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oefentherapie

Richtlijn  CLAUDICATIO INTERMITTENS

Wil de (huis)arts de richtlijn volgen ?
Kàn de kinesitherapeut volgen?



- folder

• Welke zijn de 2 invasieve procedures die meestal worden 
toegepast bij ‘etalagebenen’?

• Welke zijn voor jou de 2 belangrijkste ‘concrete voordelen’ 
van een conservatief traject tov een invasief traject. 
Waarom?

• Waarvoor dient de ‘enkel-arm-index’?



WAT IS   Perifeer Arterieel Vaatlijden ?

• Perifeer arterieel vaatlijden:
‘Uitingen van atherosclerose in de arteriën
vanaf de aortabifurcatie’

• Atherosclerose:
‘Verharding en verdikking van de vaatwand
door opeenhoping van bloedplaatjes, vetten
en ontstekingscellen aan de binnenzijde
van de vaatwand’



PROGNOSE - MORBIDITEIT

Kans op vasculaire morbiditeit binnen 10 jaar: 

PAV      Herseninfarct 

PAV      Chronisch hartfalen

PAV     Coronaire hartziekten

21%

24%

43%



EPIDEMIOLOGIE PAV

• Wereldwijde prevalentie 3-12%
• In 2010 202 miljoen over hele wereld

• In Europa en Noord-Amerika 27 miljoen mensen en 413.000 ziekenhuisopnames per jaar

• Nederland: 7 % van de 55-plussers = 300.000 ps

• België: +/- 200.000 ps

• Oorzaak = Atherosclerose = Systeem ziekte!



RISICOFACTOREN PAV
Leeftijd

Geslacht

Etniciteit

Familiegeschiedenis en 
genetische invloeden

Homocysteïnemie

Roken

Hypertensie

Hyperlipidemie

Diabetes

Lichamelijke inactiviteit

Dieet

Atherosclerose



ATHEROSCLEROSE







Asymptomatic 
PAD

20-50%
Atypical 
leg pain
40-50%

Classic 
claudication

10-35%

Threatened 
limb
1-2%

1 year 
outcomes

Alive with 
two limbs 

50%

Amputation
25%

Cardiovascular 
mortality

25%

ACC/AHA 2005

Clinical presentation of PAD 
in patients ≥50 years of age

Disease evolutionAsymptomatic disease Death



PTA: Ballondilatatie + steunkokertje (stent)



BYPASS





KCE-rapport 221  - 2014
   

 

 2014  www.kce.fgov.be 

KCE REPORT 221  

REVASCULARIZATION FOR LOWER LIMB PERIPHERAL 
ARTERIAL DISEASE 

 

  

 



- Rapporten vb organisatie en financiering van de gezondheidszorg

vb richtlijnen
- Klinische trials
- Kritische lectuur van studies door anderen



       
 

 

KCE-rapport 221  - 2014

Joan Vlayen (KCE), Kirsten Holdt Henningsen (KCE), Olivier d’Archambeau (UZA), Inge Fourneau (UZ Leuven), 
Benedicte Heyndrickx (UZ Brussel), Philippe Kolh (Université de Liège), Geert Maleux (UZ Leuven), Serge Motte 
(ULB), Muriel Sprynger (Université de Liège), Frank Vermassen (Universiteit Gent), Carlos Sharpin (NCGC), Julie 
Neilson (NCGC), Maggie Westby (NCGC), Serena Carville (NCGC), Katie Jones (NCGC) 

National Clinical Guideline Centre, London UK: 
the NCGC is one of the largest clinical guideline development organisations 
in the world. 



 

 

 

3.1.1 Intermittent claudication
The diagnosis of PAD is confirmed based on clinical
symptoms and/or imaging and/or the ankle brachial
pressure index, and by ruling out the presence of 
other diseases presenting with claudication. 

Computerised Tomography Angio
Contrast Enhanced - Magnetic Resonance Angio

Duplex UltraSonography (echo + kleurendoppler/snelheid)
Consider duplex ultrasound as first- line imaging in people with intermittent claudication 
for whom revascularisation is being considered. 



 
 

 

QUOTES

“Hoewel gesuperviseerde oefenprogramma's de 
wandelafstand en levenskwaliteit kunnen verbeteren, is 
de toegankelijkheid tot dergelijke programma's in België 
beperkt omdat ze niet worden terugbetaald. “

“Een implementatieplan moet ontwikkeld worden in 
samenwerking met het RIZIV”. 

“Dit implementatieplan moet ook gericht 
zijn op algemene cardiologen, huisartsen 
en kinesitherapeuten. “



IPVK 7 dec 2017 – presentatie voor 100 kine’s





NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden
Bartelink M.E.L. et al. NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden (tweede herziening). 
Huisarts Wet 2014;57(2):81 
• Kernboodschappen
1. Maak voor het beleid bij symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden onderscheid tussen enerzijds acute ischemie van 

het (onder)been en anderzijds chronisch obstructief arterieel vaatlijden. Chronisch obstructief arterieel vaatlijden kan 
verdeeld worden in twee uitingsvormen: claudicatio intermittens en kritieke ischemie.

