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Claudicatio intermittens in vogelvlucht

ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem
 • Hoe werkt het?
 • Wat levert het op?
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ClaudicatioNet werd in 2011 opge-
richt om gesuperviseerde loopthe-
rapie (GLT) en leefstijlbegeleiding 
voor alle patiënten met claudicatio 
intermittens (CI) in Nederland toe-
gankelijk te maken. Inmiddels is 
ClaudicatioNet een landelijk dek-
kend ‘open’ netwerk. De prioriteit 
ligt bij het bewerkstelligen van 
doelmatige en hoogwaardige con-
servatieve zorg voor de patiënt met 
CI. Op dit moment is Nederland 
het enige land ter wereld waar een 
landelijk dekkend netwerk voor 
GLT en leefstijlbegeleiding in de 
woonomgeving van de patiënt is 
gerealiseerd. 

Binnen ClaudicatioNet participeren 
fysiotherapeuten die allemaal een 
3-jarig specialisatie-traject (hebben) 
doorlopen, waarin zij leren optimale 
en doelmatige zorg aan patiënten 
met CI te leveren. Een dergelijke 
behandeling bestaat uit intensieve 
looptherapie, conform de richtlijn 
symptomatisch perifeer arterieel 
vaatlijden van het KNGF, en het 
begeleiden van de benodigde leef-
stijlverandering met behulp van 
motiverende gespreksvoering 
technieken.

Een zorgnetwerk als ClaudicatioNet 
is alleen van toegevoegde waarde 
wanneer informatie beschikbaar is 
over de kwaliteit van de geboden 
zorg van deelnemende zorgver-
leners (de ClaudicatioNet thera-
peuten). Sinds de oprichting van 
ClaudicatioNet is dan ook hard 
gewerkt aan het transparant ma-
ken van het kwaliteitsniveau van 
de ClaudicatioNet therapeuten. 
Met deze informatie kan actief 
worden ingezet op gerichte kwa-
liteitsverbetering. Een tijdperk 
van transparantie, intervisie, 
benchmarking en sturing in de 
richting van best-practices is aan-
gebroken: Het ClaudicatioNet 
Kwaliteitssysteem.

Voorwoord
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Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) 
is een uiting van atherosclerose 
(slagaderverkalking) in de slag-
aders van en naar de benen. Het 
meest voorkomende symptoom 
van PAV is claudicatio intermit-
tens (CI). Door een vernauwing 
of afsluiting van één of meer-
dere slagaders is er een tekort 
aan zuurstof bij inspanning, wat 
pijn of kramp veroorzaakt in de 
beenspieren. Hierdoor moeten 
patiënten tijdens het lopen ge-
regeld stoppen. Leefstijlfactoren 
(roken, ongezonde voeding en on-
voldoende lichamelijke activiteit) 
vergroten het risico op slagader-
verkalking. Roken is daarbij de 
belangrijkste risicofactor voor het 
ontstaan van PAV. In Nederland 
hebben zo’n 0,8 - 1 miljoen mensen 
PAV en de incidentie van CI is on-
geveer 25.000 nieuwe patiënten 
per jaar1. De levensverwachting 
van deze patiënten is ongeveer 10 
jaar korter dan die van leeftijdsge-
noten2.

Conform (inter-)nationale richtlijnen 
bestaat de eerste behandeling van 
CI uit cardiovasculair risicomanage-
ment (leefstijladvies en medicatie) 
en gesuperviseerde looptherapie 
(GLT).

Omdat GLT en leefstijlbegeleiding 
in de praktijk de nodige uitdagingen 
met zich meebrengen is het essenti-
eel dat de behandeling wordt ge-
geven door een hiervoor gekwali-
ficeerde therapeut. GLT is effectief 
gebleken voor het verminderen van 
de pijn, het vergroten van de loop-
afstand en het verbeteren van de 
kwaliteit van leven3.

Wereldwijd is gestandaardiseerde 
GLT nauwelijks beschikbaar, waar-
door al snel wordt overgegaan tot 
een invasieve interventie, zoals een 
dotter behandeling. ClaudicatioNet 
is niet tegen invasieve interventies, 
maar propageert het ‘stepped care 
model’ (figuur 1)4. Patiënten ont-
vangen een behandeling die niet 
zwaarder is dan noodzakelijk; een 
invasieve interventie vindt alleen 
plaats wanneer GLT onvoldoende 
effectief is.

