Handleiding Voorlichting voor patiënten met claudicatio intermittens
“Waarom loop ik bij de claudicatio- / fysiotherapeut?”

Wat is het doel van deze presentatie?
Uit onderzoek blijkt dat patiënten met claudicatio intermittens zeer weinig weten over hun
aandoening, welke risicofactoren er zijn en hoe zij progressie van de ziekte kunnen beperken.
Daarnaast denkt meer dan 60% van de patiënten dat een dotter de beste behandeling is voor
claudicatio intermittens. Gebruik deze presentatie om uw patiënt uitgebreid voor te lichten en van
informatie te voorzien. Bovendien biedt de presentatie u de mogelijkheid om daadwerkelijk met de
patiënt in gesprek te gaan over leefstijl en de verandering hiervan.

Hoe gebruikt u deze presentatie?
Gebruik deze presentatie tijdens één van de eerste behandelingen. In de presentatie komen alle
belangrijke punten aan bod die een patiënt moet weten over etalagebenen. Voor u als
ClaudicatioNet therapeut, spreekt de presentatie voor zich, maar voor de patiënt zeker niet. Daarom
is het van belang om de slides toe te lichten en zo nodig te herhalen. Deze handleiding voorziet u van
achtergrondinformatie bij de slides.
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Aanvullende informatie per slide
1.

2.

Heet de patiënt welkom op uw praktijk. Introduceer u als CNet therapeut en vertel dat u iets gaat
vertellen over etalagebenen en de reden waarom de patiënt naar u verwezen is.

3.

Geef uitleg over etalagebenen. De medische term voor etalagebenen is claudicatio intermittens,
letterlijk vertaald: “intermitterend hinken”. Etalagebenen worden veroorzaakt door
slagaderverkalking. Vettige bestanddelen uit het bloed zoals cholesteroldeeltjes, nestelen zich in de
vaatwand: er ontstaat een plaque in de binnenwand van de slagader. De binnenste vaatwand groeit
hierdoor naar binnen. Dit is slagaderverkalking. Het gevolg is een vernauwde slagader. Door de
vernauwing kan er minder bloed naar de spieren. In rust kunnen de spieren nog van voldoende bloed
en dus zuurstof worden voorzien. Maar wanneer een patiënt zich gaat inspanning en dus meer bloed
en zuurstof vraagt, schiet het aanbod te kort. Gevolg: te weinig zuurstof en daarna pijnklachten
en/of kramp in één of beide benen. Zodra de inspanning wordt gestaakt verdwijnen de pijnklachten
weer.

4.

Nee! Helaas zit slagaderverkalking niet alleen in de benen. Slagaderverkalking zit in alle vaten van het
lichaam. Een patiënt kan best alleen last hebben van de benen, maar de vernauwing zit (in meer of
mindere mate) in alle slagaders van het lichaam. Voorbeelden die u kunt noemen: vernauwing van de
halsslagaders (waardoor een groot risico op een herseninfarct), vernauwing van de kransslagaders
rond het hart (waardoor een groot risico op een hartinfarct). Daarom spreken we van een
systeemziekte; het betreft het gehele vaatstelsel en daardoor ook andere regio’s en organen van het
lichaam.
5.

De volgende factoren vergroten de kans op het krijgen van etalagebenen: roken, hoge bloeddruk, te
weinig beweging, ongezonde voeding, diabetes en overgewicht. Roken is verreweg de grootste
risicofactor. Meer dan 25% van het totale risico kan toegeschreven worden aan roken.

6.

Niet alleen het verbeteren van de (functionele en) maximale loopafstand als het verminderen van
pijn bij het lopen zijn behandeldoelen, maar ook het voorkómen van andere aandoeningen ten
gevolge van de slagaderverkalking. Want zoals eerder genoemd zijn ook andere vaten in het lichaam
aangedaan. Hierdoor is het risico op een hart- en/of herseninfact vergroot.

7.

Het voorkómen van erger (zoals in vorige slide genoemd, een hart- en/of herseninfarct) vindt op
diverse manieren plaats. Ten eerste zal de door de huisarts of vaatchirurg voorgeschreven medicatie
gericht zijn op het verlagen van de bloeddruk, het verlagen van het cholesterol en het verminderen
van de kans op het ontwikkelen van bloedpropjes (bloedverdunner). Voor de cholesterolverlager
(een zogenaamde statine) geldt dat ook patiënten die geen verhoogd cholesterol hebben, deze
medicatie krijgen. Omdat een statine ook bij een normaal cholesterol de kans op hart- en vaatziekten
vermindert. Daarnaast dient de patiënt zelf ook acties te ondernemen. Daarbij staat (indien van
toepassing) met stip op nummer 1: het stoppen met roken. Gezonde voeding, verminderen van
overgewicht en het meer bewegen zijn daarnaast belangrijke speerpunten voor de patiënt. Dit alles
wordt cardiovasculair risicomanagement genoemd.

8.

De klachten die direct het gevolg zijn van de etalagebenen zullen aangepakt worden door middel van
gesuperviseerde looptherapie (GLT) bij een ClaudicatioNet fysiotherapeut. Door looptraining worden
de kleinere bloedvaten beter gebruikt, waardoor de doorbloeding naar de spieren toe verbetert. Dus
er worden geen daadwerkelijke nieuwe bloedvaten gevormd, maar de kleine aftakkingen worden
groter en kunnen dus meer bloed (en zuurstof) transporteren.

9.

NICE is een instituut dat onderzoek doet naar de gezondheidszorg. Het is een internationaal erkend
instituut.

10.

NICE heeft een internationale richtlijn uitgebracht, waarin looptraining als eerste keus behandeling
bij etagebenen wordt aanbevolen voor ALLE patiënten met etalagebenen. Deze richtlijn adviseert
zelfs dat iemand pas in aanmerking komt voor een dotter wanneer looptraining onvoldoende effect
heeft.

