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Datum 15 november 2016 
Betreft Voortgangsrapportage twee jaar na publicatie Verbetersignalement 

zorg voor artrose knie en heup 
 
Geachte mevrouw Schippers,  
 
Hierbij ontvangt u de tweede voortgangsrapportage van het programma Zinnige 
Zorg over het onderwerp ‘zorg voor artrose van knie en heup’. Deze 
voortgangsrapportage is tot stand gekomen op basis van besprekingen met de 
betrokken individuele partijen1 in de maanden maart, april en mei van dit jaar.  
 
In ons verbetersignalement (juni 2014, referentie 2014050867) luidde de 
conclusie dat de zorg voor artrose kan verbeteren op het gebied van:  
• Doelmatige inzet van diagnostische middelen, zoals scans en foto’s.  
• Gedeelde besluitvorming van arts en patiënt.  
• Patiëntenvoorlichting.  
• Consequent toepassen van het stepped care principe. 
• Ontwikkeling van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) om beter 

inzicht te krijgen in gezondheidsuitkomsten en patiëntkenmerken die een 
indicatie kunnen zijn voor ongunstige resultaten bij protheseplaatsing. 

 
Op 15 september 2015 hebt u de eerste voortgangsrapportage over ‘zorg voor 
artrose knie en heup’ (referentie 2015066362) ontvangen. We constateerden toen 
dat een aantal richtlijnen herzien, opgesteld of in ontwikkeling was. Ook 
constateerden we dat partijen de behandelstrategie artrose van de heup en knie 
wilden actualiseren. In deze behandelstrategie staan duidelijke aanbevelingen 
voor de volgorde van het (para)medisch handelen, zodat artsen het principe van 
stepped care consequenter kunnen toepassen.  
 
De belangrijkste vorderingen tot nu toe zijn als volgt samen te vatten: 
• De richtlijn van huisartsen is herzien. Daarin staat dat voor de diagnose 

artrose in de eerste lijn geen beeldvormende technieken worden aanbevolen. 
Na verwijzing naar de tweede lijn is voor het bepalen van de mate van 
artrose en indicatiestelling voor een gewrichtsvervangende prothese wel 
beeldvormende diagnostiek nodig. De röntgenfoto is hierbij het onderzoek 

 
1  De volgende partijen zijn bij het onderwerp ‘zorg voor artrose van knie en heup’ betrokken: Nederlandse 

Vereniging voor Reumatologie (NVR), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Koninklijk Genootschap voor 
Fysiotherapie (KNGF), Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), Federatie van 
Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Orthopeden Vereniging (NOV), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), 
Patiëntenfederatie Nederland, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie 
Universitaire Ziekenhuizen (NFU) en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).   
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van eerste keus.  
• Partijen maken zichtbare stappen in de richting van gedeelde besluitvorming. 

Er zijn twee consultkaarten ontwikkeld voor gebruik in de tweede lijn. 
Partijen vinden het belangrijk dat de consultkaarten ook door de eerste lijn 
gebruikt gaan worden, zodat het eerste gesprek over de diversiteit van 
behandelmogelijkheden al bij de huisarts plaatsvindt. De NOV en NHG gaan 
samen bekijken of de consultkaarten ook in de eerste lijn bruikbaar zijn.  

• Partijen werken samen om betrouwbare patiënteninformatie op één centrale 
plek aan te bieden. Thuisarts.nl is de centrale plek waar deze 
patiënteninformatie wordt aangeboden. KiesBeter is voor patiënten een 
betrouwbaar startpunt in hun zoektocht. Patiënten worden via deze site 
doorverwezen naar informatie op Thuisarts.nl en naar andere relevante 
websites zoals Zorgvoorbeweging.nl en Mijnheupprothese.nl.  

• Stepped care is consequenter beschreven. In de NHG-richtlijn staan de 
stepped care behandeling en verwijscriteria duidelijk beschreven. Een patiënt 
wordt pas doorverwezen naar de orthopeed als maximale conservatieve 
behandeling niet helpt bij ernstige klachten en belemmeringen in het 
dagelijks functioneren. Deze verwijscriteria zijn nog niet door de NOV 
bekrachtigd in de richtlijnen, maar worden meegenomen bij de herzieningen 
van de multidisciplinaire richtlijn Conservatieve behandeling van artrose en 
de richtlijn Totale heupprothese. De implementatie van de stepped care 
benadering is nog een aandachtspunt voor partijen. Hiervoor is het belangrijk 
dat de afstemming en verdeling van verantwoordelijkheden tussen 
verschillende zorgverleners worden vastgelegd. Deze transmurale afspraken 
maken deel uit van de multidisciplinaire richtlijn die nu herzien wordt.  