Claudicatio intermittens in vogelvlucht
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De stepped care benadering biedt 
overtuigende voordelen ten op-
zichte van een primaire invasieve 
interventie. GLT leidt tot overeen-
komstige verbetering van de loop-
afstand, maar zonder de risico’s 
die een invasieve interventie met 
zich meebrengt. Daarnaast is GLT 
niet alleen gericht op het vermin-
deren van de pijn in het aangedane 
been, maar heeft de behandeling 
een positief effect op beide benen

en de algehele (cardiopulmonale) 
conditie en daarmee gezondheid. 
Tot slot levert stepped care een 
landelijke besparing van zo’n 33 
miljoen euro aan zorgkosten op1. 

1 Fokkenrood et al. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2014; 48(4): 423-9.

2 Criqui &Aboyans. Circ Res. 2015; 116(19): 1509-26.

3 Fokkenrood et al. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 8.

4 www.steppedcare.net

Figuur 1. Stepped care model voor het behandelen van patiënten met CI
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Hoe werkt het?
Met financiële steun van Achmea 
en CZ is vanaf 2015 gewerkt aan 
de implementatie van het Claudi-
catioNet Kwaliteitssysteem. Het 
Kwaliteitssysteem verwezenlijkt de 
ambitie van ClaudicatioNet om de 
doelmatigheid en kwaliteit van de 
geleverde zorg voor patiënten met 
CI transparant te maken. Figuur 2 
geeft weer op welke wijze de ge-
gevens worden verzameld. 

De klinimetrie van de patiënt wordt 
gedurende het behandeltraject 
door iedere therapeut vastgelegd in 
het elektronisch patiënten dossier 
(EPD). Via de landelijke database fy-
siotherapie (LDF) van het KNGF ont-
vangt ClaudicatioNet de anoniem 
verzamelde gegevens, die vervol-
gens via ‘visuals’ in het persoon-
lijke portfolio inzichtelijk worden 
gemaakt voor de ClaudicatioNet 
therapeut.

ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem

LDF

ClaudicatioNet 
therapeut

Figuur 2. Dataverzameling en terugkoppeling in het Kwaliteitssysteem
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In 2016 is de datastroom gestart 
en in de loop van 2017 moeten alle 
ClaudicatioNet therapeuten aan-
gesloten zijn op het Kwaliteitssys-
teem. GLT wordt vergoed uit het 
basispakket en dankzij een inmid-
dels gangbaar selectief inkoopbe-
leid van zorgverzekeraars worden 
alle patiënten met de diagnose CI 
primair behandeld door Claudicatio-
Net therapeuten. Hierdoor biedt het 
ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem 
per 2018 volledige transparantie 
over de effectiviteit van een traject 
GLT met leefstijlbegeleiding voor 
patiënten met CI in Nederland.

Wat levert het op? 
In het ClaudicatioNet Kwaliteits-
systeem worden gegevens ver-
werkt over de patiëntpopulatie, 
behandelresultaten en doelmatig-
heid van zorg. De ClaudicatioNet 
therapeut krijgt inzicht in de eigen 
resultaten en kan deze vergelijken 
met benchmarks op basis van het 
landelijk gemiddelde, het gemid-
delde van therapeuten uit de regio 
en de landelijke/regionale top 5%. 
In één oogopslag bieden de re-
sultaten de therapeut een goede 
indruk van zijn/haar handelen.

Figuur 3. Gemiddeld aantal sessies per bereikt behandeldoel

* Alle resultaten in dit verslag berusten op fictieve gegevens.

Therapeut Jan zal bij zichzelf nagaan waarom zijn gemiddeld aantal 
sessies per bereikt behandeldoel (66) veel hoger ligt dan het lande-
lijk gemiddelde (42)*

66 / 42
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Op basis van de verzamelde gegevens krijgt ClaudicatioNet zicht op zowel 
de best-practices als de underperformers. Deze informatie kan vervolgens 
actief worden ingezet voor lering en sturing binnen het netwerk. Dit wordt 
gerealiseerd middels regionale netwerk- en intervisie bijeenkomsten en een 
zeer goed bezocht jaarcongres. Daarnaast gebruikt ClaudicatioNet de infor-
matie in gesprek met beleidsmakers en zorgverzekeraars. Dit resulteert in 
een optimalisatie van de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling en een 
daling van de zorgkosten.

