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Betreft Tussentijdse evaluatie Zinnige Zorg voor mensen met artrose van 

knie en heup 
 
 
 
Geachte mevrouw Van Ark, 
 
Hierbij ontvangt u de Tussentijdse evaluatie Zinnige Zorg voor mensen met 
artrose van knie en heup. In 2014 is een eerder rapport van dit project 
gepubliceerd: het Verbetersignalement zorg bij artrose van knie en heup. Deze 
tussentijdse evaluatie geeft inzicht in de voortgang van de implementatie van de 
verbeterafspraken uit het verbetersignalement. 
 
We hebben met de betrokken partijen in 2014 verbeterafspraken gemaakt over: 
• meer doelmatige inzet van beeldvormende diagnostiek;  
• selectievere plaatsing van knie- en heupprothesen. 
 
In deze tussentijdse evaluatie stellen we vast dat betrokken partijen de  
randvoorwaarden voor de doelmatige inzet van beeldvormende diagnostiek en 
selectieve protheseplaatsing grotendeels hebben gerealiseerd. We zien dat 
partijen actief doorwerken aan meer zinnige zorg voor patiënten met artrose van 
knie en heup. Ook zien we voorzichtige trends in meer doelmatige inzet van 
beeldvormende diagnostiek en selectievere protheseplaatsing.  
 
Wel constateren we dat de realisatie van de afgesproken verbeteringen langzamer 
dan verwacht tot stand komt. Dit zien we bij meer Zinnige Zorg-projecten en is 
aanleiding om onze koers aan te passen. Hierbij voelen we ons gesteund door het 
recente rapport van de Algemene Rekenkamer. We voeren een aantal 
veranderingen door om onze Zinnige Zorg-activiteiten effectiever te maken. Dat is 
een gevolg van onze visie om onze positie behorende bij onze kerntaak, -het 
samenstellen van het pakket van goede verzekerde zorg-,  in de komende jaren 
te verstevigen. We richten ons daarbij meer op  de voorwaarden van verzekerde 
zorg, het kader voor de te leveren zorg door de veldpartijen. 
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Voor het vervolg van het Zinnige Zorg-project ‘Zorg bij artrose van knie en heup’ 
betekent dit dat: 
• we de verdere implementatie van de verbeterafspraken overdragen aan het 

programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Partijen in de 
medisch-specialistische zorg (MSZ) hebben gezamenlijk afspraken 
vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord (HLA-MSZ) en het daaruit 
voortvloeiende programma ZE&GG, om de uitkomsten van Zinnige Zorg-
trajecten te implementeren. 

• het Zorginstituut een monitorende rol behoudt. Als de declaratiedata tot en 
met 2021 beschikbaar zijn, brengen we een definitief evaluatierapport uit. Zo 
kunnen we de effecten van de uitgevoerde verbeteringen beter in beeld 
brengen. 

 
Conform de afspraken blijft het Zorginstituut de ontwikkelingen in de zorg voor 
patiënten met artrose volgen vanuit het perspectief van samensteller van het 
pakket van goede verzekerde zorg.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Sjaak Wijma 
Voorzitter Raad van Bestuur 
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 Zorginstituut Nederland en Zinnige Zorg
“Van goede zorg verzekerd: niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk”, dat is het motto van 
Zorginstituut Nederland. Elke burger moet erop kunnen rekenen dat hij of zij goede zorg ontvangt.

Daarom maakt het Zorginstituut systematische doorlichtingen van de zorg. We beoordelen of  
diagnostiek en (therapeutische) interventies op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier 
worden ingezet. Kern daarbij is dat we de opvattingen over goede zorg in richtlijnen en wetenschap  
confronteren met de uitvoering van de zorg in de Nederlandse praktijk.

We bespreken onze bevindingen met zorgverleners, patiënten, zorginstellingen, zorgverzekeraars en 
collega-overheidsorganisaties. Samen met hen onderzoeken we wat nodig is om de zorg voor de patiënt 
verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden.

De partijen in de zorg zijn verantwoordelijk voor het verbeteren van de zorg. Het Zorginstituut maakt 
eventuele verbeterpunten inzichtelijk, bevordert de onderlinge samenwerking en volgt de resultaten. 
Zo dragen we bij aan goede en betaalbare zorg voor iedereen.

Meer informatie over de activiteiten van Zorginstituut Nederland en Zinnige Zorg vindt u op  
www.zorginstituutnederland.nl.

https://www.zorginstituutnederland.nl
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 Samenvatting
Met dit rapport Tussentijdse evaluatie Zinnige Zorg voor mensen met artrose van knie en heup maken we de voort-
gang zichtbaar van de implementatie van de verbeterafspraken uit het Verbetersignalement zorg bij artrose 
van knie en heup (2014). We brengen deze tussentijdse evaluatie uit in het kader van Zinnige Zorg, het 
programma waarin we het verzekerde pakket systematisch doorlichten. Dit doen we samen met partijen 
die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met knie- en heupartrose. Het doel is om de kwaliteit van 
zorg voor patiënten te verbeteren, gezondheidswinst voor de patiënt te realiseren en onnodige kosten te 
vermijden. Hierbij staan het perspectief van de patiënt en de zorg die nodig is centraal. 

We hebben met de betrokken partijen in 2014 verbeterafspraken gemaakt over:
• meer doelmatige inzet van beeldvormende diagnostiek; 
• selectievere plaatsing van knie- en heupprothesen.
 
We kunnen in deze tussentijdse evaluatie nog geen antwoord geven op de vraag of de verbeterafspraken 
uit het verbetersignalement voldoende zijn gerealiseerd. Dit komt doordat gegevens over 2018 en 2019 
nog ontbreken in de declaratiedata. Ook zijn de meeste richtlijnen pas vanaf 2019 herzien. Daardoor zijn 
de verbeteringen op het gebied van doelmatige inzet van beeldvormende diagnostiek en selectievere 
protheseplaatsing nog onvoldoende zichtbaar.

In deze tussentijdse evaluatie stellen we vast dat betrokken partijen de  randvoorwaarden voor de  
doelmatige inzet van beeldvormende diagnostiek en selectieve protheseplaatsing grotendeels hebben 
gerealiseerd. We zien dat partijen actief doorwerken aan meer zinnige zorg voor patiënten met artrose  
van knie en heup. Ook zien we voorzichtige trends in meer doelmatige inzet van beeldvormende  
diagnostiek en selectievere protheseplaatsing. We hebben onze tussentijdse evaluatie opgesplitst in 
kwantitatieve en kwalitatieve resultaten.

 Kwalitatieve resultaten
We concluderen dat er veel is gebeurd sinds het uitbrengen van het verbetersignalement. Partijen hebben 
in soms bewerkelijke trajecten constructieve acties ondernomen, waardoor de randvoorwaarden voor 
meer doelmatige inzet van beeldvormende diagnostiek en selectievere protheseplaatsing grotendeels 
zijn gerealiseerd. Zo zijn er richtlijnen herzien en consultkaarten ontwikkeld en is de PROM-registratie 
uitgebreid. Hierdoor is de kwaliteit van de zorg bij artrose van knie en heup verbeterd. We signaleren 
echter ook verdere kansen om de kwaliteit van zorg nog beter te maken. Er zijn bijvoorbeeld nog geen 
landelijke transmurale afspraken tussen de betrokken partijen ontwikkeld. Wel zien we dat partijen actief 
doorwerken aan meer zinnige zorg voor patiënten met artrose van knie en heup. Er worden nieuwe acties 
opgepakt, bijvoorbeeld via de versnellingsagenda.

 Kwantitatieve resultaten
We stellen vast, dat de effecten van de gerealiseerde randvoorwaarden in beperkte mate zijn terug te 
zien in de declaratiedata over het zorggebruik en de zorgkosten in de periode 2014-2017. Met ‘zorg- 
gebruik’ bedoelen we hier de toepassing van beeldvormende diagnostiek en het aantal knie- en heup-
protheseplaatsingen. We zien een voorzichtig dalende trend in de inzet van beeldvormende diagnostiek 
in de eerste en tweede lijn. De totale kosten van beeldvormende diagnostiek zijn in 2017 afgenomen ten 
opzichte van 2014 met ongeveer € 1,4 miljoen. 

We zien ook een voorzichtig dalende trend in het aantal nieuwe patiënten met een knie- of heup- 
protheseplaatsing: voor knieprothesen is dit gedaald met ongeveer 4 procent en voor heupprothesen 
met ongeveer 5 procent. Het aandeel patiënten waarbij een prothese wordt geplaatst, is nagenoeg 
hetzelfde. De kosten van knie- en heupprotheseplaatsingen zijn afgenomen met ongeveer € 19 miljoen. 
Wat betreft de toepassing van stepped care zien we dat in 2017 34 procent van de patiënten fysio- of 
oefentherapie krijgt voorafgaand aan een knieprotheseplaatsing en 33 procent voorafgaand aan een 
heupprotheseplaatsing.
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 Vervolg evaluatie Zinnige Zorg bij knie- en heupartrose
In het verbetersignalement (2014) hebben we een inschatting gemaakt van de kosten die vermeden 
kunnen worden door het realiseren van de verbeterafspraken over meer doelmatige inzet van beeld- 
vormende diagnostiek en selectievere protheseplaatsing. Door voortschrijdend inzicht is het is echter  
nodig om dit verbeterpotentieel naar beneden bij te stellen. Daarom hebben we nieuwe doelstellingen 
voorgesteld aan partijen over de mate waarin het zorggebruik kan afnemen en de toepassing van 
stepped care kan toenemen. Deze doelstellingen zijn gebaseerd op wat de richtlijnen adviseren over 
goede zorg voor patiënten met knie- en heupartrose. Op basis van de reacties van partijen hebben we de 
doelstellingen nu opnieuw vastgesteld. We merken op dat deze reacties uiteenliepen: sommige partijen 
spraken een grotere ambitie uit dan andere partijen.

Er is veel gebeurd sinds het uitbrengen van het verbetersignalement en we zien voorzichtige trends in 
meer doelmatige inzet van beeldvormende diagnostiek en selectievere protheseplaatsing. Wél constateren 
we dat de realisatie van de afgesproken verbeteringen langzaam tot stand komt. Dit zien we bij meer  
Zinnige Zorg-projecten en is aanleiding om onze koers aan te passen. We voeren een aantal veranderingen 
door om onze Zinnige Zorg-activiteiten effectiever te maken. Voor het vervolg van het Zinnige Zorg- 
project ‘Zorg bij artrose van knie en heup’ betekent dit twee dingen.

Ten eerste dragen we de verdere implementatie van de verbeterafspraken over aan het programma 
Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) hebben 
gezamenlijk afspraken vastgelegd in het Hoofdlijnenakkoord (HLA-MSZ) en het daaruit voortvloeiende 
programma ZE&GG, om de uitkomsten van Zinnige Zorg-trajecten te implementeren.

Ten tweede behoudt het Zorginstituut een monitorende rol. We blijven monitoren in welke mate partijen 
de nieuwe doelstellingen bereiken. Als de declaratiedata tot en met 2021 beschikbaar zijn, brengen we 
een definitief evaluatierapport uit. Hierbij brengen we in kaart in hoeverre het zorggebruik, de zorgkosten 
en de toepassing van stepped care zijn veranderd. Zo kunnen we de effecten van het verbetersignalement 
beter in beeld brengen. 

Met deze nieuwe aanpak van Zinnige Zorg blijven we ons inzetten om 17 miljoen Nederlanders te  
verzekeren van goede zorg.
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 Inleiding
Dit rapport beschrijft de tussentijdse resultaten van de evaluatiefase van het Zinnige Zorg-project  
‘Zorg bij artrose van knie en heup’. In het programma Zinnige Zorg licht het Zorginstituut de zorg in het 
verzekerde pakket systematisch door. Dit doen we samen met partijen die betrokken zijn bij de zorg voor 
mensen met knie- en heupartrose. Dit zijn patiënten, zorgprofessionals, instellingen en zorgverzekeraars 
(zie bijlage A voor een overzicht van de betrokken partijen). Het doel van het Zinnige Zorg-programma  
is de kwaliteit van de zorg te verbeteren, gezondheidswinst voor de patiënt te realiseren en onnodige 
kosten te vermijden. Hierbij staan het perspectief van de patiënt en de zorg die nodig is centraal: hoe 
zorgen we ervoor dat een individuele patiënt de beste zorg krijgt die het pakket te bieden heeft?  

Voor het bevorderen van goede zorg voeren we een systematische doorlichting uit die bestaat uit vier  
opeenvolgende fasen: screening, verdieping, implementatie en evaluatie. In de verdiepingsfase beschrijven 
we de opvattingen over goede zorg van de professionals zelf zoals deze zijn weergegeven in richtlijnen of 
blijken uit wetenschappelijk onderzoek. Vervolgens kijken we hoe de zorg in de praktijk wordt uitgevoerd. 
Dit onderzoek vormde de basis voor de verbeterafspraken uit het Verbetersignalement zorg bij artrose van knie 
en heup[1] (2014). In bijlage B vindt u meer informatie over de werkwijze van Zinnige Zorg.

In het verbetersignalement stelden we vast, dat de zorg bij knie- en heupartrose in Nederland van goede 
kwaliteit is, maar dat binnen het zorgtraject nog ruimte voor verbetering mogelijk is op het gebied van: 
• meer doelmatige inzet van beeldvormende diagnostiek (met name röntgenonderzoek en MRI-scans); en
• selectievere plaatsing van knie- en heupprothesen, door betere patiëntenvoorlichting, gedeelde 

besluitvorming, consequenter toepassen van stepped care1 en verdere ontwikkeling van Patient Reported 
Outcome Measures (PROMs).

Partijen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met knie- en heupartrose hebben afspraken gemaakt 
over het realiseren van de gesignaleerde verbeteringen en zijn in de implementatiefase actief aan de 
slag gegaan met de verbeterpunten. Hierover heeft het Zorginstituut in 2015 en 2016 een voortgangs-
rapportage[2, 3] uitgebracht. In 2017 hebben we samen met de betrokken partijen een evaluatieplan[4] 
opgesteld, dat de basis vormt voor dit tussentijdse evaluatierapport. In bijlage C vindt u een tijdlijn met 
alle genomen stappen sinds de publicatie van het verbetersignalement in 2014. 

Met deze tussentijdse evaluatie maken we de voortgang zichtbaar van de implementatie van de verbeter- 
afspraken uit het verbetersignalement. Dit doen we zowel kwalitatief als kwantitatief. Ook bepalen we of 
nog verdere acties of afspraken nodig zijn. Voor de kwalitatieve evaluatie hebben we gekeken naar door 
partijen ondernomen verbeteracties die bijdragen aan de doelmatige inzet van beeldvormende diagnos-
tiek en selectievere plaatsing van knie- en heupprothesen. Denk aan richtlijn herziening, ontwikkeling van 
consultkaarten en PROMs.

Voor de kwantitatieve evaluatie hebben we naar drie elementen gekeken: 
• in hoeverre verandering in zorggebruik zichtbaar is (hiermee bedoelen we de toepassing van 

beeldvormende diagnostiek en het aantal knie- en heupprotheseplaatsingen);
• in hoeverre sprake is van verandering in de zorgkosten;
• de toepassing van stepped care, waarvoor we in kaart hebben gebracht in hoeverre patiënten fysio- of 

oefentherapie kregen voorafgaand aan een gewrichtsvervangende operatie. 

In dit rapport beschrijven we de bevindingen van onze tusentijdse evaluatie. Hoofdstuk 1 beschrijft de 
resultaten van de evaluatie van de doelmatige inzet van beeldvormende diagnostiek. Hoofdstuk 2 doet 
hetzelfde voor de evaluatie van selectievere plaatsing van knie- en heupprothesen. In hoofdstuk 3 gaan 
we in op de vraag of de verbeterafspraken uit het verbetersignalement in voldoende mate zijn  
gerealiseerd. Ook beschrijven we het vervolg op deze tussentijdse evaluatie. 

1 Stepped care is een systematische, stapsgewijze behandelmethode. Patiënten krijgen eerst een eenvoudige (conservatieve) behandeling zoals adviezen, medicatie en 
fysio- en oefentherapie. Pas als dat niet werkt, volgt mogelijk een gewrichtsvervangende operatie.

Tussentijdse evaluatie | Artrose van knie en heup

6  



1 Evaluatie doelmatige inzet  
beeldvormende diagnostiek 
In het Verbetersignalement zorg bij artrose van knie en heup (2014)[1] hebben de betrokken partijen afgesproken 
dat beeldvormende diagnostiek meer doelmatig kan worden ingezet. Artrose is vooral een klinische  
diagnose. Dit betekent dat de diagnose in de meeste gevallen kan worden gesteld op basis van anamnese 
en lichamelijk onderzoek en dat aanvullend onderzoek niet nodig is. Veel behandelaars bleken echter 
toch regelmatig aanvullende beeldvormende diagnostiek in te zetten in de tweede lijn. Dit betreft  
vooral radiologisch onderzoek (röntgenonderzoek) en MRI-scans. Doelmatiger inzet van beeldvormende 
diagnostiek levert gezondheidswinst voor patiënten op, omdat het voorkomt dat zij onnodig risico lopen 
op schade door röntgenstraling of overbehandeling als gevolg van overdiagnostiek.

We hebben met de betrokken partijen in het evaluatieplan (2017)[4] afgesproken een kwalitatieve  
evaluatie uit te voeren, door in kaart te brengen wat partijen hebben gedaan om beeldvormende  
diagnostiek meer doelmatig toe te passen. In onze kwalitatieve analyse stellen we vast, dat de rand-
voorwaarden om beeldvormende diagnostiek meer doelmatig in te zetten door de verbeteracties van 
partijen zijn gerealiseerd. In paragraaf 1.1 lichten we toe welke acties zijn ondernomen. 

In het evaluatieplan uit 2017 hebben we ook afgesproken om kwantitatief te evalueren door te kijken 
naar het zorggebruik: in hoeverre is het gebruik van beeldvormende diagnostiek daadwerkelijk veranderd? 
We zien een voorzichtig dalende trend in de inzet van beeldvormende diagnostiek in de eerste en tweede 
lijn. De totale kosten van beeldvormende diagnostiek zijn in 2017 afgenomen ten opzichte van 2014. Dit 
lichten we toe in paragraaf 1.2.

1.1 Kwalitatieve analyse: acties om inzet beeldvormende diagnostiek meer doelmatig te maken
Voor de kwalitatieve analyse hebben we in beeld gebracht wat partijen hebben gedaan om beeld-
vormende diagnostiek meer doelmatig in te zetten. We zien dat partijen een aantal constructieve acties 
hebben ondernomen sinds het verschijnen van het verbetersignalement, onder andere: 
• de richtlijnen van de betrokken partijen zijn herzien en voor het onderdeel diagnostiek met elkaar in 

overeenstemming gebracht; 
• er is een de-implementatieonderzoek gestart om het aantal MRI’s bij patiënten ouder dan 50 jaar te 

verminderen. 
Hiermee zijn de randvoorwaarden gerealiseerd om beeldvormende diagnostiek doelmatig in de zetten. 

