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1. Opening en aanleiding door Mirjam Braamse en Forine Polfliet
2. Stap 1 en 2 Stepped Care model door huisartsen Peter van Diggele met 

Astrid van Slobbe (vanaf thuis) en fysiotherapeut Marijn van Liere
3. Stap 3 Stepped Care model door orthopeden door Udo Gundlach en 

Jaap Luttjeboer
4. Afsluiting  door Mirjam Braamse en Forine Polfliet



Voorstellen deelnemers werkgroep artrose

Deelnemende partij Contactpersoon

Huisartsen Rudolf Wolbers, Peter van Diggele, Astrid van Slobbe

Orthopedisch chirurgen Adrz Jaap Luttjeboer, Udo Gundlach

Vakgroep manager orthopedie Adrz Kristel Nijs

Fysiotherapeuten Jouri van den Broeke (PCM In Balans), Gerben 
Menheere (De Blaeij), Marijn van Liere (De Clavers), 
Job Leeuwangh (Fysant), Richard Asscheman (Fysio 
For You),

Beleidsmedewerker PeriScaldes Mirjam Braamse

Projectleider Adrz Forine Polfliet
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In de werkgroep zijn huisartsen, orthopeden Adrz en fysiotherapeuten betrokken



Resultaten enquête naar huisartsen (52 reacties)
Onderdeel Resultaten

Niet doelmatig verwijzen naar de tweede lijn Conservatief beleid volgen in de eerste lijn 
vooraf verwijzen naar orthopeed

20%

Onvoldoende kennis over artrose knie en 
heup bij huisartsen

Behoefte aan scholing over artrose knie en heup 60%

Bij de behandeling van patiënten wordt geen 
gebruik gemaakt van het Stepped care Model 
door huisartsen

Huisartsen geven aan dat zij niet op de hoogte 
zijn van het Stepped Care Model

35%

Verwijzingen naar tweede lijn voor injectie 
knie

Huisartsen zetten de injectie in de knie niet zelf. 17%

Röntgenopname van de knie Huisartsen laten een foto van de knie maken bij 
verdenking artrose, dit is echter geen Rosenberg 
opname.

78%
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Resultaten nulmeting cijfers Adrz (2019)
Onderdeel Resultaten

Totaal aantal patiënten met artrose knie in de 
tweede lijn

1516 patiënten met DBC-diagnose 1801 
geopend 2019 met zorgtype ‘R’ (reguliere zorg)

100%

Niet doelmatig verwijzen naar de tweede lijn 479 patiënten met diagnose artrose knie met 
DBC ‘licht ambulant’ (conservatief beleid)

30%

Verwijzingen naar tweede lijn voor injectie 
knie

883 patiënten met diagnose artrose knie met 
DBC ‘zwaar diagnostisch’ (injectie)

60%

Totaal aantal patiënten met artrose heup in de 
tweede lijn

617 patiënten met DBC-diagnose 1701 geopend
2019 met zorgtype ‘R’ (reguliere zorg)

100%

Niet doelmatig verwijzen naar de tweede lijn 341 patiënten met diagnose artrose heup met 
DBC ‘licht ambulant’ (conservatief beleid)

55%
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Regionaal Artrose Netwerk
Wat is de aanleiding of het probleem?
In de huidige situatie worden patiënten met artrose onvoldoende doelmatig verwezen naar de tweede lijn. 

Veel patiënten met artrose klachten worden te vroeg in het behandelproces gezien door een orthopedisch 

chirurg. Deze patiënten kunnen voor hun behandeling in de eerste fase van artrose ook geholpen worden door 

de huisarts en de fysiotherapeut. Het betreft hier het aanpassen van levensstijl, spierversterkende oefeningen 

en ondersteunden medicinale pijnbestrijding (o.a. gewrichtsinjecties). De toestroom van patiënten naar de 

orthopedisch chirurg in de eerste fase van artrose veroorzaakt een onnodige druk op de poliklinieken, de 

wachttijden en de toegankelijkheid van tweedelijns zorg.

Tevens worden de PROMs (Patient Reported Experience Measures) alleen gemeten en aangeleverd door Adrz

voor de operatieve patiënten.

1 juli start fase 1 van het project. Voor fase 2 en 3 ontbreken de middelen om op een juiste wijze data te 

verzamelen en uniform te gaan werken 

Wat is het doel dat je wilt 

realiseren?
De artrose patiënt ontvangt middels een transmuraal 

zorgpad kwalitatief goede zorg dichtbij huis. De juiste 

zorg wordt door de juiste zorgverlener gedaan, met 

als doel de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg te 

waarborgen en zodoende zorgkosten te reduceren.