Voor therapeut Elly is het leuk om te zien dat het traject GLT vruchten 
afwerpt bij haar patiënten. Gemiddeld ziet zij een goede vooruitgang 
bij haar patiënten gedurende het traject van 12 maanden. Het doet 
haar goed om te zien dat haar inspanningen er voor zorgen dat haar 
patiënten  gemiddeld zelfs beter presteren dan patiënten van haar 
collega’s uit de regio.
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In het westen van het land detecteert ClaudicatioNet een regio waarin 
het percentage patiënten dat stopt met roken gedurende het behan-
deltraject aanzienlijk hoger is dan het landelijk gemiddelde. Navraag 
wijst uit dat het regionale netwerk van ClaudicatioNet therapeuten 
elk kwartaal tips en trics uitwisselen om een rookstoppoging te be-
geleiden. Een effectieve aanpak, die vervolgens landelijk kan worden 
uitgezet tijdens regionale bijeenkomsten, vooral in regio’s waarin de 
resultaten achterblijven.

ClaudicatioNet gebruikt informatie uit het Kwaliteitssysteem om de 
zorg rondom patiënten met CI te optimaliseren. Er wordt landelijk bij-
voorbeeld geconstateerd dat de verwijzingen voor GLT voornamelijk uit 
de tweede lijn komen. ClaudicatioNet werkt vervolgens met zorgver-
zekeraars samen om gericht actie te ondernemen ter bevordering van 
substitutie naar de eerste lijn.

Regionale cijfersLandelijke cijfers

1e lijn

7%
2e lijn

93%
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Figuur 6. Percentage verwijzingen uit de 1e en 2e lijn



ClaudicatioNet heeft hard gewerkt 
om GLT voor iedereen toegankelijk 
te maken. Een belangrijke mijlpaal 
is bereikt door de vergoeding van 
GLT uit de basisverzekering. Daar-
naast heeft ClaudicatioNet grote 
vooruitgang geboekt wat betreft 
het borgen van de kwaliteit, door 
het overwinnen van de grootste 
obstakels rondom de implemen-
tatie van het Kwaliteitssysteem. 
Na het bereiken van deze doelen 
ziet ClaudicatioNet nieuwe moge-
lijkheden tot verbetering van de 
zorg voor patiënten met claudicatio 
intermittens; substitutie van zorg 
naar de eerste lijn en het gebruik 
van M-Health applicaties. 

Substitutie naar de eerste lijn
De patiënt met CI dient, na adequate 
diagnostiek door de huisarts, direct 
te worden verwezen naar een Clau-
dicatioNet therapeut. Consultatie 
van een vaatchirurg is pas nodig 
wanneer het traject GLT na zes 
maanden onvoldoende effectief 
blijkt (richtlijn). Zo blijft de patiënt 
uit de tweede lijn, waardoor onnodi-
ge zorgkosten bespaard worden. De 
kosten van een volledig eerstelijns 
ClaudicatioNet traject bedragen de

helft van hetzelfde GLT traject wan-
neer deze wordt geïnitieerd vanuit 
de tweede lijn (dus exclusief de 
kosten voor vroegtijdige (onno-
dige) interventies). Samen met vier 
regionale zorggroepen (bijna 400 
huisartsen) start in 2017 een ambi-
tieus substitutie project.

M-Health 
Met behulp van een patiënten-
platform en bijbehorende app 
kan de patiënt (en behandelend 
therapeut) fysieke activiteit (loop-
afstand) monitoren, in contact 
komen met lotgenoten (regionale 
loopgroepjes) en gerichte terug-
koppeling ontvangen. Samen met 
Sense Health wordt inmiddels 
hard gewerkt om deze ambitie 
te realiseren. Het integreren van 
deze M-Health applicatie in het 
ClaudicatioNet traject biedt ex-
tra mogelijkheden tot motiveren 
en begeleiden van de patiënt, 
bijvoorbeeld om de benodigde 
leefstijlverandering te realiseren. 
Daarnaast biedt de app diverse 
mogelijkheden om in de toekomst 
ook de doelmatigheid van door 
ClaudicatioNet geboden zorg te 
bewaken.

Volle kracht vooruit!
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Benieuwd naar het ClaudicatioNet traject? 
Bekijk de animaties over substitutie naar de eerste lijn 

en het ClaudicatioNet traject via onze website: 
www.claudicationet.nl/helpdesk/downloads
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