In de volgende subparagrafen lichten we deze acties toe. 

1.1.1 Onderdeel diagnostiek in overeenstemming tussen herziene richtlijnen 
Sinds het verbetersignalement is een aantal richtlijnen herzien. Het betreft de volgende richtlijnen van de 
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het 
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF):
• de NOV-richtlijn ‘Totale Knieprothese’[5] (2014)2;
• de NHG-Standaard ‘Niet-traumatische knieklachten’[6] (2016); 
• de KNGF-richtlijn ‘Artrose heup-knie’[7] (2018);
• de multidisciplinaire NOV-richtlijn ‘Conservatieve behandeling van artrose in heup of knie’[8] (2019); en
• de NOV-richtlijn ‘Totale heupprothese’[9] (2019). 

2  In 2019 is een nieuwe herziening van deze richtlijn van start gegaan.
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De herziening van de laatste drie richtlijnen is door het Zorginstituut in 2017 op de Meerjarenagenda3 
gezet om de voortgang te bewaken. De KNGF-richtlijn en de multidisciplinaire richtlijn ‘Conservatieve 
behandeling van artrose in heup of knie’ zijn in 2019 opgenomen in het Register4 van het Zorginstituut. 
De richtlijn ‘Totale heupprothese’ is in 2020 hierin opgenomen. 

Bij het herzien van de richtlijnen zijn deze voor het onderdeel diagnostiek onderling  met elkaar in  
overeenstemming gebracht. Zo beschrijven diverse richtlijnen[6-8] dat artrose een klinische diagnose is, 
die kan worden gesteld op basis van klinische criteria. Deze criteria zijn nu in de huisartsenrichtlijn en  
de multidisciplinaire richtlijn hetzelfde. Er wordt ook duidelijk aangegeven dat artrose in principe een  
klinische diagnose is, waarbij radiologisch onderzoek niet noodzakelijk is. Verder is nu duidelijk aan-
gegeven wanneer radiologisch onderzoek eventueel wel nodig is. Toepassing van MRI als diagnostisch 
middel wordt nog duidelijker dan voorheen niet aanbevolen. Het afstemmen van de richtlijnen heeft 
de nodige tijd in beslag genomen. Zo is de multidisciplinaire richtlijn pas in 2019 aangeboden voor het 
Register van Zorginstituut Nederland. 

Met het herzien van de richtlijnen is de kwaliteit van de artrosezorg verder verbeterd. Als behandelaren 
de herziene richtlijnen volgen, moet dat resulteren in een meer doelmatige inzet van beeldvormende 
diagnostiek. Dit levert gezondheidswinst op voor de patiënt, want het risico op schade door röntgen-
straling en overbehandeling door overdiagnostiek neemt af.

Voor een uitgebreid overzicht van de aanbevelingen in de richtlijnen verwijzen we naar bijlage D. 

1.1.2 De-implementatieonderzoek om aantal MRI’s te verminderen
In het kader van het landelijke programma ‘Doen of laten?’5 heeft een project plaatsgevonden om  
MRI’s en artroscopieën bij patiënten ouder dan 50 jaar met knieklachten te reduceren door een op maat 
gemaakte strategie. Dit onderzoek werd uitgevoerd in dertien orthopedische centra. Het project, dat 
wordt aangestuurd door het LUMC, zit in de afrondende fase. Op dit moment zijn alleen data uit de deel-
nemende centra beschikbaar. De nameting in deze centra is nog niet afgerond. Van de controlecentra zijn 
nog geen data beschikbaar. De beschikbare data laten een dalende trend zien in het percentage MRI’s bij 
patiënten ouder dan 50 jaar (van 14% in de voormeting naar 6% in de onafgeronde nameting)[10]. Ook  
is er in het kader van dit onderzoek een artikel gepubliceerd over de belemmerende en bevorderende 
factoren voor het terugdringen van MRI’s en artroscopieën. Hieruit blijkt, dat zowel patiënten als  
orthopedisch chirurgen overtuigingen hebben die de-implementatie van MRI’s belemmeren.[11]

1.2  Kwantitatieve analyse: veranderingen in zorggebruik en zorgkosten 
Uit onze analyses van declaratiedata blijkt dat het gebruik van beeldvormende diagnostiek in de tweede 
lijn bij patiënten met knie- en heupartrose in geringe mate is afgenomen in de periode 2014-2017.6 

Ook zien we dat de huisarts minder radiologisch onderzoek aanvraagt. Dat vinden wij een mooie  
ontwikkeling in de gezondheidswinst voor patiënten. 

Uit onze analyses van declaratiedata blijkt ook, dat de totale gemiddelde kosten van beeldvormende 
diagnostiek bij patiënten met knie- en heupartrose in 2017 zijn afgenomen ten opzichte van 2014. 

In de volgende subparagrafen lichten we onze analyses toe. 

3 De Meerjarenagenda is een prioriteitenlijst van te ontwikkelen kwaliteitsproducten. Raadpleeg voor meer informatie https://www.zorginstituutnederland.nl/
over-ons/werkwijzen-en-procedures/bevorderen-kwaliteit-en-inzichtelijkheid-van-de-zorg/meerjarenagenda-prioriteitenlijst-van-te-ontwikkelen-kwaliteits-
instrumenten.

4 Het Register is een officieel en openbaar register waarin op voordracht van organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk of op voor-
dracht van de Kwaliteitsraad een kwaliteitsstandaard, informatiestandaard of een meetinstrument wordt opgenomen. Raadpleeg voor meer informatie https://
www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werkwijzen-en-procedures/bevorderen-kwaliteit-en-inzichtelijkheid-van-de-zorg/register-plaatsen-van-kwaliteits-
instrumenten-in-het-register.

5  ‘Doen of laten?’ is een landelijk programma dat zorgverleners en patiënten wil helpen bij het maken van een weloverwogen keuze of zorg gepast is bij deze patiënt. 
Het programma stimuleert en ondersteunt zorgverleners met interventies om eventuele niet-gepaste zorg in hun eigen praktijk terug te dringen. Raadpleeg voor 
meer informatie https://doenoflaten.nl/#sectie-2.

6 In eerste instantie hebben we in het verbetersignalement (2014) op basis van data uit 2010 in kaart gebracht hoe vaak beeldvormende diagnostiek werd toegepast. 
Dit hebben we in 2017 in overleg met partijen opnieuw in kaart gebracht in de zogenoemde ‘nulmeting’[4]. Deze nulmeting bracht de toepassing van zorg in 2014 in 
kaart. Voor dit evaluatierapport hebben we de toepassing van zorg in de jaren 2015, 2016 en 2017 op vergelijkbare wijze in kaart gebracht.
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1.2.1 Afname beeldvormend onderzoek bij conservatief behandelde patiënten met heupartrose
We zien voor zowel knie- als heupartrose dat radiologisch onderzoek het meest aangevraagde  
beeld vormende onderzoek is bij conservatief behandelde patiënten, gevolgd door MRI’s. 

Voor knieartrose zien we in figuur 1, dat in de periode 2014-2017 het percentage7 conservatief behandelde 
patiënten dat minstens één vorm van beeldvormende diagnostiek ondergaat, nagenoeg gelijk blijft  
(ongeveer 70 procent). Dit geldt ook voor het percentage radiologisch onderzoek (ongeveer 81 tot  
82 procent). Het aantal uitgevoerde MRI’s daalt (van 14,1 naar 11,6 procent). 

Figuur 1 | Beeldvormend onderzoek bij conservatief behandelde patiënten met knieartrose

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

Voor heupartrose zien we in figuur 2, dat in de periode 2014-2017 het percentage conservatief behandelde 
patiënten dat minstens één vorm van beeldvormende diagnostiek ondergaat, daalt (van 69,8 naar  
65,5 procent). Het percentage radiologisch onderzoek daalt eveneens (van 57,7 naar 53,9 procent).  
Het aantal uitgevoerde MRI’s daalt ook (van 6,1 naar 5,5 procent). 

Figuur 2 | Beeldvormend onderzoek bij conservatief behandelde patiënten met heupartrose

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

7 We geven de inzet van beeldvormend onderzoek weer in relatieve aantallen (percentages). Dit doen we, omdat het aantal patiënten met knie- en heupartrose elk 
jaar varieert. Om de verandering in de inzet van beeldvormende diagnostiek inzichtelijk te maken, zetten we het aantal aangevraagde beeldvormende onderzoeken 
in een jaar af tegen het aantal patiënten in datzelfde jaar.
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Voor een toelichting op de gebruikte analysemethoden en de volledige resultaten  verwijzen we naar 
bijlage E.

1.2.2 Afname radiologisch onderzoek bij operatief behandelde patiënten  
We zien voor zowel knie- als heupartrose dat radiologisch onderzoek het meest aangevraagde beeld-
vormende onderzoek is bij operatief behandelde patiënten, gevolgd door MRI’s. 

Voor knieartrose zien we in figuur 3, dat in de periode 2014-2017 het percentage operatief behandelde 
patiënten dat minstens één vorm van beeldvormende diagnostiek ondergaat, stijgt (van 79,8 naar  
82,6 procent). De stijging lijkt met name te komen door een toename in het aantal uitgevoerde MRI’s 
(van 16,4 naar 18,9 procent). Het percentage radiologisch onderzoek daalt in deze periode (van ongeveer  
112 procent naar 103 procent8). 

Figuur 3 | Beeldvormend onderzoek bij operatief behandelde patiënten met knieartrose

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

De toename in het aantal MRI’s bij knieartrose lijkt vooral voort te komen uit een toename van het aantal 
preoperatieve MRI’s (figuur 4). In de data van 2016 zagen we, dat de stijging in het aantal preoperatieve 
MRI’s in 2015 verklaard kon worden door een toename in het gebruik van een techniek, waarmee mallen 
van prothesen op maat gemaakt worden. Mogelijk is de verdere stijging in 2017 te verklaren vanuit de 
ontwikkeling dat meer ziekenhuizen deze techniek zijn gaan aanbieden.  

8 Dit percentage geeft aan dat gemiddeld meer dan één radiologisch onderzoek per patiënt is uitgevoerd.
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Figuur 4 | MRI’s bij operatief behandelde patiënten met knieartrose

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

Uit onze analyses (zie bijlage E) blijkt dat er op vier momenten in de behandeling een piek is in het uit-
gevoerde radiologisch onderzoek bij operatief behandelde patiënten met knieartrose. Deze doet zich 
voor tussen de tiende en vierde week voor de protheseplaatsing, tijdens de protheseplaatsing, zes weken 
na de protheseplaatsing en 12 maanden na de protheseplaatsing. Deze pieken zijn te verklaren vanuit de 
aanbevelingen voor radiologisch onderzoek in de richtlijn ‘Totale knieprothese’ (2014)[5]. We zien op deze 
piekmomenten weinig verschil tussen 2014 en 2017 in de percentages radiologisch onderzoek. 

Voor heupartrose zien we in figuur 5, dat in de periode 2014-2017 het percentage operatief behandelde 
patiënten dat minstens één vorm van beeldvormende diagnostiek ondergaat, stijgt (van 68,9 naar 
71,8 procent). We zien een afname in het aantal uitgevoerde radiologische onderzoeken van bekken-  
en heupgewricht (van 91,5 naar 88,8 procent) en een toename van preoperatieve MRI’s (van 1,5 naar  
1,8 procent). Dit gaat om diagnostiek die één jaar tot één week voor de operatie wordt uitgevoerd. 

Figuur 5 | Beeldvormend onderzoek bij operatief behandelde patiënten met heupartrose

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

We zien in figuur 6 dat het percentage uitgevoerde radiologische onderzoeken voor, rond en na de  
operatie daalt in de periode 2014-2017. 
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Figuur 6 | Radiologische onderzoeken bij operatief behandelde patiënten met heupartrose

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

Verder blijkt uit onze analyses (zie bijlage E) dat er op drie momenten in de behandeling een piek is in 
het uitgevoerde radiologisch onderzoek bij operatief behandelde patiënten met heupartrose. Deze doet 
zich voor tussen de twaalfde en vierde week voor de protheseplaatsing, rond de protheseplaatsing en 
zes tot acht weken na de protheseplaatsing. Deze laatste piek is niet te verklaren uit de aanbevelingen 
in de oude versie van de richtlijn ‘Totale heupprothese’. Dit heeft de discussie binnen de beroepsgroep 
op gang gebracht. Uiteindelijk is in de herziene versie van de richtlijn (2019) opgenomen dat radiologisch 
onderzoek zes tot twaalf weken na protheseplaatsing wordt aanbevolen.[9] 

Voor een toelichting op de gebruikte analysemethoden en de volledige resultaten  verwijzen we naar 
bijlage E.

1.2.3 Minder radiologisch onderzoek aangevraagd door de huisarts  
We zien in figuur 7 en 8, dat bij patiënten die voor het eerst bij de orthopedisch chirurg komen met knie- 
of heupartrose, in 2017 ten opzichte van 2014 minder radiologisch onderzoek wordt aangevraagd door de 
huisarts. Voor knieartrose gebeurt dit in 2014 bij 30,5 procent van de patiënten en in 2017 bij 27,7 procent. 
Voor heupartrose gebeurt dit in 2014 bij 47,8 procent van de patiënten en in 2014 bij 40,4 procent. 

We zien ook dat het aandeel patiënten waarvoor alleen de huisarts radiologisch onderzoek aanvraagt, 
en het aandeel patiënten waarvoor zowel de huisarts als de orthopedisch chirurg radiologisch onderzoek 
aanvraagt, afneemt. Het aandeel patiënten waarvoor de huisarts en de orthopedisch chirurg allebei geen 
radiologisch onderzoek aanvragen stijgt. Het lijkt er dus op, dat patiënten die behandeld worden in de 
tweede lijn minder worden blootgesteld aan radiologisch onderzoek. Dit levert gezondheidswinst op 
voor patiënten, omdat ze minder worden blootgesteld aan stralingsbelasting. 
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Figuur 7 | Radiologisch onderzoek aangevraagd door eerste en tweede lijn bij knieartrose 

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

Figuur 8 | Radiologisch onderzoek aangevraagd door eerste en tweede lijn bij heupartrose

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

Voor een toelichting op de gebruikte analysemethoden en de volledige resultaten  verwijzen we naar 
bijlage E.

1.2.4 Kosten van beeldvormende diagnostiek afgenomen
In het evaluatieplan uit 2017 hebben we afgesproken om bij de evaluatie te kijken naar veranderingen 
in het zorggebruik. De vragen in het evaluatieplan brengen de effecten van de verbeteracties echter 
nog onvoldoende in beeld. Daarom hebben we aanvullend hierop de verandering in zorgkosten in kaart 
gebracht (impactanalyse).
Voor een toelichting op de gebruikte analysemethoden en de volledige resultaten  verwijzen we naar 
bijlage F.

We zien in tabel 1 dat voor zowel knie- als heupartrose in 2017 ten opzichte van 2014 de totale  
gemiddelde kosten voor beeldvormende diagnostiek zijn afgenomen met ongeveer € 1,4 miljoen.
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Tabel 1 | Kostenontwikkeling beeldvormende diagnostiek bij knie- en heupartrose 

De kostendaling komt voornamelijk door een afname van het absolute aantal uitgevoerde beeld - 
vormende diagnostische onderzoeken. Een klein deel van de kostendaling komt door de afname van  
de gemiddelde tarieven van beeldvormend onderzoek.

Kostenontwikkeling beeldvormende diagnostiek

Knieartrose 2014 2017 Kostenontwikkeling 

Conservatief behandelde patiënten  € 3.350.545  € 3.300.793 - € 49.752

Operatief behandelde patiënten  € 3.561.968  € 2.787.147 - € 774.821

Eerstelijns diagnostiek  € 982.565  € 868.763 - € 113.802

Heupartrose 2014 2017 Kostenontwikkeling 

Conservatief behandelde patiënten  € 1.014.534  € 830.961 - € 183.573

Operatief behandelde patiënten  € 1.247.158  € 1.122.293 - € 124.865

Eerstelijns diagnostiek  € 856.474  € 680.245 - € 176.229

Totale kostenontwikkeling diagnostiek: - € 1.423.042
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2 Evaluatie selectiever plaatsen  
knie- en heupprothesen  
In het Verbetersignalement zorg bij artrose van knie en heup (2014)[1] hebben partijen afgesproken dat knie- en 
heupprothesen selectiever kunnen worden geplaatst. Hiervoor worden drie mechanismen benoemd:
• betere patiëntenvoorlichting en gedeelde besluitvorming. Expliciete aandacht voor gedeelde 

besluitvorming en stepped care geeft patiënten en behandelaren de mogelijkheid om gezamenlijk 
goede afwegingen te maken bij de keuze voor een behandeling. Zij kunnen dan samen beslissen 
of het plaatsen van een knie- of heupprothese noodzakelijk is of dat er andere mogelijkheden zijn. 
Vermoedelijk leidt gedeelde besluitvorming ertoe dat een groter deel van de patiënten een operatie 
uitstelt;

• consequenter toepassen van stepped care. Hierdoor wordt een groep patiënten  vermoedelijk al 
afdoende geholpen met conservatieve behandeling, zonder dat een operatie nog noodzakelijk is;

• de verdere ontwikkeling van Patient Reported Outcome Measures (PROMs). Dit biedt mogelijkheden 
om patiëntkenmerken te definiëren, die inzicht geven in het resultaat na protheseplaatsing. Hiermee 
kan mogelijk worden voorkomen dat patiënten een risicovolle operatie ondergaan zonder dat ze erop 
vooruitgaan.

 
Selectievere protheseplaatsing levert gezondheidswinst op voor patiënten, omdat ze zo minder worden 
blootgesteld aan operatierisico’s. 

We hebben met de betrokken partijen in het evaluatieplan (2017)[4] afgesproken om een kwalitatieve 
evaluatie uit te voeren, door in beeld te brengen wat partijen hebben gedaan om knie- en heupprothesen 
selectiever te plaatsen. We stellen in de kwalitatieve analyse vast, dat de randvoorwaarden om knie- en 
heupprothesen selectiever te plaatsen door de verbeteracties van partijen grotendeels zijn gerealiseerd. 
We signaleren echter ook een aantal punten waar verdere kansen liggen om de kwaliteit van de zorg rond 
artrose van knie en heup nog beter te maken. In paragraaf 2.1 lichten we dit toe voor patiëntenvoorlich-
ting en gedeelde besluitvorming. In paragraaf 2.2 doen we dit voor stepped care en in paragraaf 2.3 voor 
de ontwikkeling van PROMs. 

In het evaluatieplan uit 2017 hebben we ook afgesproken om kwantitatief te evalueren door te kijken 
naar het zorggebruik: in hoeverre is het aantal knie- en heupprotheseplaatsingen daadwerkelijk veran-
derd? We zien dat het aantal nieuwe patiënten met een protheseplaatsing in de periode 2014-2017 is af-
genomen. Het aandeel patiënten waarbij een prothese wordt geplaatst, is nagenoeg hetzelfde gebleven. 
De kosten van knie- en heupprotheseplaatsingen zijn afgenomen. We zien dat ongeveer een derde van 
de patiënten met een prothese fysio- of oefentherapie krijgt voorafgaand aan de operatie. Dit lichten we 
toe in paragraaf 2.4.