Het uiteindelijke doel is om middels een artrose 

netwerk voor de gehele regio, alle 

huisartsenpraktijken en fysiotherapiepraktijken in 

Zeeland te laten werken volgens het vastgestelde 

zorgpad. 

Wat ga je doen om dat te 

bereiken?
Met de deelnemende partijen is een transmuraal 

zorgpad opgesteld Uitgangspunt voor het zorgpad

voor artrose is het Stepped Care Model dat is 

opgesteld volgens de NHG-standaard (2016).

De pilot in fase 1 start 1 juli, na evaluatie door 

ontwikkelen naar fase 2 en 3.

Wie zijn er betrokken of wil je 

betrekken?
Deelnemers van de werkgroep: een orthopeed, 3 

huisartsen, 5 fysiotherapeuten, 2 projectleiders.

Fase 1 Pilot praktijken en 5 Fysio praktijken 

aangesloten bij fysiotopics 

Fase 2 Pilot praktijken en aantal fysio praktijken niet 

aangesloten bij fysiotopics

Fase 3 Regionetwerk beschikbaar voor alle 

huisartspraktijken en fysiotherapiepraktijken

Wat heb je daar voor nodig?
• Transmuraal zorgpad Artrose

• Gezamenlijke patiëntenvoorlichting middels 

folder

• Website met zorgpad en folder (printversie)

• Meetplan

• Scholingsplan huisartsen en fysiotherapeuten

• Communicatieplan

• Implementatieplan 

• Programma voor het meten van de PROMs en 

doorsturen naar database

• Stickers voor aanvragen fysiotherapie stap 1 en 

stap 2
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Toekomstige situatie
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Voordelen voor de Zeeuwse patiënt: herleiden naar 0-meting

• De eerstelijns en tweedelijns zorgverleners werken in een netwerk samen met een afgestemd zorgpad

(wens vanuit enquête);

• De behandeling in de eerste lijn wordt door de huisarts vorm gegeven en er is altijd de mogelijkheid om 

de specialist (digitaal) te consulteren;

• De geleverde zorg is volgens de laatste richtlijnen;

• De huisarts wordt structureel bijgeschoold voornamelijk in vaardigheden;

• Patiënteducatie wordt door huisarts, fysiotherapeut en specialist gezamenlijk opgepakt.

De juiste zorg op de juiste plek voor patiënten met artrose knie of heup



Het zorgpad artrose knie of heup

Stap 1
Huisarts

Fysiotherapeut

Stap 2
Huisarts

Fysiotherapeut

Stap 3
Huisarts

Orthopeed
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Uitgangspunt is het Stepped Care Model volgens de NHG-standaard (2016)



Stap 1 zorgproces artrose bij huisarts
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➢ Stellen diagnose

• Criteria

• Knie- of heuponderzoek (1 of meer criteria aanwezig zie richtlijn NHG)

➢ Educatie, advies en behandelplan bespreken met patiënt

• Leefstijl adviezen

• Verwijzen naar fysiotherapeut (meten PROMs)

• Zelfzorgmedicatie

➢ Evaluatie na 6 weken

Toelichting door Astrid van Slobbe en Peter van Diggele

Stap 1
Huisarts

Fysiotherapeut



Stap 2 zorgproces artrose bij huisarts
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➢ Verwijzing naar fysiotherapeut voor behandeling

• Gestandaardiseerd programma

➢ Zo nodig aanpassen pijnmedicatie

➢ BMI > 30: verwijzing naar diëtist

➢ Digitaal advies consult orthopeed

• Artrose knie: X-knie met Rosenberg en AP opname of

• Artrose heup: X-heup en evt. X-lwk

➢ Evaluatie na 3 maanden

Toelichting door Astrid van Slobbe en Peter van Diggele

Stap 2
Huisarts

Fysiotherapeut



Stap 2 zorgproces artrose bij fysiotherapeut (1)
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1. Verwijzing huisarts

2. Fysiotherapeutisch onderzoek

3. Afnemen PROMS en indeling  van zwaarte

4. Educatie patiënt

5. Uitleg en start oefentherapie

6. Evaluatie , opnieuw afnemen PROMS / PREMS

➢ Totaal maximaal 12 x vergoed vanuit de basisverzekering

➢ Wel eigen risico van de patiënt

Toelichting door Marijn van Liere

Stap 2
Huisarts

Fysiotherapeut



Stap 2 zorgproces artrose bij fysiotherapeut (2)
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Anamnese, klinisch beloop en lichamelijk onderzoek wordt vastgelegd in EPD

