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NIEUWE WERKWIJZE

Bij het herzien van de richtlijn werd een nieuwe 
methode gevolgd. [1] Er werd intensief samenge-
werkt tussen het KNGF en experts verbonden aan 
een universitair medisch centrum en men volgde 
de zogenaamde Grading of Recommendations 
Assessment, Development and Evaluation-metho-
diek (GRADE). [2] Dit is een gestandaardiseerde, 
systematische methode voor het formuleren van 
aanbevelingen op basis van wetenschappelijk 
bewijs en andere overwegingen, zoals acceptatie 
door de patiënt en kosten van de interventie. Ook 
was er tijdens het ontwikkelproces meer interactie 
met de dagelijkse praktijk, onder andere middels 
een knelpuntinventarisatie met fysiotherapeuten 
en patiënten. 

INHOUD, WAT IS NIEUW? 

Nieuw in de richtlijn is, naast het conservatieve 
traject, de uitwerking van pre- en postoperatieve 

fysiotherapie bij totale heup- of knievervanging. 
Ook is er meer aandacht voor indicatiestelling bin-
nen de fysiotherapeutische zorg bij patiënten met 
heup- of knieartrose, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt in de mate van begeleiding. 

Organisatie van zorg
De fysiotherapeutische behandeling moet worden 
gezien in de totale behandeling van mensen met 
heup- of knieartrose. Meestal wordt hierbinnen 
het zogenaamde stepped-careprincipe gehanteerd 
[3]: er wordt begonnen met relatief eenvoudige 
behandelingen en pas in een later stadium wor-
den meer complexe, intensieve en/of invasieve 
behandelingen toegepast. Alleen als een conser-
vatieve behandeling onvoldoende effect heeft, zou 
operatief ingrijpen moeten worden overwogen - 
een strategie die ook wordt ondersteund door de 
Nederlandse Orthopedische Vereniging. [4] 

Diagnostiek
In elke behandelfase worden de gezondheids-
problemen door de fysiotherapeut uitgebreid 
geïnventariseerd om aangrijpingspunten voor een 
behandeling te vinden. Dit wordt gedaan aan de 
hand van de International Classification of Func-
tioning Disability and Health (ICF) Core Set voor 
Artrose [5], die de meest relevante gezondheids-
aspecten voor mensen met artrose omvat in de 
volgende domeinen: lichaamsfuncties en anatomi-
sche eigenschappen, activiteiten en maatschappe-
lijke participatie, externe factoren en persoonlijke 
factoren. 

Indicatie voor fysiotherapie
Er is een indicatie voor fysiotherapeutische be-
handeling van mensen met heup- of knieartrose 
indien er een hulpvraag bestaat op het gebied 
van de heup- en/of knieklachten en gerelateerde 
beperkingen in dagelijkse activiteiten en/of maat-
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schappelijke participatie. Nieuw in de richtlijn is 
de beschrijving van indicaties voor verschillende 
vormen van fysiotherapie: 
1) Mensen die advies, instructie en voorlichting 

nodig hebben en die zelf aan de slag kunnen 
met de adviezen over oefenen en bewegen en 
een gezonde leefstijl. Voor dit doel zijn maxi-
maal drie behandelsessies, verspreid over 8 
tot 12 weken voldoende. De spreiding over een 
langere periode geeft patiënten de gelegenheid 
om de adviezen in de praktijk te brengen.

2) Mensen die naast advies en voorlichting bij het 
uitvoeren van de oefeningen gemiddeld een of 
meermalen per week begeleiding nodig hebben. 
Deze intensievere begeleiding kan bijvoorbeeld 
nodig zijn bij ineffectieve pijncoping. De behan-
delduur is gemiddeld 8 tot 12 weken. 

3) Mensen met comorbiditeit of complexe proble-
matiek samenhangend met artrose, die invloed 
heeft op het fysiek functioneren. Zij hebben 
vaak langer dan 12 weken fysiotherapie nodig, 
met wisselende doelen, omdat er steeds weer 
nieuwe problemen kunnen ontstaan. Indien er 
comorbiditeit aanwezig is, dient een beslismo-
del (figuur 1) gebruikt te worden bij het besluit 
om gewone oefentherapie, aangepaste oefen-
therapie of geen oefentherapie toe te passen. De 
behandeling duurt veelal 16 tot 24 weken.  

4)Mensen die pre- en/of postoperatieve fysiothe-
rapie nodig hebben indien heup- of knievervan-
ging noodzakelijk is. De duur van de behande-
ling is afhankelijk van het postoperatieve beloop 
en de aanwezigheid van risicofactoren voor 
vertraagd herstel.