2.1 Kwalitatieve analyse: acties om patiëntenvoorlichting en gedeelde besluitvorming te  
verbeteren 
Ten tijde van het verbetersignalement kregen patiëntenvoorlichting en gedeelde besluitvorming nog 
onvoldoende vorm. De bestaande richtlijnen boden nauwelijks houvast. Ook waren op dat moment  
nog geen goede (gezamenlijke) patiënteninformatie of keuzehulpen beschikbaar over uitkomsten en 
complicaties van behandelingen. Verder werd de noodzaak geconstateerd om de onderdelen patiënten-
voorlichting en gedeelde besluitvorming in de lopende revisies van de richtlijnen beter op elkaar af te 
stemmen.[1]
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Voor de kwalitatieve analyse hebben we in beeld gebracht wat partijen hebben gedaan om patiënten-
voorlichting en gedeelde besluitvorming te verbeteren. We zien dat partijen een aantal constructieve 
acties hebben ondernomen sinds het verschijnen van het verbetersignalement, onder andere: 
• in herziene richtlijnen is er aandacht voor patiënteninformatie en Samen Beslissen;
• betrouwbare patiënteninformatie is op twee centrale plekken beschikbaar;
• er zijn consultkaarten ontwikkeld;
• uitkomstinformatie voor Samen Beslissen is in ontwikkeling;
• knieprotheseplaatsing is als pilotonderwerp opgenomen in het programma Uitkomstgerichte Zorg.
Hiermee zijn de randvoorwaarden gerealiseerd voor goede patiëntvoorlichting en gedeelde besluit-
vorming.

In de volgende subparagrafen lichten we deze acties toe. 

2.1.1 In herziene richtlijnen aandacht voor patiënteninformatie en Samen Beslissen
Sinds het verschijnen van het verbetersignalement zijn verschillende richtlijnen herzien (paragraaf 
1.1.1). Bij deze herziening is in de richtlijnen opgenomen dat er  aandacht moet zijn voor het geven van 
patiënten informatie en Samen Beslissen. Zo benoemen de richtlijnen op welke punten de patiënt moet 
worden voorgelicht en verwijzen ze naar vindplaatsen van betrouwbare patiënteninformatie. Ook benoemt 
bijvoorbeeld de NOV-richtlijn ‘Totale knieprothese’[5] (2014), dat de patiënt nadrukkelijk moet worden 
betrokken bij de besluitvorming. Op de webpagina van de richtlijnen ‘Totale knieprothese’ en ‘Totale 
heupprothese’[9] wordt verwezen naar de ontwikkelde consultkaarten voor knie- en heupartrose[12, 13]. 

We merken echter op, dat de NHG-Standaard ‘Niet-traumatische knieklachten’[6] en de multidisciplinaire 
richtlijn ‘Conservatieve behandeling van artrose in heup of knie’[8] nog niet volledig op elkaar aansluiten. 
In de NOV-richtlijn staat nog niet beschreven welke specifieke adviezen moeten worden gegeven. De 
richtlijn spreekt over leefstijladviezen, maar dat is een vrij algemene term. De NHG-Standaard is specifieker 
op dit onderdeel. Hierdoor zijn voorlichting en de behandeladviezen van huisartsen en orthopedisch 
chirurgen nog onvoldoende uniform, wat wel nodig is voor betrouwbare patiëntenvoorlichting en het 
maken van educatiematerialen die door alle partijen worden gedragen. We adviseren de betrokken  
partijen om hier specifiek aandacht aan te besteden bij de herziening van de richtlijnen.

Met het herzien van de richtlijnen is de kwaliteit van de artrosezorg verbeterd. Als behandelaren de 
herziene richtlijnen volgen en patiënten goed informeren over de voor- en nadelen van de verschillende 
behandelingen, dan kunnen behandelaar en patiënt samen een goed afgewogen keuze voor de best  
passende behandeling maken. We vertrouwen erop dat dit bijdraagt aan een afname van het aantal  
operaties, omdat een groter deel van de patiënten zal afzien van een operatie. Dit levert ook gezond-
heidswinst op voor patiënten, omdat zij minder worden blootgesteld aan operatierisico’s.

Voor een uitgebreid overzicht van de aanbevelingen in de diverse richtlijnen verwijzen we naar bijlage D. 

2.1.2 Betrouwbare patiënteninformatie beschikbaar op twee centrale plekken
Betrouwbare patiënteninformatie over knie- en heupartrose is op twee centrale plekken vindbaar.  
Informatie uit de eerste lijn is vindbaar op de website Thuisarts.nl[14] (een initiatief van het NHG).  
Informatie uit de tweede lijn is vindbaar op Zorgvoorbeweging.nl[15], de patiëntenwebsite van de NOV. In 
2017 is het ‘Handboek voor mensen met artrose’[16] verschenen. Dit handboek is beschikbaar via Zorg-
voorbeweging.nl.  

In de voortgangsrapportage hebben we benoemd, dat voor patiënten KiesBeter.nl[17] een betrouwbaar 
startpunt is in hun zoektocht naar informatie. KiesBeter.nl zal echter in de loop van 2020 verdwijnen.  
Zorginzicht.nl[18] is het nieuwe verzamelpunt voor doorverwijzing naar betrouwbare patiënten-
informatie. Patiënten worden via deze site onder andere doorverwezen naar Thuisarts.nl en  
Zorgvoorbeweging.nl. 

Tussentijdse evaluatie | Artrose van knie en heup

16  

http://Thuisarts.nl
http://www.zorgvoorbeweging.nl
https://www.zorgvoorbeweging.nl
https://www.zorgvoorbeweging.nl
http://KiesBeter.nl
http://KiesBeter.nl
http://Zorginzicht.nl
http://Thuisarts.nl
https://www.zorgvoorbeweging.nl


De betrokken partijen zien nog wel verbetermogelijkheden op het gebied van patiënteninformatie en 
communicatie met patiënten. In februari 2019 is de zogeheten ‘Versnellingsagenda artrose van knie en 
heup’ opgeleverd. Deze versnellingsagenda is voor vier aandoeningen opgesteld in navolging van het 
Bestuurlijk akkoord (Hoofdlijnenakkoord) medisch-specialistische zorg 2019-2022[19]. Artrose van knie 
en heup is een van de aandoeningen waarvoor een versnellingsagenda is opgesteld.[20] De agenda biedt 
aanknopingspunten voor het ‘versnellen’ van de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten met knie- en 
heupartrose. De betrokken partijen hebben als versnellingspunt benoemd: het beschikbaar stellen van 
goed vindbare, uniforme informatie, die voor iedereen goed te begrijpen is en die wordt uitgedragen 
door meerdere partijen.9 Daarnaast heeft ReumaNederland het voornemen om zich vanaf 2020 met een 
‘artrose offensief’10 in te zetten voor betere patiëntenvoorlichting over artrose en de behandelopties, in 
eerste instantie gericht op de zorg in de eerste lijn. 

2.1.3 Tweedelijns consultkaarten ontwikkeld
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in het kader van ‘het jaar van de 
transparantie’ (2015) geld beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van behandelkeuzehulpen voor 
zes aandoeningen.[21] In dit kader hebben de NOV en Patiëntenfederatie Nederland gezamenlijk twee 
consultkaarten over behandelmogelijkheden ontwikkeld voor gebruik in de tweede lijn: de consultkaart 
‘Artrose in de knie’[12] en de consultkaart ‘Artrose in de heup’[13]. Deze consultkaarten besteden specifiek 
aandacht aan behandeluitkomsten en complicatierisico’s. Daarnaast bestaan er tweedelijnskeuzehulpen 
van PATIENT+ over behandelmogelijkheden bij knie- en heupartrose[22, 23].11 

De betrokken partijen hebben aangegeven het belangrijk te vinden dat de consultkaarten ook door de 
eerste lijn gebruikt gaan worden, zodat het eerste gesprek over de verschillende behandelmogelijkheden 
al bij de huisarts plaatsvindt. Het NHG heeft samen met de NOV, KNGF en Patiëntenfederatie Nederland 
een multidisciplinaire en transmuraal bruikbare keuzetabel over de behandelopties bij knieartrose ont-
wikkeld.12 Deze keuzetabel is  gepubliceerd op Thuisarts.nl.13 Hoewel het een tijd heeft geduurd voordat 
deze ontwikkeling tot stand kwam, zien we dit als een belangrijke stap om de patiëntvoorlichting en 
gezamenlijke besluitvorming al in de eerste lijn verder te verbeteren. 

 
Het Zorginstituut merkt wel op, dat in de verschillende consultkaarten en keuzehulpen over knieartrose 
alleen de totale knieprothese als operatieve behandeling wordt meegenomen. Dit terwijl in sommige 
gevallen een unicompartimentele knieprothese een goed alternatief kan zijn voor de totale knieprothese.
[24] Het is belangrijk om ook deze informatie te delen met knieartrosepatiënten. Op dit moment werkt de 
NOV (in samenwerking met andere partijen) aan een richtlijn over unicompartimentele knieartrose. We 
bevelen de betrokken partijen aan, om de consultkaarten te updaten na het verschijnen van deze richtlijn.

Daarnaast loopt op dit moment een herziening van de NOV-richtlijn ‘Totale knieprothese’ en is de 
NOV-richtlijn ‘Totale heupprothese’ onlangs herzien. We adviseren de betrokken partijen om de bestaan-
de tweedelijns consultkaarten zo nodig te updaten naar aanleiding van deze richtlijnherzieningen.

  9 In een werkconferentie over de versnellingsagenda zijn deze versnellingspunten door de betrokken partijen geprioriteerd om op te pakken. Dit blijkt uit een verslag 
van deze werkconferentie die door de Federatie Medisch Specialisten (FMS) is verstuurd naar het Zorginstituut d.d. 15 juli 2019.

10 Uit een mail van ReumaNederland naar het Zorginstituut d.d. 23 augustus 2019 blijkt dat ReumaNederland eind 2018 heeft geïnventariseerd bij mensen met  
artrose, onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers en zorgverzekeraars wat de belemmeringen zijn om vooruitgang in de behandeling van artrose te realiseren 
en wat de knelpunten en behoeften zijn bij leven met artrose. Op basis van dit onderzoek wil ReumaNederland zich gaan inzetten voor twee doelen: patiënten-
voorlichting en investeren in onderzoek naar nieuwe behandelingen voor artrose. ReumaNederland gaat in de komende periode haar doelstellingen en plannen 
toetsen en voorleggen aan diverse relevante partijen en wil in 2020 gaan starten met het artrose offensief.

11 Deze keuzehulpen worden gesteund door Patiëntfederatie Nederland, ReumaNederland, de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland en de Poly-Artrose 
Lotgenoten Vereniging en beoordeeld door de NOV.

12 Omdat er geen huisartsgeneeskundige NHG-Standaard over heupartrose bestaat, wordt deze keuzetabel niet ontwikkeld voor heupartrose.
13 De keuzetabel is te vinden in de Thuisarts-tekst ‘Ik heb artrose in de knie’ via https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose-van-knie
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Met de ontwikkeling van consultkaarten hebben de partijen zichtbare stappen gemaakt in de richting van 
gedeelde besluitvorming. Uit onderzoek van onder meer de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland 
en Patiëntenfederatie Nederland (Project Verdere Implementatie Keuzehulpen 2018) blijkt echter, dat de 
beschikbare keuzehulpen nog niet optimaal worden gebruikt in de praktijk.[25] Uit het rapport blijkt dat de 
consultkaarten voor knie- en heupartrose:
• vaak per toeval worden ontdekt door de orthopedisch chirurg; 
• meestal niet planmatig worden geïntroduceerd in de maatschap; 
• weinig worden gebruikt als gespreksleidraad, maar vooral als naslagwerk na afloop van een consult; en
• meestal niet worden geïntroduceerd aan collega’s.  

Naar aanleiding van deze bevindingen, is door ReumaZorg Nederland in samenwerking met de maat-
schappen orthopedie een korte checklist[26] ontwikkeld voor de implementatie van de keuzehulpen en zijn 
diverse communicatie-uitingen ontwikkeld[25]. Het Zorginstituut beveelt de partijen aan om aandacht te 
blijven houden voor de doorontwikkeling en implementatie van de consultkaarten.

2.1.4 Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen in ontwikkeling 
Het Zorginstituut heeft in het kader van de subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’[27] 
in 2018 twee projecten gesubsidieerd die aandacht besteden aan het gebruiken van uitkomstinformatie 
voor Samen Beslissen in de zorg voor artrose van knie en heup. 

Het eerste project is ‘ARTREUZE’ van het Radboudumc. Het doel van dit project is om beschikbare  
individuele uitkomstgegevens van operatieve ingrepen van artrosepatiënten te ontsluiten en beschikbaar 
te maken in een openbaar toegankelijke keuzehulp. Op basis van de individuele uitkomstgegevens zal 
een gepersonaliseerde keuzehulp, specifiek gericht op het complicatierisico en gecorrigeerd voor  
comorbiditeiten, ter ondersteuning bij het Samen Beslissen ontwikkeld worden.[28] In het project wordt 
expliciet aandacht besteed aan de implementatie van de keuzehulp.
Het tweede project is van PATIENT+, met als doel om vier bestaande keuzehulpen te verrijken met  
patiëntgerapporteerde uitkomstinformatie. Hierdoor sluiten de keuzehulpen beter aan bij de persoonlijke 
situatie van patiënten. Twee van de vier verrijkte keuzehulpen zijn die voor artrose van knie en heup. De 
gepersonaliseerde keuzehulpen worden geïmplementeerd en geëvalueerd in dertien ziekenhuizen.[29]  

2.1.5 Knieprotheseplaatsing opgenomen in programma Uitkomstgerichte Zorg
Het programma Uitkomstgerichte Zorg heeft als doel om voor ten minste het aantal aandoeningen dat 
samen de helft van de landelijke ziektelast vormt, uitkomsten inzichtelijk te maken en te gebruiken.[30]  
In dit programma werken de partijen van het Bestuurlijk akkoord (Hoofdlijnenakkoord) medisch- 
specialistische zorg 2019-2022[19] samen aan onder andere de ontwikkeling van uitkomstindicatoren. 
Knieprotheseplaatsing is een van de vier onderwerpen waarop de eerste ontwikkelcyclus van dit  
programma zich richt. Het doel van deze eerste ontwikkelcyclus is onder andere het vaststellen van landelijk 
implementeerbare indicatorensets voor (klinische en patiëntgerapporteerde) uitkomstinformatie.14 

 
2.2 Kwalitatieve analyse: acties om stepped care beter toe te passen

In het verbetersignalement (2014) constateerden we dat stepped care op dat moment onvoldoende 
vorm kreeg. Bestaande richtlijnen boden nauwelijks houvast voor stepped care en het was noodzaak 
om lopende revisies van de richtlijnen beter op elkaar af te stemmen. Er viel winst te behalen met een-
duidige aanbevelingen, zeker wat betreft de criteria voor stepped care, doorverwijzing en indicaties voor 
operatie. Vermoedelijk was de beperkte aandacht voor stepped care in de Nederlandse richtlijnen mede 
de oorzaak van problemen bij de implementatie ervan in de eerste en tweede lijn.[1] Doordat fysio- en 
oefentherapie bij knie- en heupartrose nu in het basispakket is opgenomen, is een belemmering voor 
de patiënt voor het volgen van de stepped care-aanpak bij de behandeling van knie- en heupartrose 
weggenomen.15 

14 Dit blijkt uit de opdrachtbrief over uitkomstgerichte zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan het Zorginstituut d.d. 2 maart 2020.
15 In 2017 heeft het Zorginstituut een pakketadvies uitgebracht over fysio- en oefentherapie bij artrose aan knie en heup.[31] Hierin adviseren we om voor artrose aan 

de knie en heup maximaal 12 behandelingen oefentherapie onder supervisie van een fysio- of oefentherapeut per periode van 12 maanden in de basisverzekering op 
te nemen.
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Voor de kwalitatieve analyse hebben we in beeld gebracht wat partijen hebben gedaan om stepped care 
beter toe te passen. We zien dat partijen een aantal constructieve acties hebben ondernomen sinds het 
verschijnen van het verbetersignalement, onder andere:
• de herziene richtlijnen hebben meer aandacht voor stepped care en verwijscriteria;
• er is een onderzoek gestart om het aantal verwijzingen bij degeneratieve knieklachten te verminderen.
Hiermee zijn de randvoorwaarden voor betere toepassing van stepped care grotendeels gerealiseerd. 
We signaleren echter ook nog kansen om de implementatie van de stepped care-benadering verder te 
verbeteren. Zo zijn er nog geen landelijke transmurale afspraken. 

In de volgende subparagrafen lichten we deze acties toe.

2.2.1 Richtlijnen hebben meer aandacht voor stepped care en verwijscriteria
Sinds het verschijnen van het verbetersignalement zijn verschillende richtlijnen herzien (paragraaf 1.1.1). 
In de herziene richtlijnen is stepped care consequenter beschreven. Zo staat de stepped care- 
behandeling duidelijk beschreven in de NHG-Standaard ‘Niet-traumatische knieklachten’[6]. Ook in de 
multi disciplinaire richtlijn ‘Conservatieve behandeling van artrose in heup of knie’[8] wordt aanbevolen 
om bij de behandeling de principes van stepped care te volgen. De aanbeveling is om te starten met  
conservatieve behandelopties die voor de patiënt goed toegankelijk zijn, met een hoge mate van eigen 
regie en waarbij de belasting voor de patiënt en het risico op bijwerkingen gering zijn. Hierna kan  
worden overgegaan op complexere, duurdere en meer belastende behandelingen, met een hoger risico 
op bijwerkingen en complicaties. Uiteindelijke (verwijzing voor) chirurgische interventie is de laatste stap. 
In de richtlijn staat wel dat gemotiveerd afwijken van een strikte stepped care-benadering (zorg op maat) 
een overweging kan zijn. 

De multidisciplinaire richtlijn ‘Conservatieve behandeling van artrose in heup of knie’ besteedt aandacht 
aan de verwijscriteria tussen huisarts, specialist en paramedici. Deze verwijscriteria komen overeen in 
de diverse richtlijnen. Zo beschrijft de NHG-Standaard ‘Niet-traumatische knieklachten’, dat een patiënt 
pas wordt doorverwezen naar de orthopedisch chirurg als ondanks maximale conservatieve behandeling 
sprake is van ernstige klachten en belemmeringen in het dagelijks functioneren. De multidisciplinaire 
richtlijn ‘Conservatieve behandeling van artrose in heup of knie’ beschrijft, dat de huisarts moet verwijzen 
naar de orthopedisch chirurg bij onvoldoende resultaat van de conservatieve behandeling en een (waar-
schijnlijkheids)indicatie voor een gewrichtsvervangende operatie. 