Eventuele exclusiecriteria

a) Acuut ontstaan van de klachten, 

b) Gewrichtspijn in rust, 

c) Onverklaarbare hevige pijn in de knie, 

d) Zwelling, warmte en/of roodheid, 

e) Koorts 

Toelichting door Marijn van Liere

Stap 2
Huisarts

Fysiotherapeut



Stap 2 zorgproces artrose bij fysiotherapeut (3)
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Onderzoek heup

Samenvattend stelt de FMS (2018) dat de klinische diagnose heupartrose kan 

worden gesteld op basis van de volgende kenmerken:

• Leeftijd > 60 jaar;

• Pijn bij palpatie ligamentum inguinale;

• Verminderde exorotatie;

• Verminderde endorotatie;

• Verminderde adductie;

• Een benig eindgevoel;

• Spierkrachtverlies van de abductoren van de heup

Toelichting door Marijn van Liere

Stap 2
Huisarts

FysiotherapeutEventueel exclusiecriteria

▪ Onverklaarbare hevige pijn in de heup

▪ Hevige pijn in rust (en zwelling) zonder trauma

▪ Zwelling in de lies

▪ Koorts

▪ Algehele malaise

▪ Maligne tumor in de voorgeschiedenis



Stap 2 zorgproces artrose bij fysiotherapeut (4)
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Classificatie Keele STarT MSK Tool

Een belangrijk uitgangspunt van de FysioTopics zorgplannen is het classificeren van 

de doelgroep in zorgzwaarte of risicoprofielen. Het doel is om op voorhand een 

goede inschatting te kunnen maken, van de prognose op vermindering van de 

klachten en herstel.

Toelichting door Marijn van Liere

Stap 2
Huisarts

Fysiotherapeut

De Keele STarT MSK Tool bestaat uit 10 vragen met een score bereik van 0 tot maximaal 12 punten. De interpretatie van de Keele STarT MSK Tool is redelijk eenvoudig, 
omdat er geen subscore hoeft te worden berekend. Een score van 0 – 4 betekent dat de patiënt een laag risico, een score van 5 – 8 een matig risico en een score 9 – 12 een 
hoog risico heeft op een ‘poor outcome’. De vragen van de Keele STarT MSK Tool zijn gericht op prognostische factoren voor (belemmerd) herstel en richten zich op:
- Ervaren pijn (gemiddelde pijn en comorbide pijn)
- Ervaren beperkingen
- Algemene gezondheid
- Psychosociale risicofactoren
- Duur van de klachten



Stap 2 zorgproces artrose bij fysiotherapeut (5)

Low risk
Score 0 – 4

Voorlichting
Advies
Zelfmanagement
Oefen- en beweeginstructie  
Eindmeting na 6 weken

Medium risk
Score 5 – 8

Voorlichting
Advies
Matig intensief begeleiding bij oefenen en verhogen lichamelijke 
activiteiten
Tussenmeting  na 6 weken/  eindmeting  na 12 weken

High risk
Score 9 – 12

Voorlichting
Advies
Intensief begeleiding bij oefenen en verhogen lichamelijke activiteit.
Tussenmeting na 6 weken/  eindmeting na 12 weken

➢ Vastgestelde klinimetrie of MDS voor alle zorgplannen (low risk – medium risk – high risk) wordt bij de intake (T0) en 
na 6 weken (T1) uitgevoerd en vastgelegd. Bij medium en high risk wordt de MDS ook na 12 weken (T2) gemeten en 
vastgelegd. 

➢ De vaste tijdsmomenten worden zo veel mogelijk aangehouden, maar een spreiding van + 2 weken voor en na de 
beoogde meetdatum wordt als praktisch haalbaar en acceptabel gezien.
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Toelichting door Marijn van Liere

Stap 2
Huisarts

Fysiotherapeut



Stap 2 zorgproces artrose bij fysiotherapeut (6)
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PROMS: pijn en bewegend functioneren

Algemeen en classificatie

➢ Demografische gegevens (geslacht, gewicht, lengte, leeftijd, opleidingsniveau en 

ervaren gezondheid en aan welke zijde iemand pijn ervaart)

➢ Keele STarT MSK Tool

➢ Kwaliteit - Patiënt reported outcome measurement (PROM)

➢ Numeric Rating Scale (NRS) belast en onbelast

➢ Hip Disability and Osteoarthritis Outcome Score – Physical function Shortform

(HOOS-PS)