Behandeling
Van groot belang is dat de behandeling zich richt 
op individuele doelen op activiteiten- of participa-
tieniveau. De behandeling door de fysiotherapeut 
bestaat uit het op maat geven van voorlichting, 
advies, instructies en begeleide oefentherapie. De 
voorlichting is sterk gericht op het bevorderen van 
effectief zelfmanagement, en omvat: 
1) de aandoening en mogelijke gevolgen ervan; 
2) het belang van bewegen en een gezonde 

leefstijl;  
3) de behandelmogelijkheden, met nadruk op 

door de patiënt zelf uit te voeren acties en 
interventies.  

Voor een betere toepassing in de dagelijkse prak-
tijk wordt de informatie in de nieuwe versie van 
de richtlijn verder uitgewerkt en wordt verwe-
zen naar digitale informatiebronnen, folder- en 
videomateriaal en een handboek voor patiënten en 
fysiotherapeuten. [6] 

De oefentherapie bestaat uit op de gewrichts-
klachten gerichte spierversterkende, aerobe en 
functionele oefeningen, indien nodig aangevuld 
met balans- en rekkingsoefeningen. Er wordt ge-
bruikgemaakt van algemene trainingsprincipes en 
aanpassingen aan de individuele patiënt. Nieuw in 
de richtlijn is dat de benodigde minimale fre-
quentie, duur en intensiteit van oefentherapie om 
gezondheidseffecten te kunnen bereiken, expliciet 
worden beschreven. De op de heup of knie ge-
richte oefeningen worden gekoppeld aan de eisen 
voor algemene lichaamsbeweging die óók van 
toepassing zijn op mensen met artrose. [7] Niet 
alleen omdat er hiertussen overlap is, maar ook 

Figuur 1. Beslismodel oefentherapie 
bij heup- of knieartrose en comorbi-
diteit.

(FITT-factoren: frequentie, intensiteit, 
type, tijdsduur)
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omdat oefeningen alleen goed zijn vol te houden 
als ze zoveel mogelijk in het dagelijks leven wor-
den geïn tegreerd. Voor het verkrijgen en behou-
den van deze gewenste actieve(re) leefstijl wordt 
een koppeling gemaakt met de beweegrichtlijnen 
van de Gezondheidsraad [8] en van het American 
College of Sports Medicine (ACSM) voor artro-
sepatiënten. [9] Door deze koppeling wordt het 
voortzetten van het adequate beweeggedrag na het 
stoppen van de begeleide oefentherapie bevor-
derd. Niet-oefentherapeutische interventies, zoals 
massage, worden afgeraden.

BESCHOUWING VANUIT REUMATOLOGISCH 

PERSPECTIEF

Fysiotherapie zal door de meeste reumatologen 
worden gezien als een belangrijk onderdeel van 
goede zorg voor mensen met reumatische ziek-
ten. Een aanzienlijke belemmering is echter de 
beperkte vergoeding van fysiotherapie voor veel 
reumatische indicaties. Het kan dan ook als een 
groot succes worden beschouwd dat het herzien 
van de richtlijn sterk heeft bijgedragen aan het 
opnemen van fysio- en oefentherapie in het basis-
pakket van de zorgverzekering van mensen met 
knie- en heupartrose.

Veel reumatologen zullen bekend zijn met het 
positieve effect van krachttraining van de been-
musculatuur op pijn door knieartrose. [10] De 
richtlijn illustreert echter dat fysiotherapeutische 
zorg veel meer omvat. Zo wordt het bijvoorbeeld 
duidelijk dat educatie en het bevorderen van 
zelfmanagement expliciete en belangrijke onder-
delen zijn. Ook uitleg over effectieve pijncoping 
kan hieronder vallen. In de spreekkamer van de 
reumatoloog zal hier wellicht niet altijd voldoende 
aandacht voor kunnen zijn en niet alle patiënten 
zijn in staat deze informatie zelfstandig tot zich 
te nemen. [11] Door educatie wordt ook duidelijk 
dat artrose niet simpelweg een kenmerk van 
veroudering is. Deze erkenning van artrose zal 
voor een aantal patiënten van belang zijn en in 
tegenstelling staan tot het weleens ervaren gebrek 
aan erkenning door zorgverleners [12], waaronder 
wellicht ook reumatologen. 