Wat betreft de indicatiestelling voor een gewrichtsvervangende operatie komt de beschrijving overeen 
in de recent herziene richtlijnen. De NOV-richtlijn ‘Totale Knieprothese’[5] sluit echter nog niet geheel aan 
op deze recente richtlijnen. De NOV-richtlijn benoemt alleen dat conservatieve behandeling overwogen 
moet worden voorafgaand aan een operatie, en dat een totale knieprothese alleen geplaatst moet worden 
bij radiologisch objectiveerbare artrose. We adviseren de betrokken partijen om zorg te dragen voor 
overeenstemming tussen richtlijnen op bovenstaande punten bij de herziening van de richtlijn ‘Totale 
Knieprothese’ en bij de ontwikkeling van de richtlijn ‘Unicompartimentele knieartrose’ die de NOV recent 
gestart is. Dit is door ons ook meegegeven op de invitational conference van de NOV over deze richtlijn-
ontwikkeling.

Met het herzien van de richtlijnen, is de kwaliteit van de artrosezorg verder verbeterd. Als behandelaren  
de herziene richtlijnen volgen en stepped care consequenter toepassen, moet dat resulteren in een 
afname van het aantal operaties, omdat een groep patiënten al afdoende is geholpen met conservatieve 
behandeling. Dit levert gezondheidswinst op voor patiënten: ze worden minder blootgesteld aan  
operatierisico’s, omdat eerst een minder ingrijpende behandeling wordt geboden.  

Voor een uitgebreid overzicht van de aanbevelingen in de diverse richtlijnen verwijzen we naar bijlage D.
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2.2.2 Onderzoek om aantal verwijzingen naar tweede lijn te verminderen
In het kader van het landelijke programma ‘Doen of laten?’16  is een onderzoek gestart om het aantal 
verwijzingen van de eerste naar de tweede lijn bij degeneratieve knieklachten zonder alarmsymptomen 
te verminderen door de conservatieve behandeling door de huisarts te laten uitvoeren. Hieronder vallen 
ook verwijzingen bij knieartrose. De projectgroep is van plan om aan twintig huisartsen actieve educatie 
te geven en voorlichtingsmateriaal voor patiënten te verstrekken. Twintig andere huisartsen krijgen  
passieve educatie. Tenslotte volgen ze een controlegroep van twintig huisartsen zonder interventie.[32] 

De duur van het onderzoek is twee jaar.

2.2.3 Landelijke transmurale afspraken nog niet uitgewerkt
In het kader van de stepped care-behandeling is het van belang om de afstemming en verdeling van 
verantwoordelijkheden tussen verschillende zorgverleners vast te leggen. De ontwikkeling van lande-
lijke transmurale afspraken was een expliciete wens van partijen zelf. Tijdens het proces zijn partijen 
teruggekomen op de oorspronkelijke verbeterafspraken die ze hierover met elkaar hadden gemaakt. 
Aan vankelijk was het voorstel om de BART-strategie17  door te ontwikkelen. Hier zouden transmurale 
afspraken deel van uitmaken.[2, 4] Hier is gegeven de ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn  
tripartiet van afgezien. Het volgende voornemen was om de landelijke transmurale afspraken op te nemen 
in de ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn. Helaas komen in deze richtlijn de afspraken nog 
onvoldoende tot stand. De betrokken partijen hebben nu afgesproken, dat het ontwikkelen van regionale 
transmurale afspraken onderdeel gaat uitmaken van de ‘Versnellingsagenda artrose van knie en heup’.18 

2.3 Kwalitatieve analyse: acties om PROMs verder te ontwikkelen
In het verbetersignalement (2014) constateerden we, dat voor plaatsing van knie- en heupprothesen 
Patient Reported Outcome Measures (PROMs)19 beschikbaar waren van de stichting Miletus, maar dat 
deze PROMs verder ontwikkeld moesten worden om daadwerkelijk inzicht in de gezondheidsuitkomsten 
te kunnen bieden.[1] 

Voor de kwalitatieve analyse hebben we in beeld gebracht wat partijen hebben gedaan om PROMs  
verder te ontwikkelen. We zien dat partijen een aantal constructieve acties hebben ondernomen sinds 
het verschijnen van het verbetersignalement, onder andere: 
• de registratie van PROMs is uitgebreid; 
• patiënteninformatie over PROMs is beschikbaar;
• er wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van PROMs als voorspeller voor de uitkomst na een 

protheseplaatsing. 
Hiermee zijn de randvoorwaarden voor de verdere toepassing van PROMs verbeterd. Wel lijken PROMs 
nog geen standaard onderdeel van het behandelbeleid. 

In de volgende subparagrafen lichten we deze acties toe.

16 ‘Doen of laten?’ is een landelijk programma dat zorgverleners en patiënten wil helpen bij het maken van een weloverwogen keuze of zorg gepast is bij deze patiënt. 
Het programma stimuleert en ondersteunt zorgverleners met interventies om eventuele niet-gepaste zorg in hun eigen praktijk terug te dringen. Raadpleeg voor 
meer informatie https://doenoflaten.nl/#sectie-2.

17 De BART (Beating osteoARThritis) strategie is in 2011 in Nederland ontwikkeld op basis van nationale en internationale richtlijnen. In deze behandelstrategie wordt 
de behandeling van knie- en heupartrose volgens het stepped care-principe vormgegeven.[33]

18 In een werkconferentie over de versnellingsagenda zijn deze versnellingspunten door de betrokken partijen geprioriteerd om op te pakken. Dit blijkt uit een verslag 
van deze werkconferentie die door de Federatie Medisch Specialisten (FMS) is verstuurd naar het Zorginstituut d.d. 15 juli 2019.

19 Een PROM is een vragenlijst die patiëntgerapporteerde uitkomsten (aspecten van ervaren gezondheid) meet waarmee de patiënt zelf een oordeel geeft over zijn 
gezondheidstoestand.[34] Door het meten van PROMs bij heup- en knieprotheseplaatsing wordt inzichtelijk wat volgens de patiënt het effect is van de prothese.
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2.3.1 Registratie van PROMs uitgebreid
Ten tijde van het verbetersignalement (2014) waren PROMs voor plaatsing van knie- en heupprothesen 
beschikbaar via de stichting Miletus, een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars voor het meten 
van patiëntervaringen in de zorg. In 2015 werden PROMs voor het eerst op grote schaal geregistreerd in 
de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI).20 Deze PROMs worden één keer preoperatief 
en twee keer postoperatief gemeten. De postoperatieve metingen vinden plaats na drie en twaalf  
maanden bij een heupprothese en na zes en twaalf maanden bij een knieprothese.21 De LROI publiceert 
jaarlijks een rapport met de uitkomsten van onder andere deze metingen. Het meest recente rapport met 
de data uit 2018 is in oktober 2019 gepubliceerd.[35] Hierin staan de respons percentages van de PROMs en 
de gemiddelde pre- en postoperatieve scores en verschilscores per PROM. 

De PROMs die in de LROI worden geregistreerd, zijn ook opgenomen in de indicatorsets ‘Totale Knie-
prothese’[36] en ‘Totale Heupprothese’[37]. Deze indicatorsets staan op de Transparantiekalender22 van het 
Zorginstituut. Inmiddels zijn de uitkomsten van de pre- en postoperatieve metingen van deze PROMs 
en de verschilscores tussen deze metingen als verplicht transparant opgenomen in de indicatorsets, wat 
betekent dat het verplicht is om de resultaten van de PROMs aan te leveren bij het Zorginstituut. Het 
Zorginstituut ontsluit deze informatie in de Openbare Database, waardoor data bijvoorbeeld gebruikt 
kunnen worden voor het maken van keuze-informatie voor patiënten. 

De toegenomen registratie en openbaarmaking van PROMs moet resulteren in het gebruiken van PROMs 
als maat voor succes van de behandeling, en daarmee als keuze-informatie voor patiënten. 

2.3.2 Patiëntinformatie over PROMs beschikbaar
De LROI en de NOV hebben samen een uitleganimatie over PROM-vragenlijsten ontwikkeld.[38] Deze  
animatie legt uit wat het doel van de vragenlijsten is. Door meer duidelijkheid te geven over PROMs,  
hopen de partijen patiënten meer te motiveren voor het invullen van de vragenlijsten. De animatie en 
meer patiënteninformatie over PROMs zijn beschikbaar op Zorgvoorbeweging.nl.

2.3.3 Onderzoek naar gebruik van PROMs als voorspeller voor uitkomst na protheseplaatsing
De mate van verbetering na protheseplaatsing die blijkt uit PROMs kan worden gebruikt als maat voor 
het succes van de behandeling. Beter inzicht in gezondheidsuitkomsten en patiëntkenmerken die samen-
hangen met een ongunstige uitkomst van protheseplaatsing, kan voorkomen dat mensen een risicovolle 
operatie ondergaan zonder dat ze erop vooruitgaan. 

Om hierin inzicht te krijgen, wordt divers onderzoek verricht. Hierbij worden PROMs gebruikt zowel  
om de effecten van een operatie te meten als om de patiëntkenmerken te definiëren die mogelijk 
samenhangen met een ongunstige uitkomst[39-41]. Mogelijk kunnen de uitkomsten van onderzoek 
naar mogelijkheden om PROMs in te zetten voor het beter kunnen stellen van een indicatie voor een 
gewrichts vervangende operatie, in de toekomst worden gebruikt om de richtlijnen op het terrein van 
indicatiestelling aan te scherpen. Dit levert gezondheidswinst op: mogelijk kan hiermee worden voor-
komen dat patiënten een risicovolle operatie ondergaan, zonder dat ze erop vooruitgaan.

2.3.4 PROMs nog geen standaard onderdeel behandelbeleid 
Uit een onderzoek uitgevoerd in het kader van een promotietraject, komt naar voren dat PROMs nog 
maar weinig worden toegepast in de spreekkamer van de Nederlandse orthopedisch chirurgen. Slechts 
13% van de ondervraagde orthopedisch chirurgen gebruikte PROMs tijdens gesprekken met patiënten.[42] 
De onderzoekers noemden dit resultaat niet representatief, vanwege het lage responspercentage van de 
benaderde orthopedisch chirurgen in dit onderzoek. 

20 De LROI is een register voor gewrichtsprothesen. Hierin staan de gewrichtsprothesen (heup, knie, enkel, schouder, elleboog, pols, vinger en duim) die in Nederland 
geplaatst zijn, zowel de primaire operaties als de revisieoperaties. Ook de PROMs van de heup, knie en schouder staan in de LROI. Raadpleeg voor meer informatie 
https://www.lroi.nl/over-de-lroi/wat-is-de-lroi.

21 Het betreft de volgende PROMs: NRS, EQ-5D, KOOS-PS en HOOS-PS voor respectievelijk knieprothese en heupprothese en de Oxford Knee/Hip score.
22 Op de Transparantiekalender is terug te vinden met welke meetinstrumenten (kwaliteitsindicatoren en vragenlijsten) er gemeten wordt, wanneer de gegevens 

aangeleverd moeten worden en wanneer de resultaten hiervan openbaar beschikbaar zijn. Raadpleeg voor meer informatie https://www.zorginstituutnederland.nl/
over-ons/werkwijzen-en-procedures/bevorderen-kwaliteit-en-inzichtelijkheid-van-de-zorg/verplicht-aanleveren-kwaliteitsgegevens-volgens-planning-transpa-
rantiekalender
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2.4 Kwantitatieve analyse: veranderingen in zorggebruik en zorgkosten en de toepassing van 
stepped care
Uit onze analyses van declaratiedata blijkt, dat het aantal nieuwe patiënten met een  knie- of heup-
protheseplaatsing in de periode 2014-2017 is afgenomen.23 Het aandeel patiënten waarbij een prothese 
wordt geplaatst, is nagenoeg hetzelfde gebleven. 

Daarnaast zien we een afname in de kosten die gepaard gaan met knie- en heupprotheseplaatsingen. 
Dit komt doordat het aantal nieuwe patiënten met een knie- of heupprothese is gedaald in de periode 
2014-2017. 

Ook zien we dat ongeveer een derde van de patiënten die in 2017 een prothese kregen vanwege artrose, 
voorafgaand aan de operatie fysio- of oefentherapie krijgt. 

In de volgende subparagrafen lichten we onze analyses toe. 

2.4.1 Daling aantal knie- en heupprotheseplaatsingen
We zien in figuur 9 en 10 dat het aantal nieuwe patiënten met een eerste knie- en heupprothese in de  
jaren 2014-2017 is afgenomen. Bij knieprothesen betreft dit een afname van 4,3 procent en bij heup-
prothesen een afname van 5,3 procent. We zien  dat de orthopedisch chirurg procentueel gezien nagenoeg 
bij evenveel patiënten een prothese plaatst. In 2014 ontving 28,9 procent van de nieuwe patiënten met 
knieartrose een knieprothese, ten opzichte van 27,3 procent in 2017. Bij de nieuwe patiënten met heup-
artrose ontving in 2014 55,9 procent van de patiënten een heupprothese, ten opzichte van 55,4 procent  
in 2017. 

Figuur 9 | Aantal nieuwe patiënten met knieartrose, aantal en percentage nieuwe patiënten met  
knieartrose met een eerste knieprothese

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

23 In eerste instantie hebben we in het verbetersignalement (2014) op basis van data uit 2010 in kaart gebracht hoe vaak knie- en heupprothesen werden geplaatst. 
Dit hebben we in overleg met partijen opnieuw in kaart gebracht in de zogenoemde ‘nulmeting’[4]. Deze nulmeting brengt de toepassing van zorg in 2014 in kaart. 
Voor deze evaluatie hebben we de toepassing van zorg in de jaren 2015, 2016 en 2017 op vergelijkbare wijze in kaart gebracht.
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Figuur 10 | Aantal nieuwe patiënten met heupartrose, aantal en percentage nieuwe patiënten met 
heupartrose met een eerste heupprothese 

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

De afname in het aantal protheseplaatsingen levert gezondheidswinst op voor patiënten omdat ze  
minder blootgesteld lijken te worden aan operatierisico’s.

Voor een toelichting op de gebruikte analysemethoden en de volledige resultaten  verwijzen we naar 
bijlage E.

2.4.2 Kosten van protheseplaatsingen afgenomen
In het evaluatieplan uit 2017 hebben we afgesproken om bij de evaluatie te kijken naar veranderingen 
in het zorggebruik. De vragen in het evaluatieplan brengen de effecten van de verbeteracties echter 
nog onvoldoende in beeld. Daarom hebben we aanvullend hierop de verandering in zorgkosten in kaart 
gebracht (impactanalyse).
Voor een toelichting op de gebruikte analysemethoden en de volledige resultaten verwijzen we naar 
bijlage F.

We zien in tabel 2 dat de totale kosten van knie- en heupprotheseplaatsingen in 2017 zijn afgenomen ten 
opzichte van 2014. Voor knieprothesen met ongeveer € 8 miljoen en voor heupprothesen met ongeveer  
€ 11 miljoen. 

Tabel 2 | Kostenontwikkeling protheseplaatsingen bij knie- en heupartrose

De kostendaling komt voornamelijk door een afname van het aantal nieuwe patiënten met een eerste 
protheseplaatsing en voor een kleiner deel door een afname van het gemiddelde tarief van heup-
protheseplaatsingen. 

2.4.3 Een derde van de patiënten krijgt fysio- of oefentherapie vóór operatie
Bij stepped care krijgen patiënten eerst een eenvoudige (conservatieve) behandeling. De inzet van  
fysio- en oefentherapie is een belangrijk onderdeel van de conservatieve behandeling bij artrose. Pas als 
dat niet werkt, volgt mogelijk een gewrichtsvervangende operatie. Om inzicht te krijgen in de toepassing 
van stepped care in de praktijk, hebben we daarom onderzocht in hoeverre patiënten fysio- of oefen-
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therapie kregen voorafgaand aan een gewrichtsvervangende operatie. Toen we het verbetersignalement  
uitbrachten, konden we dit nog onvoldoende in beeld brengen bij gebrek aan data. Voor een toelichting 
op de gebruikte analysemethoden en de volledige resultaten verwijzen we naar bijlage G.

Uit de analyses blijkt dat 34 procent van de patiënten die in 2017 een knieprotheseplaatsing ondergaan, 
in het jaar voorafgaand aan de operatie fysio- of oefentherapie krijgt. Bij patiënten met een heup-
prothese is dat 33 procent. Het percentage patiënten dat fysio- of oefentherapie ondergaat voorafgaand 
aan een protheseplaatsing, varieert per instelling waar de operatie plaatsvindt. Voor patiënten met  
knieartrose varieert het aandeel patiënten dat fysio- of oefentherapie heeft ontvangen van 6 tot 72  
procent. Voor patiënten met heupartrose varieert dit van 11 tot 73 procent. Hierbij merken we op dat  
fysio- en oefentherapie voor knie- en heupartrose pas sinds 2018 is opgenomen in het basispakket. Dit 
kan patiënten belemmerd hebben om voor 2018 gebruik te maken van fysio- en oefentherapie. 

Onze bevindingen sluiten aan bij een recent gepubliceerd onderzoek waaruit blijkt dat niet-chirurgische 
behandelingen voor knie-en heupartrose in Nederland nog onderbenut zijn.[43]
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3 Realisatie verbeterafspraken opnieuw 
evalueren voor periode 2014-2021
In de voorgaande hoofdstukken hebben we gekeken naar de verbeteracties van partijen. We hebben 
deze kwalitatief in beeld gebracht. Ook hebben we voor de periode 2014-2017 kwantitatief gekeken naar 
de daadwerkelijke verandering in het zorggebruik en de daarmee gepaard gaande zorgkosten. Daarnaast 
hebben we gekeken naar de toepassing van stepped care bij patiënten die in 2017 een knie- of heup-
prothese kregen. 

In deze tussentijdse evaluatie stellen we vast dat de randvoorwaarden voor de doelmatige inzet van 
beeldvormende diagnostiek en selectieve protheseplaatsing grotendeels zijn gerealiseerd. We signaleren 
ook verdere kansen om de kwaliteit van zorg nog beter te maken. Er zijn bijvoorbeeld nog geen landelijke 
transmurale afspraken tussen de betrokken partijen ontwikkeld. Wel zien we dat partijen actief door-
werken aan meer zinnige zorg voor patiënten met artrose van knie en heup. Er worden nieuwe acties 
opgepakt, bijvoorbeeld via de versnellingsagenda. Daarnaast zien we al voorzichtige trends in meer 
doelmatige inzet van beeldvormende diagnostiek en selectievere protheseplaatsing. 