11.

Bovendien blijkt uit recent onderzoek dat de resultaten van gesuperviseerde looptherapie en
dotteren vergelijkbaar zijn.

12.

Bovendien brengt gesuperviseerde looptherapie nog meer voordelen met zich mee, dan alleen maar
het verbeteren van de loopafstand. Ook de conditie verbetert en de kwaliteit van leven. De
bloeddruk zal dalen, evenals het cholesterolgehalte en in het geval van suikerziekte zal deze beter te
reguleren zijn, waardoor mensen met minder (of soms zelf zonder) medicatie uitkomen. Dit alles
zorgt voor minder complicaties op lange termijn.

13.

En belangrijk om te beseffen is dat, waar dotteren alleen maar effect heeft op het gedotterde
bloedvat, gesuperviseerde looptherapie effect heeft op alle bloedvaten in het lichaam. Daarnaast
brengt dotteren ook nog risico’s op complicaties met zich mee. Dit in tegenstelling tot
gesuperviseerde looptraining.

14.

Tot slot zorgt gesuperviseerde looptraining voor een verbeterende longfunctie en een verbeterde
pompfunctie van het hart. Dit zal een patiënt merken doordat zijn conditie vooruit gaat. Een patiënt
zal daardoor minder snel vermoeid zijn bij inspanning. Koppel dit bijvoorbeeld aan dagelijkse
activiteiten: u kunt zonder problemen boodschappen doen, stoeien met kleinkinderen ed.

15.

Waar bij een dotter kans is op complicaties, blijkt uit onderzoek dat gesuperviseerde looptherapie
volledig veilig is. Nóg een reden om te starten met gesuperviseerde looptherapie. Complicaties van
operaties moeten niet onderschat worden: er zijn patiënten die als gevolg van een dotter hun been
verliezen!

16.

De ClaudicatioNet therapeut is opgeleid en gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met
etalagebenen. Daarnaast is de ClaudicatioNet therapeut aangesloten bij een landelijk netwerk,
waardoor hij/zij op de hoogte is van de meest recente informatie en ontwikkelingen rondom
etalagebenen. Bovendien volgt de ClaudicatioNet therapeut diverse opleidingen over etalagebenen
en heeft nauw contact met verwijzers zoals de vaatchirurg of uw huisarts. Verkoop jezelf!
17.

Kortom: Gesuperviseerde looptherapie voor etalagebenen is veilig, beide benen worden behandeld
en looptherapie verbetert ook nog de conditie en algehele fitheid. Bovendien heeft de looptherapie
effect op alle bloedvaten en de gespecialiseerde ClaudicatioNet therapeut heeft aandacht voor
leefstijlfactoren. Tot slot verbetert de algehele kwaliteit van leven.

18.

Een ClaudicatioNet traject bestaat uit 3 fasen. Gedurende de eerste vier weken van de
fysiotherapeutische behandeling vinden er gemiddeld drie sessies per week plaats, daarna volstaan
twee sessies per week tot aan het einde van de derde maand. Van maand 4 t/m 12 van de
behandelperiode vinden er gemiddeld één tot twee sessies per maand plaats. Na deze
behandelperiode vindt idealiter elk kwartaal (vier keer per jaar) een controle plaats bij een
zorgverlener. Dit behandelschema (ongeveer 40 sessies in het eerste jaar) is richtinggevend. In
specifieke gevallen kunnen meer of minder sessies nodig zijn. Dit schema is conform de KNGFrichtlijn symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (2014). Benadruk dat ondanks het intensieve
traject de patiënt met name getraind wordt om zelfstandig dit traject te vervolgen.

19.

Het belangrijkste doel van het traject is de patiënt te leren om zelfstandig te gaan trainen en dit ook
thuis vol te kunnen houden NA een ClaudicatioNet traject. Om deze reden is het belangrijk om
eventuele barrières om zelfstandig te gaan trainen al vroeg in het traject bij de patiënt te signaleren.
Bovendien is het van belang om de patiënt vroegtijdig te informeren over mogelijkheden (denk aan
loopgroepjes) in de wijk / buurt om tijdens en na het traject verder te trainen. Kortom: in het begin
veel begeleiding en ondersteuning van de ClaudicatioNet therapeut, aan het einde met name
training door de patiënt zelf. Benadruk ook dat wanneer een patiënt na een ClaudicatioNet traject
weer op de oude voet doorgaat, klachten weer terugkomen en loopafstand weer verminderd.
Bovendien blijft het risico op eerder genoemde hart- en/of herseninfarct dan onverminderd hoog.
Kortom: er wordt een structurele verandering van de leefstijl/activiteiten niveau nagestreefd.
20.

Het moet de patiënt duidelijk zijn dat het niet alléén trainen op de fysiotherapiepraktijk betreft, maar
dat ze thuis ook moeten trainen. Daarnaast dient de patiënt serieus aan de slag te moeten met de
ongezonde leefstijl en wat daaraan te verbeteren is.

21.

De resultaten van een ClaudicatioNet traject (zowel gesuperviseerde looptherapie als aandacht voor
leefstijl) zijn zeer positief! Ongeveer 2/3 van de patiënten kan zijn/haar gewenste activiteiten na
afloop van een traject GLT weer uitvoeren.

22.

Sluit af met een positieve boodschap om SAMEN met de patiënt te gaan werken aan de gestelde
doelen en nog veel meer gezondheidswinst!
Verwijs voor meer informatie naar de patiëntfolders van de Hart & Vaatgroep: “Etalagebenen?
Lopen!” en “Aanpak van risicofactoren”.