De patiëntinformatie bij deze richtlijn wordt niet 
alleen als (digitale) tekst aangeboden, maar ook 
in de vorm van een video. Dit zal naar verwach-
ting bijdragen aan een betere verspreiding van 
de boodschap onder een groter aantal patiënten 

en hun omgeving. Het is noodzakelijk dat dit 
materiaal makkelijk vindbaar is voor patiënten en 
zorgverleners. Flyers met daarin links naar het 
materiaal zouden dan ook nuttig zijn in de reuma-
tologische praktijk. Ook kunnen de links worden 
gedeeld op websites.

Het is van belang om te realiseren dat fysiothera-
peuten zich in geselecteerde gevallen zelfs geheel 
zullen beperken tot educatie en het bevorderen 
van zelfmanagement. Het is dus zaak patiënten 
ten tijde van de verwijzing te vertellen dat de fysio-
therapeut hen niet altijd langdurig zal begeleiden. 
Enerzijds kan dit teleurstelling van patiënten 
met hooggespannen verwachtingen voorkomen, 
anderzijds kan dit patiënten die niet te veel tijd 
kunnen of willen investeren, motiveren de fysio-
therapeut toch eens te bezoeken.

Een ander belangrijk punt uit de richtlijn is dat 
ook voor mensen met artrose effectieve behande-
ling mogelijk is. Er is dus ruimte voor een posi-
tieve boodschap bij de diagnose artrose, ook voor 
patiënten met overgewicht, een matige uitgangs-
conditie en/of cardiale of pulmonale comorbiditeit 
(met uitzondering van specifieke, absolute contra-
indicaties). Dit geldt ook voor patiënten die wel 
pijn hebben, maar weerstand hebben tegen het 
gebruik van medicatie. 

Uit onderzoek blijkt dat oefentherapie even effec-
tief is voor het verminderen van pijn door artrose 
als behandeling met NSAIDs. Wel moet men 
zich ook realiseren dat de absolute effectgrootte 
van zowel oefentherapie als medicamenteuze 
behandeling, hoewel vergelijkbaar, beperkt is. [13] 
Combinatiebehandeling, zoals oefentherapie 
samen met gewichtsreductie, hulpmiddelen en 
pijnstilling, is mogelijk effectiever maar minder 
vaak onderzocht. Gezien de grote verschillen tus-
sen patiënten richt het huidige onderzoek zich op 
het verder aanpassen van de behandeling aan in-
dividuele patiëntfactoren om de effectiviteit ervan 
te verbeteren. De werkgroep merkt bovendien op 
dat er vooral gegevens zijn over knieartrose, maar 
minder over heupartrose. Dit geldt ook voor pri-
maire versus secundaire artrose. Het zou zinvol 
zijn hier ook meer onderzoek naar te doen.

De richtlijn benadrukt dat passieve therapie niet 
effectief is in de behandeling van heup- of kniear-
trose. Dit betekent ook dat het niet volstaat om pa-
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tiënten te vragen of ze al eens fysiotherapie hebben 
gehad, maar dat ook de inhoud van de fysiothera-
peutische behandeling zou moeten worden uitge-
vraagd. Ook lijkt het goed dit punt al toe te lichten 
ten tijde van de verwijzing naar de fysiotherapeut.  

De richtlijn probeert fysiotherapeuten en patiën-
ten handvatten te geven voor het behoud van het 
behandeleffect na afronding van het traject in de 
fysiotherapiepraktijk. Het is echter bekend dat 
therapietrouw en daarmee het behandeleffect op 
groepsniveau afnemen na de periode van persoon-
lijke begeleiding .[14] Meer onderzoek naar effectie-
ve methoden is dan ook nodig. Er zijn aanwijzin-
gen voor de toegevoegde waarde van boostersessies 
[6] en mogelijk zijn er nog andere evidence-based 
adviezen te geven om het effect van de oefenthera-
pie op langere termijn te waarborgen. [15] 

Reumatologen zijn experts op het gebied van 
conservatieve behandeling van mensen met 
chronische musculoskeletale aandoeningen, ook 
in perioden dat er geen of minder sprake is van 
evidente ontstekingsactiviteit. Het is goed te zien 
dat de reumatoloog een redelijk prominente plaats 
heeft gekregen binnen het team van zorgverle-
ners dat volgens de richtlijn rondom mensen met 
artrose zou kunnen bestaan. Het zou mooi zijn 
wanneer dit daadwerkelijk navolging zal krijgen 
in de dagelijkse praktijk en onze kwaliteiten ook 
meer ten goede kunnen komen aan mensen met 
artrose. Zie ook de website van de NVR-werkgroep 
artrose voor een overzicht van haar bijeenkom-
sten en andere informatie: https://www.nvr.nl/
werkgroep-artrose/. 
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