Het is echter nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken over de verandering in het zorggebruik, 
de zorgkosten en de toepassing van stepped care sinds het uitbrengen van het verbetersignalement. Dit 
heeft twee oorzaken:
• door de systematiek van de declaratiedata missen we in onze analyses op dit moment data over 2018 

en 2019; en
• een belangrijk aantal randvoorwaarden voor de meer doelmatige inzet van beeldvormende diagnostiek 

en selectievere protheseplaatsing is pas recent afgerond. Zo zijn de meeste richtlijnen pas in 2019 
herzien.24 

We kunnen daarom nog geen antwoord geven op de vraag of de verbeterafspraken uit het verbeter-
signalement in voldoende mate zijn gerealiseerd. Wel hadden we op basis van de gemaakte afspraken 
grotere effecten verwacht. Om deze vraag in de toekomst wel te kunnen beantwoorden, gaan we de 
kwantitatieve analyse over 2014-2021 herhalen. Op deze manier kunnen we het effect van de afspraken 
uit het verbetersignalement beter evalueren. Ook hebben we vanwege voortschrijdend inzicht nieuwe 
doelstellingen voorgesteld aan partijen over de mate waarin het zorggebruik kan afnemen en de toe- 
passing van stepped care kan toenemen. Dit verbeterpotentieel is gebaseerd op wat de richtlijnen  
adviseren over goede zorg voor patiënten met knie- en heupartrose. Op basis van de reacties van partijen 
hebben we de doelstellingen nu opnieuw vastgesteld. We merken op dat deze reacties uiteenliepen: 
sommige partijen spraken een grotere ambitie uit dan andere partijen. Voor een volledig overzicht van  
de consultatiereacties verwijzen we naar bijlage H.      

In de volgende paragrafen lichten we de nieuwe doelstellingen nader toe en schetsen we het vervolg. 

3.1 Nieuwe doelstellingen over meer doelmatige inzet van beeldvormende diagnostiek
In het verbetersignalement (2014) hebben we een inschatting gemaakt van de  kosten die vermeden 
kunnen worden door meer doelmatige inzet van beeldvormende diagnostiek. Deze inschattingen waren 
gebaseerd op een aantal aannames. De afgelopen jaren is een aantal aannames uit de oorspronkelijke 
inschatting uit het verbetersignalement genuanceerd. Daarom hebben we de doelstellingen over de 
mate waarin het zorggebruik kan afnemen door de verbeterafspraken naar beneden bijgesteld in deze 
tussentijdse evaluatie. 
 
In de volgende subparagrafen lichten we deze nieuwe doelstellingen toe en leggen we uit waarom het 
nodig was deze op te stellen.

24 Behoudens de NHG-Standaard ‘Niet-traumatische knieklachten, die in 2016 is herzien.
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3.1.1 Nieuwe doelstellingen over afname zorggebruik
Op basis van de gemaakte verbeterafspraken verwachten we een daling in de inzet van beeldvormende 
diagnostiek ten opzichte van 2014. Deze verwachte daling is minder groot dan oorspronkelijk in het 
verbetersignalement geformuleerd. Bij de herhaling van de evaluatie over periode 2014-2021 verwachten 
we dat:
• het percentage radiologische onderzoeken aangevraagd door de huisarts bij patiënten met knie- en 

heupartrose in 2021 is afgenomen naar 25 procent ten opzichte van respectievelijk van 30,5 procent en 
47,8 procent in 2014;

• het percentage MRI’s bij patiënten met knie- en heupartrose die conservatief behandeld worden in 
2021 is afgenomen naar 5 procent ten opzichte van respectievelijk 14,1 en 6,8 procent in 2014;

• het percentage MRI’s bij operatief behandelde patiënten met knie- en heupartrose gelijk blijft.

De verwachtingen zijn gebaseerd op de richtlijnen over het gebruik van beeldvormende diagnostiek bij 
artrose. Artrose is een klinische diagnose, waarbij radiologisch onderzoek in principe niet noodzakelijk 
is voor het stellen van de diagnose.[6-8] Hierdoor zou de diagnostiek met name in de eerste lijn duidelijk 
moeten afnemen. Beeldvormende diagnostiek in de tweede lijn is wel gepast bij de indicatiestelling van 
een prothese in de tweede lijn. Als beeldvormend onderzoek wordt verricht, zijn röntgenfoto’s het  
onderzoek van eerste keus.[5, 8] Ook in de follow-up na operatie zijn röntgenfoto’s het onderzoek van 
eerste keus. Een MRI is in principe niet nodig. 

3.1.2 Reden voor bijstellen van de doelstellingen over beeldvormende diagnostiek
In het verbetersignalement (2014) hebben we alleen een inschatting gemaakt van vermijdbare kosten 
in de tweede lijn. Voor de eerste lijn konden we dit niet doen, omdat registratie van diagnostische ver-
richtingen in de eerste lijn qua systematiek niet mogelijk was. In de tweede voortgangsrapportage (2016) 
hebben we samen met partijen de afspraak over de inzet van beeldvormende diagnostiek genuanceerd. 
We stelden daarbij vast, dat beeldvormende diagnostiek in de tweede lijn wel gepast is bij de indicatie-
stelling van een prothese, maar dat beeldvormende diagnostiek niet noodzakelijk is bij de diagnose-
stelling van artrose. Hierdoor zou de diagnostiek met name in de eerste lijn duidelijk moeten afnemen.25 
Hiermee was de inschatting over de te besparen kosten uit het verbetersignalement niet langer van 
toepassing. In de tweede voortgangsrapportage hebben we aangegeven dat we samen met de betrokken 
partijen nogmaals wilden kijken naar de onderbouwing bij de oorspronkelijke inschattingen. We hebben 
toen echter geen bijgestelde inschatting gemaakt.26 

 
3.2 Nieuwe doelstellingen over selectievere plaatsing van knie- en heupprothesen

In het verbetersignalement (2014) hebben we ook een inschatting gemaakt van de vermijdbare kosten in 
de tweede lijn door selectievere plaatsing van knie- en heupprothesen. Ook deze inschattingen zijn door 
voortschrijdend inzicht niet langer van toepassing. Daarom hebben we de doelstellingen over de mate 
waarin het zorggebruik en de zorgkosten kunnen afnemen door de verbeterafspraken, naar beneden 
bijgesteld. Ook hebben we nieuwe doelstellingen geformuleerd over hoeveel de toepassing van stepped 
care kan toenemen. 

In de volgende subparagrafen lichten we deze nieuwe doelstellingen toe en leggen we uit waarom het 
nodig was deze op te stellen.

25 Door toegenomen analysemogelijkheden kunnen we nu wel gedeeltelijk de inzet van beeldvormende diagnostiek in de eerste lijn monitoren. Hierbij kunnen we 
alleen zien, welke diagnostiek in de eerste lijn is gedaan voor patiënten die vervolgens in de tweede lijn zijn behandeld voor knie- of heupartrose. Daarbij doen we 
de aanname dat deze diagnostiek in het kader van knie- of heupartrose is aangevraagd. Voor de groep patiënten die na diagnostiek geen behandeling krijgen in de 
tweede lijn, hebben we geen gegevens.

26 Wel hebben we in overleg met partijen de uitgangssituatie van de toepassing van zorg in de zogenoemde nulmeting (2017)[4] opnieuw in kaart gebracht op basis 
van data uit 2014. In eerste instantie hebben we in het verbetersignalement op basis van data uit 2010 in kaart gebracht hoe vaak beeldvormende diagnostiek werd 
toegepast. De nulmeting brengt de toepassing van zorg in 2014 in kaart. Voor deze evaluatie hebben we de toepassing van zorg in de jaren 2015, 2016 en 2017 op 
vergelijkbare wijze in kaart gebracht.
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3.2.1 Nieuwe doelstellingen over zorggebruik en toepassing stepped care
Op basis van de gemaakte verbeterafspraken verwachten we een daling in het aantal knie- en heup-
protheseplaatsingen ten opzichte van 2014. Deze verwachte daling is minder groot dan oorspronkelijk in 
het verbetersignalement geformuleerd. Ook verwachten we een toename in de toepassing van stepped 
care. We verwachten:
• door de opname van fysio- en oefentherapie in het basispakket een positief substitutie-effect van  

€ 5 miljoen op jaarbasis, voornamelijk vanwege de uitstel van protheseplaatsingen;
• dat bij de herhaling van de evaluatie in 2023 minimaal 75 procent van de patiënten die een knie- of 

heupprothese krijgen in 2021, voorafgaand aan de operatie fysio- of oefentherapie heeft ontvangen. 
Dit gebeurt in 2017 bij een derde van de patiënten.

Onze verwachtingen zijn gebaseerd op wat de richtlijnen zeggen over stepped care. De richtlijnen bevelen 
aan om eerst conservatieve behandelopties in te zetten, waaronder fysio- en oefentherapie, en pas daar-
na over te gaan tot chirurgische interventie. De richtlijnen noemen ook dat er ruimte moet zijn voor zorg 
op maat. Het kan een overweging zijn om op basis van individuele patiëntkarakteristieken of behoeften 
van de patiënt af te wijken van een strikte stepped care-benadering. Arts en patiënt maken daarbij ook 
een gezamenlijk inschatting van de haalbaarheid van de behandelopties.[8] De verwachtingen over de 
hoogte van het substitutie-effect komen uit ons pakketadvies over fysio- en oefentherapie bij artrose 
aan heup en knie (2017).[31] 

3.2.2 Reden voor bijstellen van de doelstellingen over knie- en heupprotheseplaatsingen
In ons pakketadvies over fysio- en oefentherapie bij artrose aan heup en knie (2017)[31] hebben we 
onderzocht of fysio- en oefentherapie (een belangrijk onderdeel van de stepped care-behandeling voor 
artrose) leidt tot besparingen op protheseplaatsingen. In ons pakketadvies concluderen we, dat opname 
van fysio- en oefentherapie voor patiënten met knie- en heupartrose in het basispakket op jaarbasis leidt 
tot een positief substitutie-effect van € 5 miljoen, voornamelijk door uitstel van protheseplaatsingen.27 

Hiermee was de inschatting over de te besparen kosten uit het verbetersignalement niet langer van 
toepassing. 

Over de toepassing van stepped care waren nog geen eerdere inschattingen gemaakt. Bij publicatie van 
het verbetersignalement in 2014, konden we de toepassing van stepped care namelijk nog onvoldoende 
in beeld brengen vanwege het ontbreken van data. Daarom hebben we nu voor het eerst verwachtingen 
opgesteld.

3.3 Vervolg tussentijdse evaluatie Zinnige Zorg bij knie- en heupartrose  
Er is veel gebeurd sinds het uitbrengen van het verbetersignalement en we zien voorzichtige trends in 
meer doelmatige inzet van beeldvormende diagnostiek en selectievere protheseplaatsing. Wél constateren 
we dat de realisatie van de afgesproken verbeteringen langzaam tot stand komt. Dit zien we bij meer  
Zinnige Zorg-projecten en is aanleiding om onze koers aan te passen. We voeren een aantal veranderingen 
door om onze Zinnige Zorg-activiteiten effectiever te maken. Voor het vervolg van het Zinnige Zorg- 
project ‘Zorg bij artrose van knie en heup’ betekent dit twee dingen.

Ten eerste dragen we de verdere implementatie van de verbeterafspraken over aan het programma 
Zorgevaluatie en Gepast Gebruik28 (ZE&GG). Het programma ZE&GG wordt uitgevoerd in opdracht van 
de partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) die afspraken hebben vastgelegd in het Bestuurlijk 
akkoord MSZ (Hoofdlijnenakkoord, HLA-MSZ) 2019-2022. Alle partijen van het HLA-MSZ verenigd in het 
programma ZE&GG hebben ingestemd met het opnemen van de Zinnige Zorg-trajecten, in hun imple-
mentatieagenda. Daarmee is er commitment van alle HLA-partijen om werk te maken van de implemen-
tatie. Waar mogelijk zal ZE&GG op basis van bestaande data spiegelinformatie op het niveau 

27 In dit rapport adviseren we, om voor artrose aan de knie en heup maximaal 12 behandelingen oefentherapie onder supervisie van een fysio- of oefentherapeut per 
periode van 12 maanden in de basisverzekering op te nemen. Deze behandeling zit vanaf 2018 in het basispakket.

28 Raadpleeg voor meer informatie https://www.zorgevaluatiegepastgebruik.nl/.
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van de zorgaanbieder terugkoppelen. Deze spiegelinformatie geeft per ziekenhuis inzicht in de door hen 
verleende zorg en zo mogelijk de uitkomsten van zorg, ten opzichte van andere ziekenhuizen. Ziekenhuizen 
krijgen op deze wijze ook inzicht in de mate van implementatie van de genoemde verbeteracties. 

Ten tweede behoudt het Zorginstituut een monitorende rol. We blijven monitoren in welke mate partijen 
de nieuwe doelstellingen bereiken. Als de declaratiedata tot en met 2021 beschikbaar zijn, brengen we 
een definitief evaluatierapport uit. Zo kunnen we de effecten van het verbetersignalement beter in beeld 
brengen. 

Bij de herhaling van de kwantitatieve evaluatie brengen we in kaart:
• in hoeverre het zorggebruik (inzet van beeldvormende diagnostiek en aantal protheseplaatsingen) is 

veranderd in de periode 2014-2021;  
• in hoeverre de zorgkosten zijn veranderd in de periode 2014-2021;
• in hoeverre de toepassing van stepped care is veranderd in de periode 2017-2021; en
• in welke mate de nieuwe doelstellingen hiermee zijn gerealiseerd.29 

 
Met deze nieuwe aanpak van Zinnige Zorg blijven we ons inzetten om 17 miljoen Nederlanders te 
verzekeren van goede zorg. 

29 De verwachte substitutie-effecten van opname van fysio- en oefentherapie bij knie- en heupartrose in het basispakket zullen in het kader van het systeemadvies 
fysio- en oefentherapie[44] in kaart worden gebracht.
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 Bijlage A Overzicht partijen
Voor de evaluatie hebben we samengewerkt met onderstaande partijen. In bijlage B staat beschreven 
hoe we deze samenwerking hebben vormgegeven.

 

Wetenschappelijke verenigingen
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
Federatie Medisch Specialisten (FMS)

 Patiëntenverenigingen
Patiëntenfederatie Nederland
ReumaNederland

 Zorgaanbieders
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen (NVZ)
Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)

 Zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Zo
rg

aa
nb

ie
de

rs

Patiëntenverenigingen

W
etenschappelijke

verenigingen

Zorgverzekeraars

Zorginstituut
Nederland

FMS

NOV

NHG

NVR

VvOCM

KNFG

ZN

NFU

NVZ

ZKN

Patiënten-
federatie 

Nederland

Reuma
Nederland
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 Bijlage B Verantwoording werkwijze  
Zinnige Zorg
Het Zorginstituut wil met het Zinnige Zorg-programma de kwaliteit van de zorg en de gezondheidswinst 
voor de patiënt vergroten en onnodige kosten vermijden. Om deze doelen te bereiken, licht het Zorg-
instituut samen met betrokken partijen de zorg in het verzekerde basispakket systematisch door. Hoe we 
dat doen, lichten we in deze bijlage toe.

 Uitgangspunten
Zorginstituut Nederland heeft voor het programma Zinnige Zorg een systematische werkwijze ont-
worpen om de manier waarop gebruik wordt gemaakt van zorg in het verzekerde basispakket door te 
lichten. De kern van deze systematische doorlichting is het identificeren en terugdringen van ineffectieve 
en/of onnodige zorg, zodat de kwaliteit van de zorg voor de patiënt verbetert, de gezondheidswinst 
toeneemt en onnodige kosten worden vermeden. Een systematische doorlichting doen we binnen alle 
ICD-10-hoofdstukken. We werken hierbij vanuit de volgende uitgangspunten: 
• Patiëntenperspectief: we kijken vanuit het perspectief van de patiënt naar het gehele zorgtraject. Samen 

beslissen is daarbij van belang.
• Pakketbeheerder: onze focus ligt primair op zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet of de Wet 

langdurige zorg.
• Goede zorg in de praktijk: we gaan uit van de opvattingen over goede zorg van de professionals zelf zoals 

deze zijn weergegeven in richtlijnen of blijken uit wetenschappelijk onderzoek. Vervolgens kijken we 
hoe de zorg in de praktijk wordt uitgevoerd. Dit leidt tot identificatie van onder- en overdiagnostiek, 
onder- en overbehandeling en het signaleren van kennislacunes.

• Betrokkenheid partijen: in alle fasen van de systematische doorlichting werken we samen met 
de betrokken verantwoordelijke partijen: patiënten, zorgprofessionals, zorginstellingen en 
zorgverzekeraars. We nodigen hen uit om bijeenkomsten bij te wonen en ons te adviseren over het 
onderzoek. Voorafgaand aan de publicatie van rapporten nodigen we partijen uit voor een schriftelijke 
bestuurlijke consultatie.  

 Cyclus
Voor het bevorderen van goede zorg voeren we een systematische doorlichting uit volgens een cyclus  
zoals geïllustreerd in de onderstaande figuur. Deze cyclus bestaat uit vier opeenvolgende fasen:  
screening, verdieping, implementatie en evaluatie.

Figuur A1 | Cyclus Zinnige Zorg

Screeningsfase
Doorlichten van een 
ICD-10-zorgdomein

Screenen

EvaluerenEvaluatie
Evalueren van de implementatie 
en bereikte resultaten

Implementatie
Implementeren van

verbeteringsmaatregelen

Verdiepingsfase
Ontwerpen van de juiste 

verbeteringsmaatregelen 

MET PARTIJEN IN DE ZORG MET PARTIJEN IN DE ZORG

DOOR ZORGINSTITUUT NEDERLAND

Verdiepen

Implementeren

DOOR PARTIJEN IN DE ZORG
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 Screeningsfase
Het doel van de screeningsfase is een of meer zorgtraject(en) voor patiënten met een bepaalde aan-
doening uit een aangewezen ICD-10-gebied te selecteren voor de verdiepingsfase. Deze selectie gebeurt 
op basis van de drie criteria: groot aantal patiënten, hoge zorgkosten en hoge individuele ziektelast.  
Vervolgens gaat het Zorginstituut na of er richtlijnen beschikbaar zijn (opvattingen over goede zorg) 
en mogelijkheden voor onderzoek naar de uitvoering in de praktijk (beschikbaarheid van declaratie- of 
andere data). Ook bespreken we met de betrokken partijen of er vermoedens zijn over mogelijkheden 
voor meer zinnige zorg. De keuze voor de zorgtrajecten die hieruit resulteert, leggen we samen met de 
onderliggende analyse vast in een rapport ‘Systematische analyse’. Het definitieve rapport sturen we 
naar partijen in de zorg en naar de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 Verdiepingsfase
Het doel van de verdiepingsfase is voor de geselecteerde zorgtrajecten inzichtelijk maken waar de zorg in 
de praktijk niet wordt uitgevoerd zoals op basis van de (wetenschappelijke onderbouwde) aanbevelingen 
in richtlijnen of de wetenschappelijke stand van zaken verwacht mag worden. Met andere woorden,  
waar is mogelijk sprake van niet-gepaste zorg? Hierbij zijn we op zoek naar: onder- en overdiagnostiek, 
onder- en overbehandeling en kennislacunes. Op basis van dit onderzoek maakt het Zorginstituut met  
de betrokken partijen afspraken over verbeteracties. Het onderzoek en de verbeterafspraken (inclusief 
impactanalyse) leggen we vast in een ‘Verbetersignalement’. Het definitieve rapport bieden we aan  
partijen in de zorg aan en aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 Implementatiefase
Het doel van de implementatiefase is het realiseren van de verbeterafspraken. Deze verantwoordelijk-
heid ligt bij de partijen in de zorg. Het Zorginstituut kan in deze fase een ondersteunende en faciliterende 
rol hebben, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten, het verstrekken van data en spiegel-
informatie en het uitvoeren van aanvullend onderzoek. Het Zorginstituut rapporteert periodiek over de 
voortgang aan de verantwoordelijke partijen en aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 Evaluatiefase
Het doel van de evaluatiefase is zichtbaar maken of de verbeterafspraken gerealiseerd zijn en bepalen of 
er nog andere acties of maatregelen nodig zijn. De uitkomsten van de evaluatie worden vastgelegd in een 
rapport dat wordt aangeboden aan partijen in de zorg en aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport. 