➢ Knee Disability and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS-PS)

Toelichting door Marijn van Liere

Stap 2
Huisarts

Fysiotherapeut



Stap 2 zorgproces artrose bij fysiotherapeut (7)
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PREMS

Ervaringen - Patient reported experience measurement (PREM)

➢ Global perceived effect (GPE)

Toelichting door Marijn van Liere

Stap 2
Huisarts

Fysiotherapeut



Stap 2 zorgproces artrose bij fysiotherapeut (8)
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Adviezen

• Bewegen is goed, meer bewegen is beter
o Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over 

diverse dagen.

o Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.

o Gewichtsreductie!

o Doe minstens tweemaal per week licht intensieve spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd 

met balansoefeningen

o Voorkom veel stilzitten 

• Eventueel gebruik hulpmiddelen: stok, rollator, brace

• Medicatie: in overleg met de huisarts

Toelichting door Marijn van Liere

Stap 2
Huisarts

Fysiotherapeut



Stap 2 zorgproces artrose bij fysiotherapeut (9)
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Oefentherapie

• Spierkrachttraining
Kies tijdens de oefentherapie voor oefeningen primair gericht op de grote spiergroepen rondom het heup/ kniegewricht 

en laat ze uitvoeren voor beide benen (zowel voor unilaterale als bilaterale artrose). Oefeningen met grote mechanische 

belasting (bijv. het leg extension apparaat) worden bij voorkeur vermeden bij heupartrose.

• Aerobe training
Kies voor activiteiten met relatief lage gewrichtsbelasting, zoals lopen, fietsen, zwemmen, roeien en crosstrainer.

• Functionele training
Kies voor (onderdelen van) activiteiten die in het dagelijks leven van de patiënt als

belemmerend worden ervaren.

Toelichting door Marijn van Liere

Stap 2
Huisarts

Fysiotherapeut



Stap 2 zorgproces artrose bij fysiotherapeut (10)

20

Toelichting door Marijn van Liere

Stap 2
Huisarts

Fysiotherapeut



Stap 2 zorgproces artrose bij fysiotherapeut (11)
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Toelichting door Marijn van Liere

Stap 2
Huisarts

Fysiotherapeut



Stap 3 zorgproces artrose knie (1)
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➢ De huisarts maximaliseert het conservatief beleid

• Artrose knie: intra articulaire injecties

• Digitaal advies consult orthopeed met röntgenopname (zie ook stap 2)

➢ Verwijzing naar orthopeed

• De orthopeed evalueert conservatief beleid

• Operatie volgens richtlijn

Toelichting door Jaap Luttjeboer

Stap 3
Huisarts

Orthopeed



Stap 3 zorgproces artrose knie (2)
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➢ De huisarts maximaliseert het conservatieve beleid

• Artrose knie: pijnmedicatie, intra articulaire injecties en oefentherapie

• Pijnstilling (PCM/NSAID/Tramadol)

• Injectie 40mg kenacort + lidocaine/ropivacaine 1x/3-4mnd

• Bewegen stimuleren (fietsen, wandelen vlakke ondergrond)

• Slotklachten

• Degeneratief meniscuslijden

• Beenassen!

Toelichting door Jaap Luttjeboer

Stap 3
Huisarts

Orthopeed



Stap 3 zorgproces artrose knie (3)
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➢ De huisarts maximaliseert het conservatief beleid

Digitaal advies consult orthopeed met röntgenopname (zie ook stap 2)

• X-knie AP/lateraal + Rosenberg

• Conservatief faalt in eerste lijn, echter geen ernstige artrose

• Patiënt wenst consult specialist en dit wordt via DAC aangeboden

• Afwijkende beenassen of twijfel mbt slotklachten/meniscus

• Artrose vs artritis?

Toelichting door Jaap Luttjeboer Stap 3
Huisarts

Orthopeed
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Stap 3
Huisarts

Orthopeed

Stap 3 zorgproces artrose knie (4)
Toelichting door Jaap Luttjeboer
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Stap 3
Huisarts

Orthopeed

Stap 3 zorgproces artrose knie (5)
Toelichting door Jaap Luttjeboer
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➢ Verwijzing naar orthopeed

• De orthopeed evalueert conservatief beleid

• Slotklacht, artritis, therapie vs leefstijl/gewicht

• Röntgen en beenassen, patellofemoraal, HEUP/RUG!

• Trauma? Ligamentair? Intra/extra articulair?