2. Verwijs bij verdenking op acute ischemie met spoed voor ontstolling en zo nodig revascularisatie.

3. Bepaal voor het bevestigen van de diagnose perifeer arterieel vaatlijden de 
enkel-armindex. 

4. Het beleid bij chronisch obstructief arterieel vaatlijden omvat in alle gevallen 
cardiovasculair risicomanagement en stoppen met roken.

5. Verwijs bij claudicatio intermittens voortaan voor gesuperviseerde 
looptraining.

6. Verwijs bij kritieke ischemie voor aanvullend onderzoek en aanvullende behandeling.



• Authors' conclusions - First published: 26 December 2017

• High-quality evidence shows that exercise programmes
provided important benefit compared with placebo or usual care in 

improving both pain-free and maximum walking 
distance in people with leg pain from IC who were considered to be fit for exercise 
intervention. Exercise did not improve ABI, and we found no evidence of an effect of exercise on 

amputation or mortality. Exercise may improve quality of life when 
compared with placebo or usual care. 

Exercise for intermittent 
claudication



ENKEL-ARM INDEX



KNGF-richtlijn: 
sPAV (2017)



Patiënt centraal

• Functionele loopafstand verbeteren
• Maximale loopafstand verbeteren
• Levenskwaliteit verbeteren
• Risicofactoren verbeteren
• Morbiditeit / mortaliteit verbeteren

- Ziekte-inzicht door informatie

- Risicofactoren aanpakken
- Levensstijl

- Roken
- Bewegen
- Voeding
- Therapiecompliance

- Medicatie
- Statines (Bloedvetten)
- Art hypertensie
- Glycemie
- Anti-aggregantia

- Gesuperviseerde oefentherapie



Beginbilan bij de kine

• Hulpvraag van de patiënt  geïndividualiseerd traject

• Omzetten in realistische (deel)doelen

• Motivatie nagaan met open vragen: wat kan pt doen / wat 
wil pt doen ?
Vermijden van ‘komma sukkel’-vragen

• Bevorderende en belemmerende factoren voor herstel
• Risicofactoren (levensstijl) / co-morbiditeiten / sociale omgeving



Beginbilan: functieonderzoek

Gestandaardiseerde loopbandtest

• Snelheid 3,2 km/u 

• Elke 2 minuten 2% helling erbij, maximaal 10%

• Maximaal 30 minuten

• Evt. verlagen (2,0 km/u) of verhogen (4,4 km/u)



vragenlijsten

* WIQ (Walking Impairment Questionaire)
Patiënt vult de moeilijkheidsgraad in over 3 
groepen vragen:
• stapafstand 
• stapsnelheid
• Trap nemen

* VascuQoL (Quality of Life)
• Ziekte specifiek QoL vragenlijst / 25 vragen met 7 punt 

schaal



Gesuperviseerde staptherapie

• Stappen op loopband – niet stoppen bij pijn
ev snelheid / helling aanpassen zodat 
geruime tijd ‘in de pijn’ kan worden gestapt

• ‘basis’idee van de klassieke training bij 
claudicatio

Leren omgaan met de klachten:
• Verhogen van de pijntolerantie
• Overwinnen van de angst voor inspanning



Gesuperviseerde oefentherapie

• ‘systemisch’ oefenen voor ‘systemische ziekte

• Trainingseffecten: 
spiermetabolisme, angioneogenese, 
“muscle = endocrine organ”, verbeteren looppatroon, 
‘black-box’-theorie

• Gevarieerd trainingsprotocol waarbij afgewisseld wordt in
• Energieleveringssysteem
• Spiergroepen
• Trainingsvorm
• Oefentoestel

Leren omgaan met de klachten
Functionele vaardigheden



Richtlijn uithoudingsvermogen

Position stand ACSM 2011

Frequentie: 3 keer per week
Intensiteit: 12-15 BORG
Duur: >20 minuten (weektotaal groter 

of gelijk aan 75 min )



Richtlijn krachttraining

Position stand ACSM 2011

Frequentie: 2-3 per week (48-72 uur rust)
Herhalingen: 8-12 hypertrofie

15-25 krachtuithoudingsvermogen
Series : 2-4
Intensiteit: 60-80% 1RM voor hypertrofie

< 60% 1RM krachtuithoudingsvermogen



Cave multimorbiditeit

• COPD: wanneer dyspnee centraal staat: werken 
met interval-training

• Cardiaal lijden: aandacht voor typische cardiale 
tekenen (RSP, bloeddrukschommelingen, 
ritmestoornissen, …..)

