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Uit recent onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Non invasieve
vaatdiagnostiek blijkt dat het voor veel huisartsen vaak nog niet mogelijk is om
via zorgdomein een enkel-armindex met inspanningstest aan te vragen in een
vaatlab in het dichtstbijzijnde ziekenhuis, zonder consult vaatchirurg. We
concluderen daarmee dat de toegankelijkheid van diagnostiek via vaatlabs nog
niet goed geborgd is in Nederland. Via deze brief vragen alle partijen die
betrokken zijn bij het verbetertraject Perifeer Arterieel Vaatlijden (bijlage)
opnieuw aandacht voor dit probleem in hun achterban. Het Zorginstituut stuurt de
brief uit namens de partijen.
Waarom vragen partijen dit?
In de multidisciplinaire richtlijn voor Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) uit 2016
wordt aanbevolen om patiënten met verdenking op claudicatio intermittens bij
voorkeur een enkel-armindex met inspanningstest te laten ondergaan in een
gecertificeerd vaatlab, voor het al dan niet stellen van een diagnose.1 De richtlijn
geeft ook aan dat dit onder verantwoordelijkheid van de huisarts kan gebeuren,
aangezien die bij een diagnose de gesuperviseerde looptraining als primaire
behandeling zal inzetten.
Op basis van de aanbevelingen in de richtlijn heeft het Zorginstituut in 2016
samen met betrokken partijen afspraken gemaakt over doelmatige inzet van
diagnostiek in het vastgestelde Verbetersignalement Perifeer Arterieel Vaatlijden.2
In dit rapport werd namelijk duidelijk dat er bij verdenking op claudicatio
intermittens nog veel enkel-armindex diagnostiek werd aangevraagd via een
consult bij de vaatspecialist. Daarom hebben partijen hier verbeterafspraken over
gemaakt.
In de laatste voortgangsbijeenkomst van het verbetertraject PAV (februari 2019)
blijkt uit een verkennend onderzoek dat het in veel instellingen in regio's nog niet
mogelijk is dat de huisarts bij verdenking op claudicatio intermittens via
zorgdomein een enkel-armindex met inspanningstest kan aanvragen in het
vaatlab, zonder consult vaatchirurg. Dit, ondanks duidelijke aanbeveling in de
multidisciplinaire richtlijn PAV en de gemaakte verbeterafspraken die door alle
betrokken partijen werden onderschreven.

1 Richtlijnendatabase. Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Patiënten met Perifeer Arterieel
Vaatlijden van de Onderste Extremiteit, 2016.
2

Zorginstituut Nederland, 2016. Verbetersignalement Perifeer Arterieel Vaatlijden.
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Daarom is de toegankelijkheid van het vaatlab opnieuw speerpunt in het
verbetertraject PAV van het Zorginstituut en tevens opgenomen als actie op de
Versnellingsagenda van de Hoofdlijnenakkoord Partners.3
Realisatie
De declaratiemogelijkheid is er al: Overige ZorgProduct (OZP) 39737.4 De
volgende punten zijn nog nodig:
1. De instellingen moeten de koppeling technisch mogelijk maken tussen
huisartsensystemen in de regio en het vaatlab via zorgdomein - gereed
Q2 2020.
2. De instellingen hanteren hiervoor een uniforme terminologie: Enkel-Arm
Index meting met inspanningstest bij (verdenking) perifeer arterieel
vaatlijden - gereed Q2 2020.
3. Zorgverzekeraars moeten de OZP code contracteren in hun
onderhandelingsgesprekken met instellingen.
4. Huisartsen en praktijkondersteuners moeten kennis nemen over de
mogelijkheid van deze routing, via de NHG standaard, opleiding etc. Op
initiatief van ClaudicatioNet, gefinancierd door ZonMw, werd met de
(kader)huisartsen een opleiding ontwikkeld waarin deze routing wordt
besproken.
5. Huisartsen gaan meer gebruik maken van deze routing.
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Wat vragen wij u?
Het verzoek van alle betrokken partijen is dat de verantwoordelijke partijen actief
aan de slag gaan om bovenstaande acties op korte termijn te realiseren. De
eerste twee punten zijn randvoorwaarden voor het laten slagen van de andere
drie punten. Daarom achten ondertekende partijen het van belang dat deze
punten uiterlijk in het tweede kwartaal van 2020 zijn gerealiseerd.
Monitor
Het Zorginstituut gaat het komende halfjaar actief monitoren of instellingen het
voor elkaar krijgen om de toegankelijkheid van het vaatlab te realiseren. Hiervoor
heeft het Zorginstituut Maaike Moen (adviseur team Hart Vaat Long) aangewezen
om dit proces te begeleiden. Wij vragen instellingen om mogelijke knelpunten in
de realisatie actief bij haar te melden: mmoentazinl.nl. Wij zijn dan bereid om
mee te denken over oplossingen. De uitkomsten van de monitor worden in de
volgende voortgangsbijeenkomst teruggekoppeld aan de koepelpartijen die
betrokken zijn bij het verbetertraject.
Namens alle betrokken partijen in het verbetertraject PAV (zie bijlage).
Zorginstituut Nederland:

Hoofd afdeling Zorg

projectleider verbetertraject PAV

rj

https://zorgvoorjump.nl/nl/versnellingsagenda
4 OZP 39737: Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten inclusief een beiastingproef
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Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
Nederlandse Vereniging voor Radiologen (NVvR)
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV)
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Kaderhuisartsen Hartvaat (HartVaatHAG)
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Vereniging voor Hart, Vaat en Longfysiotherapie (VHVL)
Nederlandse Vereniging voor Non mvasieve vaatdiagnostiek (VNIVD)
ClaudicatioNet
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
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