 Onderzoek
In de systematische doorlichting kunnen we gebruik maken van verschillende vormen van onderzoek, 
waaronder:
• analyse van nationale richtlijnen;
• analyse van internationale richtlijnen;
• systematische reviews naar (kosten)effectiviteit;
• analyse van declaratiedata.

We gebruiken declaratiedata (uit het Declaratie Informatie Systeem (DIS), Zorg Prestaties en Declaraties 
(ZPD), en het Genees- en hulpmiddelen Informatieproject (GIP)) om een indruk te krijgen van de praktijk 
van de zorg. Declaratiedata zijn een reflectie van de registratiepraktijk en niet altijd van de daadwerkelijk 
geleverde zorg. Desalniettemin zijn deze data wel een belangrijke, en soms zelfs enige, informatiebron 
en kan deze waardevolle signalen geven over de kwaliteit van de zorg. De bescherming van de privacy 
staat voorop. De gebruikte persoonsgegevens zijn daarom gepseudonimiseerd en niet herleidbaar tot 
individuen.

Het Zorginstituut geeft in het programma Zinnige Zorg geen opdracht of subsidie voor klinisch onderzoek.
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 Bijlage C Tijdlijn 
Tijdlijn onderzoek naar

zorg voor artrose van knie en heup

November

Publicatie Verbetersignalement bij zorg voor artrose van knie en heup

Voortgangsbespreking naar 2 jaar

Voortgangsbespreking naar 1 jaarSeptember

2014

2015

2016

April Bijeenkomst Evaluatieplan

2017

Juni Publicatie Kwantitatieve tussenmeting 2014-2015 Verbetersignalement zorg voor artrose 
van knie en heup

2018

2019

Informeren van partijen over aanvullende vragen in evaluatieplan

Tussentijdse evaluatie Zinnige Zorg voor mensen met artrose van knie en heup

2020

Mei - Juni Consultatie Evaluatieplan

Juli Publicatie Evaluatieplan en nulmeting Verbetersignalement zorg voor artrose 
van knie en heup

Voorjaar Start evaluatiefase Zinnige Zorg voor mensen met artrose van knie en heup

Najaar Informeren van partijen over uitstel van consultatie van evaluatierapport

Herhalen kwantitatieve evaluatie Zinnige Zorg voor mensen met artrose van knie en 
heup als data tot en met 2021 beschikbaar zijn
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 Bijlage D Overzicht van aanbevelingen in 
richtlijnen
Tabel D1 | Aanbevelingen over beeldvormende diagnostiek in richtlijnen over knie- en heupartrose en 
knie- en heupprothese

Klinische criteria

NHG-Standaard niet-traumatische knieklachten (2016)

De diagnose knieartrose is waarschijnlijk bij aanwezigheid van de volgende drie criteria: 
•  lee� ijd > 45 jaar; 
• aan activiteiten gerelateerde kniepijn; 
• geen of kortdurende ochtendstij� eid (< 30 minuten)

De volgende bevindingen maken de diagnose knieartrose waarschijnlijker: verminderde � exie of extensie; crepitaties bij bewegings-
onderzoek; gevoeligheid van de gewrichtsspleet; benige verbreding van het kniegewricht

Alarmsymptomen: bij een acuut ontstaan van de klachten, gewrichtspijn in rust, zwelling, warmte, roodheid, bewegingsbeperking 
en/of koorts kan sprake zijn van een (septische) artritis en kan de huisarts van het hier voorgestelde diagnostische traject afwijken

Andere diagnosen waarop de huisarts alert moet zijn: meniscusletsel (trauma in verleden, hydrops, slotverschijnselen), referred pain, 
jicht, in� ammatoire artritiden, septische artritis, maligniteiten, juveniele artritis, osteochondritis dissecans

Multidisciplinaire richtlijn conservatieve behandeling artrose heup-knie (2019)

Stel de diagnose artrose van de heup of knie klinisch op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek en zonder aanvullend beeld-
vormend onderzoek als een patiënt: 
• 45 jaar of ouder is en; 
• aan activiteiten gerelateerde pijn in het heup- of kniegewricht hee�  en; 
•  geen of kortdurende (<30 minuten) kniegewricht gerelateerde ochtendstij� eid hee� 

Stel de diagnose artrose aan heup of knie op basis van klinische criteria, en verricht geen aanvullend beeldvormend onderzoek 
(röntgenfoto’s of MRI-scans) bij een typische klinische presentatie en beloop van heup- en knieartrose. Dit geldt voor initiële 
diagnose en beoordeling van klinisch beloop.

Geef goede uitleg aan de patiënt waarom beeldvormend onderzoek niet zinvol of noodzakelijk is

NOV-richtlijn totale knieprothese (2014)

-

NOV-richtlijn totale heupprothese (2019)

-

KNGF-richtlijn artrose heup-knie (2018)

De klinische diagnose heup- en/of knieartrose wordt gesteld op basis van een anamnese en lichamelijk onderzoek. Daarbij worden 
de klinische classi� catiecriteria gebruikt van de ‘American College of Rheumatology’ (ACR): pijn in de knie in combinatie met ten 
minste 3 van de volgende kenmerken:
• lee� ijd > 45 jaar 
• ochtendstij� eid < 30 minuten 
• crepiteren 
• pijn bij palpatie van het bot - benige zwelling 
• geen warmte bij palpatie

Rode vlaggen: warme en gezwollen (rode) knie, onverklaarde hevige pijn in heup en/of knie, zwelling in de lies, ernstige slotklachten 
in de knie, (hevige) pijn in rust en zwelling (zonder trauma) 

Rode vlaggen na prothesechirurgie: koorts, gezwollen en rode wond, lekkende wond, plotselinge hevige pijn in gewricht met 
prothese, al dan niet na trauma, meer pijn in knie die niet minder wordt door pijnstillers, belasting niet meer mogelijk, pijn in de kuit 
bij het optrekken van de tenen, roodgekleurd onderbeen en krijgen van pijn in het onderbeen.

Aanvullend onderzoek

NHG-Standaard niet-traumatische knieklachten (2016)

Knieartrose is een klinische diagnose, waarbij in de huisartsenpraktijk beeldvormend onderzoek niet wordt aanbevolen

Bij het vermoeden van osteochondritis dissecans, osteomyelitis of een maligniteit wordt beeldvormend onderzoek en/of 
laboratoriumonderzoek aangevraagd

Multidisciplinaire richtlijn conservatieve behandeling artrose heup-knie (2019)

Overweeg aanvullend onderzoek (radiologisch, laboratorium of verwijzing naar een orthopedisch chirurg of reumatoloog) bij:
•  een patiënt die niet aan de bovenstaande criteria voldoet of;
•  bij een atypische presentatie of;
•  bij discrepantie tussen anamnese en lichamelijk onderzoek.

Verricht uitsluitend aanvullend beeldvormend onderzoek:
•  in geval van atypische presentatie of;

bij onverwacht snelle progressie of verandering in het patroon van klachten en symptomen tijdens de follow-up of;
•  in het kader van indicatiestelling voor een gewrichtsvervangende prothese.
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Klinische criteria

NHG-Standaard niet-traumatische knieklachten (2016)

De diagnose knieartrose is waarschijnlijk bij aanwezigheid van de volgende drie criteria: 
•  lee� ijd > 45 jaar; 
• aan activiteiten gerelateerde kniepijn; 
• geen of kortdurende ochtendstij� eid (< 30 minuten)

De volgende bevindingen maken de diagnose knieartrose waarschijnlijker: verminderde � exie of extensie; crepitaties bij bewegings-
onderzoek; gevoeligheid van de gewrichtsspleet; benige verbreding van het kniegewricht

Alarmsymptomen: bij een acuut ontstaan van de klachten, gewrichtspijn in rust, zwelling, warmte, roodheid, bewegingsbeperking 
en/of koorts kan sprake zijn van een (septische) artritis en kan de huisarts van het hier voorgestelde diagnostische traject afwijken

Andere diagnosen waarop de huisarts alert moet zijn: meniscusletsel (trauma in verleden, hydrops, slotverschijnselen), referred pain, 
jicht, in� ammatoire artritiden, septische artritis, maligniteiten, juveniele artritis, osteochondritis dissecans

Multidisciplinaire richtlijn conservatieve behandeling artrose heup-knie (2019)

Stel de diagnose artrose van de heup of knie klinisch op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek en zonder aanvullend beeld-
vormend onderzoek als een patiënt: 
• 45 jaar of ouder is en; 
• aan activiteiten gerelateerde pijn in het heup- of kniegewricht hee�  en; 
•  geen of kortdurende (<30 minuten) kniegewricht gerelateerde ochtendstij� eid hee� 

Stel de diagnose artrose aan heup of knie op basis van klinische criteria, en verricht geen aanvullend beeldvormend onderzoek 
(röntgenfoto’s of MRI-scans) bij een typische klinische presentatie en beloop van heup- en knieartrose. Dit geldt voor initiële 
diagnose en beoordeling van klinisch beloop.

Geef goede uitleg aan de patiënt waarom beeldvormend onderzoek niet zinvol of noodzakelijk is

NOV-richtlijn totale knieprothese (2014)

-

NOV-richtlijn totale heupprothese (2019)

-

KNGF-richtlijn artrose heup-knie (2018)

De klinische diagnose heup- en/of knieartrose wordt gesteld op basis van een anamnese en lichamelijk onderzoek. Daarbij worden 
de klinische classi� catiecriteria gebruikt van de ‘American College of Rheumatology’ (ACR): pijn in de knie in combinatie met ten 
minste 3 van de volgende kenmerken:
• lee� ijd > 45 jaar 
• ochtendstij� eid < 30 minuten 
• crepiteren 
• pijn bij palpatie van het bot - benige zwelling 
• geen warmte bij palpatie

Rode vlaggen: warme en gezwollen (rode) knie, onverklaarde hevige pijn in heup en/of knie, zwelling in de lies, ernstige slotklachten 
in de knie, (hevige) pijn in rust en zwelling (zonder trauma) 

Rode vlaggen na prothesechirurgie: koorts, gezwollen en rode wond, lekkende wond, plotselinge hevige pijn in gewricht met 
prothese, al dan niet na trauma, meer pijn in knie die niet minder wordt door pijnstillers, belasting niet meer mogelijk, pijn in de kuit 
bij het optrekken van de tenen, roodgekleurd onderbeen en krijgen van pijn in het onderbeen.

Aanvullend onderzoek

NHG-Standaard niet-traumatische knieklachten (2016)

Knieartrose is een klinische diagnose, waarbij in de huisartsenpraktijk beeldvormend onderzoek niet wordt aanbevolen

Bij het vermoeden van osteochondritis dissecans, osteomyelitis of een maligniteit wordt beeldvormend onderzoek en/of 
laboratoriumonderzoek aangevraagd

Multidisciplinaire richtlijn conservatieve behandeling artrose heup-knie (2019)

Overweeg aanvullend onderzoek (radiologisch, laboratorium of verwijzing naar een orthopedisch chirurg of reumatoloog) bij:
•  een patiënt die niet aan de bovenstaande criteria voldoet of;
•  bij een atypische presentatie of;
•  bij discrepantie tussen anamnese en lichamelijk onderzoek.

Verricht uitsluitend aanvullend beeldvormend onderzoek:
•  in geval van atypische presentatie of;

bij onverwacht snelle progressie of verandering in het patroon van klachten en symptomen tijdens de follow-up of;
•  in het kader van indicatiestelling voor een gewrichtsvervangende prothese.

Aanvullend onderzoek (vervolg)

NOV-richtlijn totale knieprothese (2014)

-

NOV-richtlijn totale heupprothese (2019)

-

KNGF-richtlijn artrose heup-knie (2018)

-

Röntgen

NHG-Standaard niet-traumatische knieklachten (2016)

Beeldvormend onderzoek (zoals röntgenfoto of MRI-scan) voor het vaststellen of uitsluiten van knieartrose wordt niet aanbevolen, 
omdat de relatie tussen afwijkingen, gevonden bij beeldvormend onderzoek, en de klachten van de patiënt vaak onduidelijk is

Multidisciplinaire richtlijn conservatieve behandeling artrose heup-knie (2019)

Gebruik bij aanvullend beeldvormend onderzoek:
•  belaste opnamen en bij voorkeur � xed � exion opnamen (FFV) of Rosenberg opnamen voor detectie van tibiofemorale artrose;
•  belaste opnamen en bij voorkeur skyline-opname voor detectie van patellofemorale artrose;
•  aanvullende faux-pro� le opnamen voor een gevoeliger detectie van heupartrose.

Maak in lokaal overleg tussen verwijzers uit eerstelijn en tweedelijn en radiologen afspraken over de juiste vraagstelling, keuze van 
röntgenopnamen en terminologie bij de verslaglegging bij de diagnostiek van artrose

Wanneer beeldvormend onderzoek noodzakelijk is, adviseert de EULAR-richtlijn röntgenfoto’s als eerste modaliteit van keuze, maar 
noemt voor het stellen van aanvullende diagnoses echogra� e of MRI als beste radiologische modaliteit voor beeldvorming van weke 
delen en CT of MRI voor visualisatie van bot

NOV-richtlijn totale knieprothese (2014)

Gebruik conventioneel röntgenonderzoek voor het vaststellen van gonartrose

NOV-richtlijn totale heupprothese (2019)

-

KNGF-richtlijn artrose heup-knie (2018)

Een röntgenfoto is niet nodig om de diagnose artrose te stellen (maar is in sommige gevallen nodig om andere aandoeningen uit te 
sluiten); de ernst van de gewrichtsschade op een röntgenfoto gee�  geen inzicht in de ernst van de klachten

MRI

NHG-Standaard niet-traumatische knieklachten (2016)

Beeldvormend onderzoek (zoals röntgenfoto of MRI-scan) voor het vaststellen of uitsluiten van knieartrose wordt niet aanbevolen, 
omdat de relatie tussen afwijkingen, gevonden bij beeldvormend onderzoek, en de klachten van de patiënt vaak onduidelijk is

Multidisciplinaire richtlijn conservatieve behandeling artrose heup-knie (2019)

MRI wordt niet aanbevolen als een absoluut diagnostisch hulpmiddel bij vroege knieartrose. De reden hiervoor is een laag 
discriminerend vermogen van individuele en gecombineerde kenmerken van knieartrose op MRI voor het voorspellen van radio-
gra� sche knieartrose na 5 jaar (van Oudenaarde 2017). Toepassing van MRI in deze situatie hee�  daarom meestal geen consequenties 
voor het therapeutisch handelen en kan zelfs leiden tot overbehandeling van afwijkingen met een hoge prevalentie onder 
patiënten met artrose, zoals bijvoorbeeld degeneratieve horizontale meniscusscheuren. Als er desondanks een noodzaak wordt gezien 
voor een MRI bij een patiënt met artroseklachten dient er altijd eerst conventioneel röntgenonderzoek van de knie plaats te vinden

NOV-richtlijn totale knieprothese (2014)

Gebruik geen MRI voor het vaststellen van gonartrose

NOV-richtlijn totale heupprothese (2019)

-

KNGF-richtlijn artrose heup-knie (2018)

‘Magnetic resonance imaging’ (MRI) onderzoek is niet geïndiceerd bij de diagnostiek van heup- of knieartrose in de dagelijkse praktijk

Echo

NHG-Standaard niet-traumatische knieklachten (2016)

-

Multidisciplinaire richtlijn conservatieve behandeling artrose heup-knie (2019)

-

NOV-richtlijn totale knieprothese (2014)

-

NOV-richtlijn totale heupprothese (2019)

-

KNGF-richtlijn artrose heup-knie (2018)

Echogra� sch onderzoek kan in uitzonderlijke gevallen di� erentiaaldiagnostisch een rol spelen
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Aanvullend onderzoek (vervolg)

NOV-richtlijn totale knieprothese (2014)

-

NOV-richtlijn totale heupprothese (2019)

-

KNGF-richtlijn artrose heup-knie (2018)

-

Röntgen

NHG-Standaard niet-traumatische knieklachten (2016)

Beeldvormend onderzoek (zoals röntgenfoto of MRI-scan) voor het vaststellen of uitsluiten van knieartrose wordt niet aanbevolen, 
omdat de relatie tussen afwijkingen, gevonden bij beeldvormend onderzoek, en de klachten van de patiënt vaak onduidelijk is

Multidisciplinaire richtlijn conservatieve behandeling artrose heup-knie (2019)

Gebruik bij aanvullend beeldvormend onderzoek:
•  belaste opnamen en bij voorkeur � xed � exion opnamen (FFV) of Rosenberg opnamen voor detectie van tibiofemorale artrose;
•  belaste opnamen en bij voorkeur skyline-opname voor detectie van patellofemorale artrose;
•  aanvullende faux-pro� le opnamen voor een gevoeliger detectie van heupartrose.