• De PROMs worden vanaf 2017 openbaar gemaakt en de uitkomsten worden 
onderzocht om best practices te ontwikkelen.  

• De richtlijnen voor de zorg rondom knie- en heupartrose waren verouderd. 
De NOV-richtlijn Totale knieprothese is vastgesteld in oktober 2014. De NHG-
standaard Niet-traumatische knieklachten is vastgesteld in februari 2016. De 
multidisciplinaire richtlijn Artrose heup en knie - conservatieve behandeling 
(NOV), de KNGF-richtlijn Artrose heup/knie2 en de NOV-richtlijn Totale 
heupprothese zijn nu in herziening.  

 
Onze rapportage bevat geen kwantitatieve evaluatie. De daarvoor benodigde data 
zijn per 2019 beschikbaar3. Bovendien willen we in overleg met partijen nogmaals 
kijken naar de onderbouwing van onze aanbevelingen over de omvang van 
reductie van diagnostische middelen en reductie in protheseplaatsingen. Zo zijn 
onze afspraken over de omvang van reductie van diagnostische middelen gedaan 
op basis van opgaven in de eerste en tweede lijn, terwijl uitsluitend de 
diagnostiek in de eerste lijn achterwege kan blijven. En we actualiseren de 
literatuur over reductie in protheseplaatsing. Het Zorginstituut gaat daarom op 
grond van deze bijstelling de beschikbare kwantitatieve gegevens (t/m 2014) 
analyseren. Die analyse zal de basis vormen voor de nulmeting voor beide 
onderdelen. Het staat vast dat in de jaren daarna de diagnostiek in de eerste lijn 
duidelijk zal moeten verminderen als gevolg van de gemaakte afspraken.  

 
 

2 De ontwikkeling van de richtlijn over perioperatieve fysiotherapie voor patiënten met een gewrichtsvervangende 
operatie van heup of knie is vanwege faillissement van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg (CBO) 
stopgezet. De uitgangsvragen hiervan worden opgenomen in de herziening van de KNGF-richtlijn Artrose 
heup/knie.  
3 Er zijn alleen volledige data tot en met 2014 beschikbaar. Aangezien het Verbetersignalement zorg voor artrose 
bij knie en heup (30 juni 2014, documentnummer 2014050867) in 2014 is uitgebracht, kunnen we geen 
kwantitatieve vergelijkingen doen. 
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Nieuwe afspraken  
Voor de indieningstermijn van de overeengekomen kwaliteitsstandaarden 
(richtlijnen) zijn afspraken gemaakt. Om het belang van de totstandkoming van 
deze richtlijnen te onderstrepen, plaatst het Zorginstituut de ontwikkeling van de 
volgende richtlijnen nu op de Meerjarenagenda: 
 De multidisciplinaire richtlijn Artrose heup knie - conservatieve behandeling 

(NOV), inclusief transmurale stepped care afspraken, met als einddatum 31 
maart 2018. 

 De KNGF-richtlijn Artrose van heup-knie met als einddatum 31 maart 2018. 
 De NOV-richtlijn Totale heupprothese met als einddatum 31 maart 2018.  
Dit sluit aan bij de bestuurlijke afspraken die gemaakt zijn met HLA-partners om 
kwaliteitsstandaarden (onder meer richtlijnen) met bijbehorende 
meetinstrumenten in het Register op te nemen.  
 
Vervolg 
Het Zorginstituut constateert dat betrokken partijen actief aan de slag zijn met de 
verbeterpunten uit het verbetersignalement. Zo beveelt de richtlijn van huisartsen 
aan om niet langer diagnostische middelen in te zetten in de eerste lijn, zijn er 
consultkaarten ontwikkeld voor gedeelde besluitvorming, is de 
patiëntenvoorlichting op orde, zijn er belangrijke stappen gezet qua stepped care 
en worden PROMS inzichtelijk en openbaar gemaakt.  
Door de herziening van de drie richtlijnen nu op de Meerjarenagenda te zetten 
bewaakt het Zorginstituut de voortgang daarvan. In het voorjaar van 2017 
organiseert het Zorginstituut een bijeenkomst met de relevante partijen om de 
dan beschikbare kwantitatieve data over inzet van diagnostische middelen te 
duiden. We zullen u hierover separaat informeren.  
 
  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Arnold Moerkamp 
Voorzitter Raad van Bestuur 
 


