijden (PAV).

Risico 
factoren

Behandeling

Gemiddelde leeftijd2
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70 jaar

44% van 

de patiënten 

rookt bij de 

start van de 

behandeling340% 60%

Oorzaak: 

Slagader-

verkalking

25.000 nieuwe patiënten met 

claudicatio intermitttens per jaar1

800.000 – 1 miljoen 
mensen met PAV in Nederland1

• Eerste keus behandeling (richtlijn)

• Duurzame effecten

• Ook effect contralaterale been en conditie

• Algehele gezondheid en leefstijlverandering

• 37 x € 29,50 = € 1091,50

• 6,4% van de patiënten alsnog invasieve 

   interventie na GLT & leefstijlbegeleiding4

• Indien onvoldoende effect behaald met GLT

• Frequent re-interventie noodzakelijk

• Interventie meestal beperkt tot 1 been 

• -

• € 8000 – 11000

• 35,1% van de patiënten tweede invasieve

   interventie4

Gesuperviseerde looptherapie 
en leefstijlbegeleiding

Versus Invasieve interventie

Claudicatio intermittens



Substitutie van zorg van de tweede lijn (medisch specialist) naar de eerste 
lijn (huisarts / paramedicus) is essentieel om de hoge zorgvraag te beant-
woorden en doelmatige zorg te kunnen leveren. Volgens (inter)nationale 
richtlijnen behoort diagnostiek en primaire zorg voor patiënten met claudi-
catio intermittens in de eerste lijn.

Valkuilen tweede lijns verwijzing
• Risico op onnodige diagnostiek en interventies
• Schept verkeerde verwachtingen bij de patiënt
• Noodzakelijke leefstijlbeïnvloeding blijft uit als vaatchirurg  kiest 
   voor directe interventie

Obstakels voor substitutie van de tweede lijn naar de eerste lijn
• Onvoldoende richtlijnnavolging door huisartsen
• Onvoldoende toegang gedegen enkel-arm index meting voor huisartsen

Plan van aanpak
• Awareness campagne huisartsen        PAV toolkit
• Toegang tot betrouwbare enkel-arm index meting
• Gebruik digitale zorgverwijzer door huisartsen

Substitutie van zorg
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Vaatchirurg

Tweede lijn

Huisarts

Eerste lijn

Huisarts

Tevreden

GLT
CVRM

Niet tevreden?

Vaatchirurg

Vaatchirurg
ClaudicatioNet therapeutClaudicatioNet 

therapeut

Huisarts

Huisarts

VaatchirurgGa zo door!

Verwijzer

Behandeling

Evaluatie

Resultaat



Het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem biedt inzicht in de proces-, structuur- 
en uitkomstindicatoren van alle deelnemende therapeuten. De resultaten 
op het gebied van populatie, behandelresultaten en doelmatigheid worden 
gevisualiseerd in het portfolio van elke ClaudicatioNet therapeut en afgezet 
tegen de landelijke en regionale benchmark.

Kwaliteit en transparantie
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LDFClaudicatioNet therapeut

EPD

31 december 2017: 
data van 16000 
patiënten van 1600 
therapeuten.

1 mei 2016: 
dataverzameling 
voor het Kwali-
teitssysteem vindt 
plaats via de LDF.

1 januari 2018: 
Alle ClaudicatioNet the-
rapeuten leveren data 
aan via 17 verschillende 
EPD-systemen.

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

9 maart 2017: 
ClaudicatioNet thera-
peuten krijgen resul-
taten teruggekoppeld 
via het portfolio.



Resultaten kwaliteitssysteem
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Er ligt een grote kans om de opgedane kennis en ervaring van ClaudicatioNet 
in te zetten voor andere chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, COPD, 
diabetes, patiënten met kanker, obesitas, etc. Gezien de gemeenschappe-
lijke risicofactoren én het veelvuldig voorkomen van meerdere chronische 
ziekten per patiënt, is het efficiënt om één netwerk op te zetten voor de 
fysiotherapie inclusief leefstijl-
begeleiding voor deze patiënten.

Leefstijl en chronische zorg

Persoonlijke 

1:1 begeleiding

Veel 
contact-

momenten

65% van de 75+ers 
heeft drie of meer 
chronische ziekten.

Veel chronische 
ziekten hebben 
gemeenschappelijke 
risicofactoren.

Meeste risicofactoren 
zijn volledig omkeerbaar: 
80% van de chronische 
ziekten kan worden voor-
komen.

Kennis 

over vele 

comor-

biditeiten

Leefstijl-

begeleiding: training 

in motiverende 

gespreksvoering

Korte lijnen 

met de huisarts 

(gestandaardiseerde 

terugkoppeling)

Complementair 

aan beleid van 

de huisarts 

Vertrouwde 

omgeving
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bewegen & leefst i j l
Chronisch ZorgNet

Gespecialiseerd therapeut
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Wetenschap

ClaudicatioNet doet onderzoek naar de behandeling van patiënten met 
claudicatio intermittens. Nieuwe inzichten worden gebruikt voor beleid van 
zorg (bv. vergoedingen en richtlijnen) en specialisatie van ClaudicatioNet 
therapeuten (bv. cursussen en congressen).

Veiligheid van gesuperviseerde looptherapie 
Op 82,725 trainingsuren zijn er in totaal 8 niet-fatale 
incidenten (waarvan 6 cardiaal). Patiënten met CI 
kunnen dus veilig worden doorverwezen voor GLT, 
zonder aanvullende cardiale screening.9

Relatie tussen de locatie 
en de uitgebreidheid van 
slagadervernauwing en 
de resultaten van loop-
therapie 
Lopend onderzoek door 
Marijn van den Houten. 

Relatie tussen per-
soonlijkheid en de 
resultaten van loop-
therapie en leefstijl-
begeleiding 
Lopend onderzoek door 
Sandra Jansen. 

Mogelijkheden om een traject GLT te 
ondersteunen m.b.v. E-health 
Lopend onderzoek door Marijn van den 
Houten. 

Effect van kwalitatieve looptrai-
ning op loopafstand bij claudicatio 
intermittens
Lopend onderzoekdoor Pim Visser en 
Frans Brooijmans. 

Leefstijl en chronische aandoeningen
De oorzaak en aanpak op het gebied van fysieke 
training en leefstijl is vergelijkbaar voor verschil-
lende chronische aandoeningen.5

Kosteneffectiviteit van stepped care 
De implementatie van stepped care 
bespaart jaarlijks €33 miljoen aan 
zorgkosten.4

Gesuperviseerde vs niet-gesuperviseerde therapie
Supervisie heeft klinisch relevante voordelen m.b.t. de 
verbetering in loopafstand t.o.v. geen supervisie.7,8

RCT Gesuperviseerde therapie
 vs loopadvies 
Gesuperviseerde therapie effectiever 
dan loopadvies voor verbeteren van 
loopafstand, loopbeperking en kwali-
teit van leven.6
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Voorproefje nieuwe website



ClaudicatioNet
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
info@claudicationet.nl
www.claudicationet.nl
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Zo herkent u uw gecertificeerde 
ClaudicatioNet therapeut

Contact
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