Maak in lokaal overleg tussen verwijzers uit eerstelijn en tweedelijn en radiologen afspraken over de juiste vraagstelling, keuze van 
röntgenopnamen en terminologie bij de verslaglegging bij de diagnostiek van artrose

Wanneer beeldvormend onderzoek noodzakelijk is, adviseert de EULAR-richtlijn röntgenfoto’s als eerste modaliteit van keuze, maar 
noemt voor het stellen van aanvullende diagnoses echogra� e of MRI als beste radiologische modaliteit voor beeldvorming van weke 
delen en CT of MRI voor visualisatie van bot

NOV-richtlijn totale knieprothese (2014)

Gebruik conventioneel röntgenonderzoek voor het vaststellen van gonartrose

NOV-richtlijn totale heupprothese (2019)

-

KNGF-richtlijn artrose heup-knie (2018)

Een röntgenfoto is niet nodig om de diagnose artrose te stellen (maar is in sommige gevallen nodig om andere aandoeningen uit te 
sluiten); de ernst van de gewrichtsschade op een röntgenfoto gee�  geen inzicht in de ernst van de klachten

MRI

NHG-Standaard niet-traumatische knieklachten (2016)

Beeldvormend onderzoek (zoals röntgenfoto of MRI-scan) voor het vaststellen of uitsluiten van knieartrose wordt niet aanbevolen, 
omdat de relatie tussen afwijkingen, gevonden bij beeldvormend onderzoek, en de klachten van de patiënt vaak onduidelijk is

Multidisciplinaire richtlijn conservatieve behandeling artrose heup-knie (2019)

MRI wordt niet aanbevolen als een absoluut diagnostisch hulpmiddel bij vroege knieartrose. De reden hiervoor is een laag 
discriminerend vermogen van individuele en gecombineerde kenmerken van knieartrose op MRI voor het voorspellen van radio-
gra� sche knieartrose na 5 jaar (van Oudenaarde 2017). Toepassing van MRI in deze situatie hee�  daarom meestal geen consequenties 
voor het therapeutisch handelen en kan zelfs leiden tot overbehandeling van afwijkingen met een hoge prevalentie onder 
patiënten met artrose, zoals bijvoorbeeld degeneratieve horizontale meniscusscheuren. Als er desondanks een noodzaak wordt gezien 
voor een MRI bij een patiënt met artroseklachten dient er altijd eerst conventioneel röntgenonderzoek van de knie plaats te vinden

NOV-richtlijn totale knieprothese (2014)

Gebruik geen MRI voor het vaststellen van gonartrose

NOV-richtlijn totale heupprothese (2019)

-

KNGF-richtlijn artrose heup-knie (2018)

‘Magnetic resonance imaging’ (MRI) onderzoek is niet geïndiceerd bij de diagnostiek van heup- of knieartrose in de dagelijkse praktijk

Echo

NHG-Standaard niet-traumatische knieklachten (2016)

-

Multidisciplinaire richtlijn conservatieve behandeling artrose heup-knie (2019)

-

NOV-richtlijn totale knieprothese (2014)

-

NOV-richtlijn totale heupprothese (2019)

-

KNGF-richtlijn artrose heup-knie (2018)

Echogra� sch onderzoek kan in uitzonderlijke gevallen di� erentiaaldiagnostisch een rol spelen

Follow-up

NHG-Standaard niet-traumatische knieklachten (2016)

-

Multidisciplinaire richtlijn conservatieve behandeling artrose heup-knie (2019)

-

NOV-richtlijn totale knieprothese (2014)

Een postoperatieve controle bestaat uit anamnese, klinisch onderzoek en conventioneel röntgenonderzoek

Voer in het kader van routinematige poliklinische follow-up na plaatsing van een primaire TKP bij voorkeur uit: 
•  tenminste een wond- en functiecontrole binnen twee maanden na operatie
•  vervolgens een postoperatieve controle na 12 maanden

Overweeg postoperatieve vervolgcontroles iedere vijf jaar

Verhoog de frequentie van follow-up bij klinische of radiologische aanwijzingen voor het mogelijk toekomstig falen van de prothese. 
Overweeg verhoging van de frequentie van follow-up bij risicopatiënten

NOV-richtlijn totale heupprothese (2019)

Röntgenonderzoek dient onderdeel te zijn van routinematige follow-up

Routinematige follow-up van patiënten moet in ieder geval plaatsvinden zes tot twaalf weken, een jaar, en na tenminste vijf jaar na 
een totale heupvervanging, of eerder als de operateur daar aanleiding toe ziet. 

Op basis van de recente literatuur is het niet mogelijk om een optimale frequentie van follow-up aan te geven na het vijfde jaar.

KNGF-richtlijn artrose heup-knie (2018)

-
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Tabel D2 | Aanbevelingen over patiëntvoorlichting en gedeelde besluitvorming in richtlijnen over knie- en 
heupartrose en knie- en heupprothese

NHG-Standaard niet-traumatische knieklachten (2016)

Adviseer patiënten regelmatige en voldoende intensieve lichaamsbeweging (bijvoorbeeld ten minste een half uur matig intensief 
bewegen per dag) ter vermindering van pijn en verbetering van het functioneren. Deze lichaamsbeweging dient te bestaan uit een 
combinatie van oefeningen gericht op mobiliteit, spierkracht en uithoudingsvermogen

Bespreek met de patiënt de wijze waarop een oefenprogramma kan worden gestart (individueel of onder begeleiding). Dit hangt 
onder andere af van de voorkeuren van de patiënt, motivatie en lokale beschikbaarheid van faciliteiten 

Bespreek met patiënten met overgewicht of obesitas (BMI ≥ 25 kg/m2) de mogelijkheid om deel te nemen aan interventies gericht 
op gewichtsreductie, zoals dieet en oefentherapie. Betrek, gegeven de beperkte voordelen van gewichtsreductie, de voorkeuren  
van de patiënt, motivatie en lokale beschikbaarheid van faciliteiten

Benadruk dat een positief effect van lichaamsbeweging weer kan verdwijnen als de activiteiten worden gestaakt

Ter ondersteuning van de algemene adviezen kan een analgeticum worden geadviseerd

Bespreek met de patiënt bij een tussentijdse verergering of bij onvoldoende pijnvermindering met analgetica de toediening van 
intra-articulaire corticosteroïden-injecties. Geef daarbij aan dat de effecten meestal kortdurend zijn (< 3 weken) en dat er soms 
bijwerkingen kunnen optreden.

In aansluiting op de gegeven mondelinge voorlichting, kan de huisarts de patiënt verwijzen naar de informatie over knieartrose op 
www.thuisarts.nl of de betreffende tekst meegeven

Patiënten kunnen hulpmiddelen, zoals het gebruik van een wandelstok (aan de gezonde zijde) of rollator, overwegen als onder- 
steuning van hun behandeling als zij klachten ondervinden bij activiteiten in het dagelijkse leven

Multidisciplinaire richtlijn conservatieve behandeling artrose heup-knie (2019)

Geef informatie en educatie over artrose bij patiënten met symptomatische knie- en/of heupartrose, en besteed hierbij aandacht 
aan tenminste de volgende onderwerpen: 
• aard van artrose; 
• oorzaken van artrose; 
• consequenties van artrose (met betrekking tot leefstijl, werk- en sportbelasting, balans tussen belasting en belastbaarheid); 
• prognose van artrose; 
• voor- en nadelen van de relevante behandelopties; 
• goed en veilig medicatiegebruik; 
• mogelijkheden en belang van zelfmanagement; 
• voordelen van een gezond gewicht en voldoende bewegen; 
• loophulpmiddelen, indien geïndiceerd (zoals wandelstok, rollator)

Houd bij het geven van informatie en educatie rekening met het opleidingsniveau en de ziektepercepties van de patiënt

Betrek bij de voorlichting indien geïndiceerd familieleden of mantelzorgers 

Bied naast mondeling informatie ook informatie via een andere routes aan, afgestemd op de informatiebehoefte van de patiënt 
(bijvoorbeeld een brochure, website of groepsbijeenkomst)

Betrouwbare patiënteninformatie over artrose is te vinden op: 
• Handboek voor mensen met artrose: https://www.poly-artrose.nl/bestanden/handboek-artrose-web.pdf?cd=i; 
• Patiëntinformatie van ReumaNederland: https://reumanederland.nl/reuma/vormen-van-reuma/artrose/;
• Thuisarts: https://www.thuisarts.nl/artrose;
• Patiëntinformatie van het KNGF: https://www.defysiotherapeut.com/aandoeningen-en-klachten/artrose.html

Adviseer niet routinematig een speciaal programma ter bevordering van zelfmanagement voor pijnvermindering en verbetering  
van fysiek functioneren bij symptomatische patiënten met heup- of knieartrose

Adviseer in het kader van algemene gezondheidsadviezen bij alle patiënten met heup- of knieartrose om op gezond gewicht te 
komen en om voldoende te bewegen

Adviseer patiënten met symptomatische knieartrose en overgewicht of obesitas minstens 10% van hun gewicht te verliezen en 
fysieke trainingen te volgen

Beslis samen met de patiënt wat de best passende pijnmedicatie is, volg hierbij onderstaande stappen. Ga bij onvoldoende  
pijnstilling, contra-indicaties of een specifieke indicatie over naar de volgende stap
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NOV-richtlijn totale knieprothese (2014)

Betrek nadrukkelijk de patiënt bij de besluitvorming en geef goede informatie over de korte en lange termijn prognose

Neem maatregelen met betrekking tot patiëntverwachtingen, niet in het kader van het verhogen van patiënttevredenheid en het 
succes van een TKP operatie, maar in het kader van goede informatievoorziening aan de patiënt

Breng de verwachtingen van de patiënt in kaart en creëer een realistisch verwachtingspatroon, onder andere met betrekking tot:
Pijn; Revalidatieduur; Gewichtsreductie;  Sportbeoefening; Beroepsactiviteiten
 
Geef goede preoperatieve informatie en toon begrip voor de vaak langdurige en intensieve revalidatie

Geef patiënten adequaat advies met betrekking tot (hervatting van) recreatieve activiteiten en sport:
• wandelen, zwemmen, golfen en fietsen kunnen veilig hervat worden na een TKP operatie;
• basketbal, voetbal, joggen en volleybal worden afgeraden;
•  overige sporten kunnen in overleg met de orthopedisch chirurg worden hervat mits de patiënt beschikt over een adequate motor 

control, een BMI<25, een goede preoperatieve functie en reële patiëntverwachtingen

Licht de patiënt goed voor over de frequentie en het belang van de postoperatieve controles, en geef duidelijke instructies om 
contact op te nemen met de behandelaar bij klachten

Bij de peroperatieve voorbereiding dient ingegaan te worden op de verwachtingen die de patiënt heeft van deze ingreep, en dienen 
de belangrijkste complicaties benoemd te worden. Daarom is goede patiëntvoorlichting van groot belang

Na de operatie moet de patiënt gewezen worden op tekenen van wondinfectie, en uitleg dient gegeven te worden over het beleid 
dat gevolgd moet worden indien er tekenen van een wondgenezingsstoornis zijn

Geef goede mondelinge voorlichting en stel daarnaast ook schriftelijke informatie in print of digitaal beschikbaar, verwijs eventueel 
naar www.zorgvoorbeweging.nl/de-knieprothese

Het is van belang dat de patiënten die een knieprothese gaan krijgen goed geïnformeerd worden over de reden waarom deze 
beslissing genomen is. Zij moeten kunnen lezen of er alternatieven zouden zijn geweest in de behandeling, en ze moeten weten wat 
de risico’s van het plaatsen van een knieprothese zijn. Ook moet bekend gemaakt worden wat de complicaties kunnen zijn, en wat 
op dit moment de verwachte resultaten op lange termijn zijn. Tot slot dienen de patiënten goed geïnformeerd te worden over de 
voorbereiding , de uitvoering en de nabehandeling van deze operatie

Op de website van Zorg voor beweging, dit is de patiënten/ consumentenwebsite van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging 
(NOV), wordt een goede voorlichting ten aanzien van bovenstaande aspecten gegeven

NOV-richtlijn totale heupprothese (2019)

Neem het besluit om al dan niet te opereren samen met de patiënt, nadat deze geïnformeerd is dat:
- Patiënten met diabetes of met overgewicht (BMI >30 kg/m²) een grotere kans hebben op complicaties en mogelijk minder baat 
hebben van de heupvervanging. 
- De levensduur van het implantaat minder is bij patiënten met een maligniteit in de anamnese en bij patiënten met diabetes of 
overgewicht.

Een fast-trackprogramma heeft de voorkeur na een totale heupprothese, onder voorwaarde dat er een protocol is waarin is  
opgenomen: 
•  goede voorlichting; 
•  opioïdsparend protocol voor anesthesie en pijbestrijding;
•  maatregelen om bloedverlies te beperken (tranexaminezuur); 
•  mobilisering op de dag van de operatie; 
•  gestandaardiseerde ontslagcriteria (waarin opgenomen ADL); 
•  en desgewenst een individueel revalidatietraject.

Therefore, indications for total hip arthroplasty differ around the world, and can only be given in general terms: the indication 
should be based on pain, loss of function, and radiographic changes after failure of conservative treatment, considering the  
individual contra-indications, in a shared-decision making process with the patient.

Finally, the surgeon will discuss the possibilities with the patient and make decisions together. Option grids are useful to facilitate 
shared decision making.
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KNGF-richtlijn artrose heup-knie (2018)

Bied oefentherapie altijd aan in combinatie met voorlichting/advies en een beweegplan (incl. korte- en langetermijndoelen voor het 
(blijven) uitvoeren van beweegactiviteiten), dat samen met de patiënt is opgesteld

Bied oefentherapie altijd aan in een combinatie van begeleide oefentherapie en zelfstandig uitgevoerde oefeningen. Bepaal samen 
met de patiënt, mede op basis van de mate van zelfstandigheid/motivatie, persoonlijke voorkeuren en praktische overwegingen,
de verhouding tussen begeleide en zelfstandig uitgevoerde oefentherapie

Stem de voorlichting en adviezen af op de situatie van de individuele patiënt, maar bespreek in ieder geval de volgende  
onderwerpen:

De aandoening en de mogelijke gevolgen ervan:
• Bij artrose is het hele gewricht aangedaan. Niet alleen het
• kraakbeen, maar ook het bot, de spieren en gewrichtsbanden
• zijn betrokken bij de aandoening.
• Artrose is geen onvermijdelijk onderdeel van het ouder worden (geen ouderdomsaandoening).
• De ernst en het beloop van de klachten van artrose variëren erg van persoon tot persoon, en perioden van meer en minder  

klachten wisselen elkaar af gedurende de tijd.

Het belang van bewegen en een gezonde leefstijl (zelfmanagement):
• Reguliere fysieke activiteit en individueel afgestemde oefeningen/beweegactiviteiten (voor het versterken van de spieren rond het 

gewricht, het verbeteren van de conditie en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten) kunnen pijn verminderen en het dagelijks 
functioneren verbeteren. Hierbij kan een klein aantal oefeningen al tot resultaten leiden, indien deze regelmatig (bij voorkeur 
dagelijks) worden uitgevoerd

• Het integreren van enkele oefeningen/beweegactiviteiten in het dagelijks leven is een nuttige manier om deze vol te blijven 
houden

• Sedentair gedrag (te veel zitten) kan de artroseklachten doen verergeren en het risico vergroten op het krijgen van andere (leef-
stijlgerelateerde) aandoeningen zoals suikerziekte en hart en vaatziekten

• Het kan soms nodig zijn om de mechanische belasting van het pijnlijke gewricht te verlagen (bijv. door korte rustpauzes te nemen 
of door hulpmiddelen te gebruiken)

• Indien sprake is van overgewicht/obesitas, is het belangrijk om af te vallen en vervolgens een gezond gewicht te behouden door 
middel van een individueel afgestemd plan, dat bestaat uit voedingsaanpassingen en toegenomen fysieke activiteit

De behandelmogelijkheden:
• De klachten als gevolg van artrose kunnen met conservatieve behandelopties aanmerkelijk verminderen (dus zonder operatief 

ingrijpen), waardoor veel mensen met heup- en/of knieartrose geen gewrichtsvervangende operatie hoeven te ondergaan
• De belangrijkste aanbevolen conservatieve (niet-operatieve) behandelopties zijn voorlichting/advies gericht op zelfmanagement 

(bewegen, gezonde leefstijl), fysio-/oefentherapie, pijnmedicatie (maar hierbij kunnen bijwerkingen optreden) en afvallen indien 
sprake is van overgewicht/obesitas

• Bij onvoldoende afname van pijn en verbetering in dagelijks functioneren na een aanbevolen periode van optimaal gebruik van 
aanbevolen conservatieve behandelopties, is een gewrichtsvervangende operatie een optie in een eindstadium van artrose

De patiënt kan worden verwezen naar verschillende (digitale) informatiebronnen, als aanvulling op wat de therapeut aan voorlichting en advies 
aanbiedt:
• www.defysiotherapeut.com
• www.thuisarts.nl
• www.reumafonds.nl
• Handboek Artrose (nog niet verschenen)

Pre- en/of postoperatieve fase:
Stem de voorlichting en adviezen af op de situatie van de individuele patiënt, maar bespreek in ieder geval de volgende onderwerpen:
• de operatie, de revalidatieperiode erna en de eventuele inzet van externe hulp;
• het belang van (behoud van) voldoende spierkracht en algehele fitheid voorafgaand aan de operatie en andere factoren die een 

rol spelen in het herstel na de operatie;
• de leefregels voor de eerste fase na de operatie indien deze vanuit het ziekenhuis zijn meegegeven door de orthopedisch chirurg

De patiënt kan worden verwezen naar verschillende digitale informatiebronnen, als aanvulling op wat de therapeut aan voorlichting en advies aanbiedt:
• www.defysiotherapeut.com;
• mijnheupprothese.nl/www.zorgvoorbeweging.nl/totale-heupprothese-thp;
• www.zorgvoorbeweging.nl/de-knieprothese
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Tabel D3 | Aanbevelingen over stepped care, indicatiestelling en verwijzing in richtlijnen over knie- en 
heupartrose en knie- en heupprothese

Stepped care

NHG-Standaard niet-traumatische knieklachten (2016)

Voorlichting en adviezen ten aanzien van lichaamsbeweging en gewichtsreductie en het voorschrijven van analgetica vormen de kern 
van de aanpak van artrose, waarbij gericht wordt geëvalueerd of de toegepaste interventies het beoogde effect hebben

Multidisciplinaire richtlijn conservatieve behandeling artrose heup-knie (2019)

Licht de patiënt goed voor en stimuleer zelfmanagement door het verstrekken van educatie en leefstijladviezen, en geef de patiënt 
adequate follow-up en (positieve) feedback.

Start eerst de conservatieve behandelopties (educatie, leefstijladvies, reguliere pijnmedicatie, oefentherapie) en zet deze waar 
mogelijk in, in optimale volgorde: 
• te beginnen met de behandelingen die voor de patiënt goed toegankelijk zijn, met een hoge mate van eigen regie, en waarbij de 

belasting voor de patiënt en het risico op bijwerkingen gering zijn; 
• voordat wordt overgegaan op complexere, duurdere en meer belastende behandelingen met een hoger risico op bijwerkingen of 

complicaties; en 
• uiteindelijk (verwijzing voor) een chirurgische interventie

Lever zorg op maat: overweeg af te wijken van een strikte stepped-care benadering op basis van individuele patiëntkarakteristieken 
of behoeften van de patiënt, en een gezamenlijke inschatting van de haalbaarheid van de behandelopties.

