
Zorgproces artrose knie - stap 1

Patiënt Huisarts Apotheekhoudend HA/Apotheek Fysiotherapeut
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Patiënt met knie klachten (niet trauma):
- Langdurige knieklachten

- Leeftijd ≥ 45 jaar
- Ochtendstijfheid < 30 minuten

- Klachtentoename overdag
- Startpijn en/of nachtpijn

Klinische diagnose knie 
artrose?

Behandelplan opstellen
- Folder meegeven

- Verwijsbrief naar fysiotherapeut 
(ICPC code:  L-90)

Pijnmedicatie op recept 
geindiceerd?

Recept naar apotheek versturen
 (NSAID + protonpompremmer zo 

nodig)

Evaluatie na 6 weken (Indien 
nodig, eerder retour)

ja

ja

Einde zorgtraject 
artrose

Medicatie afgeven aan 
patiënt

nee

nee

Klachten verminderd, 
klachten aanvaard pt?

Zorgtraject artrose 
onhold

nee

ja

Anamnese en knieonderzoek (1 of meer 
criteria aanwezig zie richtlijn NHG):

- Verminderde flexie of extensie
- Crepitaties bij het bewegingsonderzoek

- Gevoeligheid van de gewrichtsspleet
- Benige verbreden van het kniegewricht

- Hydrops aanwezig

Medicatie onderdeel 
behandelplan?nee

ja

Start stap 2

Patiënt vragenlijst laten 
invullen en de Keele 

MSK Tool score bepalen

Behandeling:
- Zelfmanagement 

(één bezoek 
fysiotherapeut)
- Voorlichting

- Leefstijl adviezen 
- Bewustzijn creëren 
bewegen en afvallen

- Eventueel folder 
meegeven
- Oefen- en 

beweeginstructie
- Verrichtingscode 

1870 + 1000
- (T1) PROMS 

afnemen

Score?

Behandeling:
- Laag intensief traject 

(max 12 weken)
- Voorlichting

- Leefstijl adviezen 
- Bewustzijn creëren 
bewegen en afvallen

- Eventueel folder 
meegeven
- Oefen- en 

beweeginstructie
- Begeleidings- en 

behandeltraject bij 
oefenen en verhogen 
lichamelijke activiteit

- Verrichtingscode 
1870 + 1000

- (T1) PROMS 
afnemen

Behandeling:
- Matig intensief 

traject (max 12 weken)
- Voorlichting

- Leefstijl adviezen
- Bewustzijn creëren 
bewegen en afvallen

- Eventueel folder 
meegeven
- Oefen- en 

beweeginstructie
- Begeleidings- en 

behandeltraject bij 
oefenen en verhogen 
lichamelijke activiteit

- PROMS afnemen
- Verrichtingscode 

1870 + 1000
- (T1) PROMS 

afnemen

Patiënt met knie klachten (niet trauma):
- Langdurige knieklachten

- Leeftijd ≥ 45 jaar
- Ochtendstijfheid < 30 minuten

- Klachtentoename overdag
- Startpijn en/of nachtpijn

Doorverwijzen naar 
huisarts voor 
verwijsbrief

Evaluatie na 6 weken 
inclusief (T2) PROMS 

afnemen: 

Low (0 – 4 punten) Medium (5 – 8 punten) High (9 – 12 punten)



Zorgproces artrose knie - stap 2

Patiënt Huisarts Fysiotherapeut Specialist
Apotheekhoudend 

HA/Apotheek
Diëtist/Leefstijlcoach
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Anamnese en lichamelijk 
onderzoek 

- Doelen aanpassen
- Behandelplan aanpassen

Aanpassen pijn 
medicatie noodzakelijk?

Recept naar apotheek 
sturen

- Tramadol

Medicatie afgeven 
patiënt

Fysiotherapeut informeren

Evaluatie na 3 maanden 
(Indien nodig, eerder retour)

Met patiënt werken aan 
optimale leefstijl / GLI

Inzet diëtist bespreken
GLI programma bespreken

Behandeling door 
fysiotherapeut aan de hand 

van MSK Tool score 
(Zie stap 1)

Klachten verminderd, 
klachten aanvaard pt?

Zorgtraject artrose 
onhold

nee

ja

ja

BMI > 30?

Indicatie radiologisch 
onderzoek?

Verwijzen voor radiologisch 
onderzoek 

- X-knie: Rosenberg + AP 
opname

Overleg met orthopeed 
gewenst?

Aanvraag digitaal advies 
consult orthopeed

Radiologisch onderzoek

Digitaal advies consult

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

input

Patiënt doorverwijzen 
naar diëtist?

ja

Start stap 3

Evaluatie na behandeling
- Rapportage naar HA

- (T3) PROMS afnemen na 12 
weken



Zorgproces artrose knie - stap 3 

Patiënt Huisarts Orthopeed
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Röntgenfoto al 
gemaakt?

Wil pt behandeld 
worden in Adrz?

Radiologisch onderzoek 
aanvragen zorgdomein
- X-knie: Rosenberg + AP 

opname

Consult met orthopeed 
gewenst?

Aanvraag digitaal advies 
consult

Digitaal advies consult

Verwijzen naar orthopeed

Radiologisch onderzoek 
aanvragen bij ander 

ziekenhuis

nee

ja
ja

Indicatie knieprothese?

Richtlijn knieprothese
- PROMS afnemen

Fysiek consult? 

Toedienen intra articulaire injectie   
en terug verwijzen met advies

(Dosering 40mg kenacort (1ml) + 9ml 
Lidocaine (10 mg/ml 1%))

Maximaliseren conservatief beleid 
(incl. intra articulaire injecties -

dosering 40mg kenacort (1ml) + 9ml 
Lidocaine (10 mg/ml 1%))

Evaluatie na 6 weken
 (Indien nodig, eerder retour)

Evaluatie na 6 weken
 (Indien nodig, eerder retour)

Klachten verminderd, 
klachten aanvaard pt?

Verwijzing naar orthopeed 
via zorgdomein  

Poliklinisch consult 
- Aanpassen behandelplan 

i.o.m. patiënt

ja

Klachten verminderd, 
klachten aanvaard pt?

Zorgtraject artrose 
onhold 

Einde zorgpad artrose

Evidente GON artrose

Poliklinisch consult (NP): 
Aanpassen doelen en 

behandelplan 

Intra articulaire injectie 
onderdeel van 
behandeplan?

Dient huisarts zelf Intra 
articulaire injectie toe?

Maximaliseren conservatief beleid 
(incl. intra articulaire injecties -

dosering 40mg kenacort (1ml) + 9ml 
Lidocaine (10 mg/ml 1%))

nee

nee

nee

ja

ja

Evaluatie na 6 weken
 (Indien nodig, eerder retour)

ja ja

nee nee

ja

Behandelplan (2e lijn)
- consultkaart artrose knie

Doorverwijzen naar 
orthopeed?

nee

nee

nee

nee

ja

Verwijzing naar orthopeed 
via zorgdomein

ja
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