• Als geen OK indicatie dan injectie herhalen, uitleg en maximale resultaat betrachten. 

• Bij jonge actieve/sportieve patiënten met milde/matige artrose evt

kenacort/hyaluronzuur

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2019 Jun;27(6):1974-1983.

doi: 10.1007/s00167-018-5071-7. Epub 2018 Jul 25

Stap 3
Huisarts

Orthopeed

Stap 3 zorgproces artrose knie (6)
Toelichting door Jaap Luttjeboer
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➢ Verwijzing naar orthopeed

• Consultkaart artrose knie (www.consultkaart.nl)

• Operatie volgens richtlijn artrose: zie stroomdiagram

• Arthroscopie wordt niet gedaan als behandeling van artrose 

• Wanneer wel arthroscopie: als falen conservatief bij mild/matige artrose en evidente 

slotklachten. 

• Knie distractie wordt niet regulier vergoed!! Deze vraag altijd via behandelend orthopeed 

laten verlopen gezien contacten 3e lijn. 

Stap 3
Huisarts

Orthopeed

Stap 3 zorgproces artrose knie (7)
Toelichting door Jaap Luttjeboer
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Stap 3
Huisarts

Orthopeed



Gonartrose

<65jaar >65jaar

Unicompartimenteel Niet unicompartimenteel

Malalignment Geen malalignment

Osteotomie
- Let op joint line
- (Deels) extra-articulaire component
- Meestal niet bot-op-bot
- Mannen> vrouwen
- Niet rokers

Kniedistractie
- BMI<35
- Bot-op-bot
- NRS >5
- Nachtpijn
- Beperkt in ADL
- Geen (actieve) infectie/artritis (in VG)
- Geen RA
- <15 gr extensiebeperking
- >90gr flexie
- Geen andere protheses in situ

Unicompartimenteel Niet unicompartimenteel

UKP
- Bot-op-bot
- NRS >5
- Nachtpijn
- Beperkt in ADL
- VKB intact
- Andere compartiment 

goed
- Beperkte malalignment

TKP
- Bot-op-bot
- NRS >5
- Nachtpijn
- Beperkt in ADL

Conservatief uitbehandeld

Dit stroomdiagram is een leidraad
Indicatie voor een behandeling is de 
verantwoordelijkheid van de behandelend arts
en sterk afhankelijk van klachten 
en comorbiditeiten van patiënt
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Stap 3
Huisarts

Orthopeed

Stap 3 zorgproces artrose knie
Toelichting door Jaap Luttjeboer

• Patellofemorale
artrose
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• Diagnose heupartrose is een klinische

• >45 leeftijd, belastingsafh pijn, <30 min ochtendstijfheid

• Röntgen diagnostiek bekken en een faux profiel opname (met callibratrie kogel)

• Doorsturen indien gefaalde conservatieve behandeling of twijfel aan gestelde diagnose 

• Artritis, labrum letsel, FAI, zenuw impingement, instabiliteit 

Stap 3
Huisarts

Orthopeed

Stap 3 zorgproces artrose heup (1)
Toelichting door Udo Gundlach
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• Behandeling over het algemeen gewricht vervangend 

• Mogelijkheid tot echo / radiologische geleide intra articulaire injectie wordt besproken 

• THP ongecementeerd meeste gevallen (leeftijd onder de 80 jaar)

• THP gecementeerd leeftijd boven de 80 jaar, of op indicatie

• Kwaliteit / levensduur prothese gelijk

Stap 3
Huisarts

Orthopeed

Stap 3 zorgproces artrose heup (4)
Toelichting door Udo Gundlach



Vervolg

36

❑ Transmuraal zorgpad Artrose

❑ Gezamenlijke patiëntenvoorlichting middels folder

❑ Website met zorgpad en folder (printversie): 

https://www.periscaldes.nl/netwerk/artrose%20netwerk%20zeeland

❑ Meetplan

❑ Scholingsplan huisartsen en fysiotherapeuten

❑ Communicatieplan

❑ Implementatieplan 

❑ Programma voor het meten van de PROMs en doorsturen naar database

❑ Stickers voor aanvragen fysiotherapie stap 1 en stap 2

De juiste zorg op de juiste plek voor patiënten met artrose knie of heup

https://www.periscaldes.nl/netwerk/artrose%20netwerk%20zeeland


Vragen ?
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❑ Vragen over project? Neem contact op met Kwaliteit@periscaldes.nl

❑ Vragen voor Orthopeden neem contact op via Siilo met Jaap of Udo

mailto:Kwaliteit@periscaldes.nl