• Diabetes: positieve invloed, cave ‘insulin-like’ 
effect van oefeningen

• Musculoskeletaal lijden (rug, heup, knie, …): 
competentie van de kinesitherapeut



Levensstijl begeleiding (Lifestyle coaching)

• Via ‘motivational interviewing’: 

"Mensen willen en kunnen wel veranderen, 
maar willen niet veranderd worden"

• “Stel dat je zou besluiten om te minderen met.... wat 
zou er dan veranderen voor je?”

• “Hoe zou je het aanpakken om wat regelmatiger te 
bewegen in je dagdagelijks leven? Laat ons eens de 
dagen van de week overlopen…”



.nl.

www.steppedcare.net







Er komt een PT bij de kinesitherapeut (-puit)





Implementatieproject ClaudicatioCare

• Voorbereiding gefinancierd door FOD Volksgezondheid via EBPracticenet

• Informatiecampagne voor (huis)artsen, kinesitherapeuten en patiënten

• 50 opgeleide kinesitherapeuten in Gent én Leuven (website claudicatiocare.be)

• Kine: registratie en follow-up van pt via applicatie  analyse van de data

• Max 300 ptn met claudicatio, met 1 jaar follow-up (DAARNA: implementatie België-breed ??)

• Extra financiële RIZIV-middelen voor project: méér zittingen, géén remgeld

• Buiten budget kinesitherapie: ‘art 56’



Belangrijke opmerking

• Inclusiecriterium: claudicatiopijn bij inspanning (sPAV)

• kan dus ook post-operatief indien (rest-)claudicatio

• Post-operatief zonder (rest-)claudicatio: 
voorschrijven kinesitherapie mogelijk (18 zittingen – verlengbaar)

bij voorkeur bij ‘claudicatiotherapeut’  (zie www.claudicatiocare.be )



samenvatting
• Conservatief beleid claudicatio

= aanpak CV risicofactoren (levensstijl/medicatie)
+ gesuperviseerde oefentherapie

• Kinesitherapeut = coach
• opleiding
• Initiëren en superviseren oefentherapie
• Motiveren (gestructureerd en repetitief) tot levensstijlaanpassing
• Registreert (metingen, inhoud, progressie, … )
• Tussen 18 en 36 contacten op jaarbasis



Wat is ‘nieuw’ voor de kinesitherapie?

• Rigoureus gebruik van richtlijn

• Gebruik maken van 72 time-units (TU) van 15’

• 4 verslagen op jaarbasis

• Geen budget kinesitherapie, maar ‘artikel 56’
• Alleen voor kine’s met extra opleiding
• Geen remgeld





Concreet: een pt biedt zich aan met claudicatioklachten

• Bevestiging diagnose PAV Fontaine II a of b

• “The diagnosis of PAD is confirmed based on clinical symptoms and/or imaging and/or the 

ankle brachial pressure index, and by ruling out the presence of other diseases presenting 

with claudication. “

• Indien akkoord van de patiënt:  voorschrift kinesitherapie – 36 zittingen

verwijs naar claudicatiotherapeut te vinden op www.claudicatiocare.be  

start  van “gesuperviseerde oefentherapie plus” (SET+) 

• minstens 3 maanden SET+    –  max 36 sessies op jaarbasis in project



INTERPRETATIE EAI

EAI < 0,8 of gemiddelde 
van 3 bepalingen < 0,9

PAV vrijwel zeker

EAI tussen 0,9 en 1,0 PAV niet voldoende 
zeker

EAI > 1,1 of gemiddelde 
van 3 bepalingen > 1,0

PAV vrijwel uitgesloten

EAI > 1,5 Afwijkend (meetfout, 
rekenfout, diabetici)

Bartelink ML. NHG-standaard perifeer arterieel 
vaatlijden. Huisarts Wet. 2003;46:848-58.



E/A index PAV 

> 1,2  verdenking niet te comprimeren ernstig verkalkte onderbeenarteriën 

0,9-1,2  Normaal 

0,5-0,9 klachtenvrij (PAV-stadium 1) of claudicatio intermittens (PAV-stadium 2) 

< 0,4  rustpijn (PAV-stadium 3) 

< 0,15  bedreigd been (PAV-stadium 4) 

INTERPRETATIE:
BIJ EEN EAI>0.8 IS PAV IN MEER DAN 95% VAN DE GEVALLEN 
UITGESLOTEN 

Kritische ischemie: wordt gedefinieerd als perifere rustpijn ondanks 2 wk
analgetica bij een enkeldruk van max 50 mm Hg of bij beenulcus of gangreen van 
de voet met een enkeldruk < 50 mm 
Bij EAI > 1,3 is het doppler resultaat niet betrouwbaar door mediasclerose (bv bij 
diabetes). Hier is een duplex doppler onderzoek eerder aangewezen. 

DOMUS MEDICA 2015