Motiveer de behandelkeuze in het patiëntendossier

NOV-richtlijn totale knieprothese (2014)

Overweeg bij artrose eerst conservatieve behandeling, en stem de conservatieve behandeling af met de patiënt

De werkgroep is van mening dat de beste behandeling niet een strikt protocollaire stepped care benadering is maar een behandeling 
op maat afgestemd op de individuele patiënt. Hierbij moeten de voor- en nadelen van zowel conservatieve behandeling als van 
operatieve behandelingen met de patiënt besproken worden (shared decision making)

NOV-richtlijn totale heupprothese (2019)

Bied patiënten een totale heupvervanging aan als er radiologische afwijkingen zijn die wijzen op een eindstadium van heupartrose, 
als er sprake is van pijn en/of functieverlies, en als conservatieve behandeling heeft gefaald

KNGF-richtlijn artrose heup-knie (2018)

In het algemeen wordt bij diagnostiek en behandeling het stepped-care principe gehanteerd. Dit houdt in dat, in overleg met de 
patiënt, wordt begonnen met relatief eenvoudige modaliteiten en pas in een later stadium meer complexe, intensieve of invasieve
vormen van zorg worden geïntroduceerd
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Indicatiestelling prothese en verwijscriteria

NHG-Standaard niet-traumatische knieklachten (2016)

Patiënten met knieartrose die ondanks maximale conservatieve behandeling ernstige klachten en belemmeringen in het dagelijks 
functioneren houden, worden naar een orthopedisch chirurg verwezen voor het bespreken van de mogelijkheid van een knie- 
vervangende operatie

Bespreek met de patiënt de mogelijkheid van het starten van een oefenprogramma onder begeleiding van een fysiotherapeut bij 
onvoldoende effect van het advies om voldoende lichaamsbeweging te verkrijgen

Multidisciplinaire richtlijn conservatieve behandeling artrose heup-knie (2019)

Verwijs van huisarts naar orthopeed:
• bij onzekerheid over de klinische diagnose
• artrose en/of de in te stellen behandeling (eventueel na overleg met kaderhuisarts bewegingsapparaat of een anderhalve lijns-

zorgverlener)
• bij onvoldoende resultaat van de conservatieve behandeling (educatie, leefstijladvies, reguliere pijnmedicatie, oefentherapie)*  

en een (waarschijnlijkheids)indicatie voor gewrichtsvervanging;
• op verzoek van de patiënt bijvoorbeeld als huisarts en patiënt van mening verschillen over de juiste behandeling.
• *evalueer het resultaat van educatie, leefstijladvies en oefentherapie na drie maanden, en van pijnmedicatie na twee weken

Verwijs terug van orthopeed, revalidatiearts of reumatoloog naar huisarts: 
• bij het stellen van de diagnose artrose zonder noodzaak tot complexe interventies of behandelingen
• als na beoordeling door de specialist behandeling door de betreffende specialist niet zinvol is, of als van een behandeling door 

een andere specialist meer effect is te verwachten. De specialist geeft de huisarts dan een advies met betrekking tot verdere 
behandeling/ begeleiding

• als na beoordeling van de betreffende specialist het conservatieve traject nog niet goed, niet lang genoeg, of niet volledig genoeg 
doorlopen is

• als na beoordeling van de orthopeed blijkt dat er (nog) geen plaats voor operatieve therapie is en dat voor verdere conservatieve 
begeleiding de patiënt beter terugverwezen kan worden naar de eerstelijn; 

• bij onvoldoende effect van de door de specialist geboden behandeling(en). De specialist geeft de huisarts een advies met  
betrekking tot verdere behandeling/begeleiding 

• als controle door de huisarts belangrijk is om het effect van de behandeling door de specialist te bestendigen en/of negatieve 
effecten op langere termijn te beoordelen

Verwijs van huisarts naar fysiotherapeut of oefentherapeut (cesar/mensendieck): 
• in alle situaties waarbij het geven van alleen adequate voorlichting en praktische adviezen over de zelfstandige uitvoering van een 

oefen- en beweegprogramma om de klachten te verminderen niet volstaat  

Indicatiestelling prothese en verwijscriteria (vervolg)

NOV-richtlijn totale knieprothese (2014)

Overweeg bij artrose eerst conservatieve behandeling, en stem de conservatieve behandeling af met de patiënt.

Plaats een TKP vanwege artrose uitsluitend bij radiologisch objectiveerbare artrose (Kellgren-Lawrence score van 2 of hoger)

Maak bij de beslissing om een TKP te plaatsen een zorgvuldige afweging van de verschillende succes- en risicofactoren 

NOV-richtlijn totale heupprothese (2019)

Bied patiënten een totale heupvervanging aan als er radiologische afwijkingen zijn die wijzen op een eindstadium van heupartrose, 
als er sprake is van pijn en/of functieverlies, en als conservatieve behandeling heeft gefaald

Een maligniteit (in de anamnese), diabetes en overgewicht zijn geen contra-indicaties.

• Neem het besluit om al dan niet te opereren samen met de patiënt, nadat deze geïnformeerd is dat:
• Patiënten met diabetes of met overgewicht (BMI >30 kg/m²) een grotere kans hebben op complicaties en mogelijk minder baat 

hebben van de heupvervanging.
• De levensduur van het implantaat minder is bij patiënten met kanker in de anamnese en bij patiënten met diabetes of  

overgewicht

KNGF-richtlijn artrose heup-knie (2018)

Indien met adequaat ingezette conservatieve behandeling geen of onvoldoende resultaat wordt bereikt, kan verwijzing worden 
overwogen naar de orthopedisch chirurg voor het beoordelen van een mogelijke indicatie voor een gewrichtsvervangende operatie
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 Bijlage E Kwantitatieve meting  
zorggebruik 2014-2017
Het doel van deze kwantitatieve meting is om aan de hand van analyses op declaratiedata de voortgang 
zichtbaar te maken van de implementatzie van de  verbeterafspraken uit het Verbetersignalement zorg bij 
artrose van knie en heup (2014)[1]. In dit verbetersignalement heeft het Zorginstituut vastgesteld, dat de zorg 
rond knie- en heupartrose in Nederland van goede kwaliteit is, maar dat op een aantal gebieden ook 
ruimte is voor verbetering. Om deze zorg in de praktijk te verbeteren, heeft het Zorginstituut met partijen 
in de zorg30  afgesproken om verbeteringen op de volgende gebieden te realiseren:
• doelmatige inzet van beeldvormende diagnostiek; 
• selectievere plaatsing van knie- en heupprothesen door betere patiëntenvoorlichting en gedeelde 

besluitvorming, consequenter toepassen van stepped care en scherpere indicatiestelling;
• verdere 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. 

In deze meting evalueren we, in hoeverre het gebruik van beeldvormende diagnostiek en het plaatsen 
van prothesen bij patiënten met knie- en heupartrose is veranderd in de jaren 2014-2017.

De afspraken over hoe en wat we evalueren zijn gemaakt in het evaluatieplan[4] van het verbeter-
signalement. Dit evaluatieplan hebben we in 2017 in samenspraak met de betrokken partijen vastgesteld. 
Hierin is ook de definitieve nulmeting opgenomen, gebaseerd op cijfers uit 2014. We hebben afgesproken 
om onze vervolganalyses op dezelfde wijze uit te voeren als de analyses in de nulmeting. 
Daarnaast is bij het vaststellen van het evaluatieplan in 2017 afgesproken om een tussentijdse meting  
te verrichten, met een presentatie van de cijfers over 2014 en 2015. Deze tussentijdse meting is op de 
website van het Zorginstituut gepubliceerd.[45]

In dit rapport presenteren we de resultaten van de meting die begin 2020 is uitgevoerd. Deze meting 
geeft zowel een update van de cijfers over 2014 en 2015 als een aanvulling van de cijfers over 2016 en 
2017. De cijfers uit de tussenmeting (jaren 2014 en 2015) zijn op sommige aspecten gewijzigd. Dit komt 
doordat we ten tijde van de tussenmeting nog niet beschikten over de volledige data31. We presenteren 
de meest actuele resultaten en hebben daarom de cijfers over 2014 en 2015 aangepast. De data over het 
jaar 2017 waren in peilmaand en -jaar februari 2020 nagenoeg volledig beschikbaar. 

Verder zijn alle analyses op dezelfde wijze uitgevoerd als de nulmeting uit 2014. Enkele wijzigingen in de 
methoden van data-analyse en datavisualisatie die plaatsvonden voor de meting 2014-2017, worden 
toegelicht in deel E1 van deze bijlage. Ook hebben we de ontwikkeling van het aantal eerste prothese-
plaatsingen bij het aantal nieuwe patiënten met knie- of heupartrose in de tweede lijn aan de resultaten 
toegevoegd. Dit is in aanvulling op de eerder gepresenteerde resultaten over het totaal aantal patiënten 
met protheseplaatsingen en het totaal aantal patiënten met knie- of heupartrose in de tweede lijn. Dit 
doen we omdat het aantal nieuwe patiënten in de tweede lijn ons uitgangspunt is voor het evalueren van 
de effecten van de verbeterafspraken.

Deze bijlage is als volgt opgebouwd. In deel E.1 gaan we in op de gebruikte methoden bij deze meting. In deel 
E.2 presenteren we de resultaten van de meting voor de knie. In deel E.3 doen we hetzelfde voor de heup. 

30 Patiëntenfederatie Nederland, NHG, NOV, KNGF, OMS, NVZ, NFU, ZKN en ZN.
31 De data over 2015 zijn ook nu niet volledig (95 procent vulling). Dit lijkt niet meer te gaan veranderen.
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E.1  Methode

E.1.1  Gebruik van declaratiedata
In het programma Zinnige Zorg wordt gebruik gemaakt van declaratiedata. Het Zorginstituut zorgt bij 
onderzoek van de declaratiedata voor optimale garantie van veiligheid en privacy door verschillende 
maatregelen. Zo gebruiken we gegevens op gepseudonimiseerd persoonsniveau, over meerdere jaren 
en vanuit verschillende te combineren gegevensbronnen. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk, om te 
bepalen of een patiënt voorafgaand aan een operatieve ingreep medicamenteus behandeld is door de 
huisarts. Of om te zien welk type langdurige zorg patiënten ontvangen na een interventie. Ook maakt het 
combineren van gegevensbronnen verfijnde casemixcorrecties mogelijk. 
Om een indruk te krijgen van de praktijk van de zorg, gebruiken we declaratiedata uit het DBC-Informatie 
Systeem (DIS) verstrekt via de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het Genees- en hulpmiddelen Informatie 
Project (GIP) en declaratiedata van de zorgverzekeraars (de zorgproductendeclaratiedata, verder ZPD), 
verstrekt via Vektis. Declaratiedata zijn een reflectie van de registratiepraktijk en niet altijd van de daad-
werkelijk geleverde zorg. Toch zijn deze data een belangrijke, en soms zelfs de enige, informatiebron en 
kunnen ze waardevolle signalen geven over het zorggebruik en de ontwikkelingen hierin.

E.1.2  Om welke data en welke onderzoeksvragen gaat het?
Dit onderzoek richt zich op de diagnostiek die aangevraagd wordt door de huisarts of medisch-specialist 
bij patiënten met knie- of heupartrose, en op het aantal protheseplaatsingen bij patiënten met knie- 
of heupartrose. Aan de hand van gegevens uit DIS is de uitgevoerde beeldvormende diagnostiek bij 
patiënten met knie- en heupartrose in kaart gebracht. Dit betreft patiënten die in de tweede lijn onder 
behandeling waren van een orthopedisch chirurg, dus voor wie een DBC met de diagnose knie- en of 
heupartrose bij de orthopedisch chirurg is gedeclareerd. Daarnaast is aan de hand van de DIS-data en de 
jaarverslagen van de Landelijke Registratie van Orthopedische Implantaten (LROI) het aantal patiënten 
met een knie- of heupprotheseplaatsing in kaart gebracht. 

Bij de analyses hebben we specifiek aandacht besteed aan de volgende vragen: 
• Welke beeldvormende diagnostiek wordt ingezet bij conservatief behandelde patiënten met knie- en 

heupartrose en in welke mate (ongeacht aanvragend specialisme)?
• Welke beeldvormende diagnostiek wordt ingezet bij operatief behandelde patiënten met knie- en 

heupartrose en in welke mate (ongeacht aanvragend specialisme)?
• Worden er dubbele radiologische onderzoeken bij dezelfde patiënt met knie- of heupartrose 

aangevraagd door de huisarts en de medisch-specialist en in welke mate? 
• Hoe is de ontwikkeling van het aantal protheseplaatsingen (knie en heup) over de tijd, uitgesplitst naar 

leeftijdsgroepen? 

E.1.3  Onderzoekspopulatie
In 2017 waren er op basis van de DIS-data 79.302 nieuwe (unieke) patiënten die de orthopedisch chirurg 
bezochten vanwege knieartrose. Voor heupartrose was dit aantal nieuwe unieke patiënten 39.031.32

Tabel E1 | Aantal nieuwe patiënten met knie- en heupartrose in de tweede lijn

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

32 Het aantal nieuwe patiënten met knie- of heupartrose in de tweede lijn dat is bepaald op basis van onze data, is groter dan het aantal nieuwe patiënten in de  
eerste lijn in 2018 gerapporteerd door Nivel[46]. Dit komt mogelijk doordat we maar tot en met 2013 terug kunnen kijken in onze data. Artrose is een chronische 
aandoening. Patiënten die we in de periode 2014-2017 als ‘nieuw’ gedefinieerd hebben, zijn mogelijk al voorafgaand aan deze periode voor het eerst bij een  
orthopedisch chirurg geweest vanwege artrose. Daanraast verzamelt Nivel data van circa 500 van de in totaal 5000 huisartspraktijken in Nederland. Onze data 
bevatten circa 90 tot 95 procent van de tweedelijns declaraties.

Jaar Aantal nieuwe patiënten 
met knieartrose

Aantal nieuwe patiënten 
met heupartrose

2014 78.538 40.841

2015 76.275 38.962

2016 74.535 37.811

2017 79.302 39.031
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Voor de analyse hebben we onderscheid gemaakt in twee groepen patiënten:
• conservatieve patiënten: patiënten die geen prothese hebben gekregen;
• operatieve patiënten: patiënten die wel een prothese hebben gekregen. 
Voor beide groepen is gekeken naar de inzet (registratie) van een selectie van beeldvormende zorg-
activiteiten.

We zijn ons ervan bewust, dat de definitie van een conservatief behandelde patiënt niet strikt te stellen is 
op basis van de DIS-data bij artrose. Vanwege de chronische aard van artrose, kan het namelijk zo zijn dat 
een patiënt ooit eerder een prothese heeft gehad (voor 2012), wat buiten ons zicht is, en dat die patiënt 
op een later moment (vanaf 2012) nog een conservatieve DBC heeft gehad. In de analyses is de conservatieve 
patiënt in de tweede lijn gedefinieerd als: een patiënt die in het jaar na het starten van het eerste zorgtraject met de 
zorgvraag knie- of heupartrose, geen prothese heeft gekregen’33. 

E.1.4  Aanpak data-analyse en dataselectie
In de volgende subparagrafen beschrijven we hoe de datametingen en het selecteren van groepen  
patiënten in zijn werk is gegaan.

E.1.4.1  Wijzigingen meting 2014-2017
De analyse en presentatie van de resultaten zijn op een aantal kleine aspecten gewijzigd ten opzichte van 
de nulmeting en de tussentijdse meting:
• de ZPD wordt niet meer gebruikt als bron voor het aantal patiënten met prothesen. Hiervoor gebruiken 

we alleen de DIS-data en de LROI;
• de tabellen E5, E6, E10 en E11 zijn ingekort, waarbij alleen de vijf meest uitgevoerde soorten 

beeldvormende diagnostiek zijn gerapporteerd34; 
• de radiologische onderzoeken en MRI’s voor en na een protheseplaatsing zijn in een extra grafiek gezet 

en opgedeeld in de categorieën ‘preoperatief’, ‘week van operatie’ en ‘postoperatief’. Preoperatief 
omvat vanaf een jaar tot aan de week van operatie, de week van operatie is week 0 en postoperatief is 
vanaf één week na de operatie;

• de radiologische onderzoeken, aangevraagd door de eerste lijn, zijn op andere wijze geanalyseerd en 
gerapporteerd. Dit lichten we nader toe in paragraaf E.2.1.3;

• het aantal nieuwe patiënten in de tweede lijn en het aantal nieuwe patiënten met een eerste prothese-
plaatsing is ons uitgangspunt voor de evaluatie van de ontwikkeling van het aantal en percentage 
patiënten met beeldvormend onderzoek en protheseplaatsingen. Daarom hebben we deze cijfers aan 
het rapport toegevoegd.

E.1.4.2  Selectie ‘nieuwe conservatieve patiënten’
We achten de beste afgeleide voor een nieuwe patiënt, vanuit de DIS-data bezien, de eerste startdatum van 
een zorgtraject van een specifieke zorgvraag. Dus als een patiënt in jaar X voor het eerst een zorgtraject is 
gestart met de zorgvraag (diagnose) knie- of heupartrose, wordt dit gezien als een nieuwe patiënt met de 
diagnose knie- of heupartrose in de tweede lijn in dat jaar. Hoewel het merendeel van de patiënten een 
zorgtraject start met een ‘eerste poliklinische consult’ (zorgactiviteitencode 190060) bij de medisch- 
specialist, geldt dat niet voor alle patiënten. Hierdoor vormt het eerste poliklinische consult (en geen  
prothese in het jaar hierop volgend) geen zuivere afgeleide voor het bepalen voor het aantal nieuwe 
conservatieve patiënten. De ‘nieuwe conservatieve patiënt’ is in onze analyse gedefinieerd als ‘een patiënt, 
die in jaar X voor het eerst een zorgtraject is gestart met de diagnose knie- of heupartrose, en na de startdatum van dit 
zorgtraject geen prothese heeft gekregen binnen onze analyseperiode.’

33 Bij deze definitie wijken wij echter af van de definitie van de ‘conservatieve patiënt’ uit het verbetersignalement. Daar werd gekeken naar de beeldvormende 
diagnostiek uitgevoerd binnen de looptijd van een conservatieve DBC (deze patiënten hebben mogelijk dus in hetzelfde jaar, een jaar eerder of het jaar erop wel een 
prothese gekregen).

34 Bij knieartrose hebben we de top 4 beeldvormende diagnostiek gerapporteerd, plus de artroscopieën. Deze behoren niet tot de top 5 van meest voorkomende 
beeldvormende diagnostiek, maar waren wel wenselijk om weer te geven.

Tussentijdse evaluatie | Artrose van knie en heup

43  



Bij de analyse van de inzet van beeldvormende diagnostiek bij conservatieve patiënten zal het eerste 
poliklinische consult wel worden gebruikt als referentiepunt voor de hoeveelheid diagnostiek, die is 
uitgevoerd voor en na het eerste contact met de orthopedisch chirurg op de polikliniek35. 

E.1.4.3  Selectie ‘nieuwe operatieve patiënten’
Voor de nieuwe operatieve patiënten wordt niet gekeken naar de eerste startdatum van het zorgtraject  
met de diagnose knie- of heupartrose, maar wordt alleen het aantal unieke patiënten met een prothese-
plaatsing in dat jaar geteld. Dit doen we, omdat onderscheid wordt gemaakt in de zorgactiviteitencodes 
en zorgproductencodes tussen een (eerste) implantatie van een prothese en het verwijderen en  
re-implanteren van een nieuwe prothese.

Hieronder volgt in tabel E2 voor de volledigheid het onderscheid tussen de verschillende zorgactiviteiten-
codes en zorgproductencodes. 

Tabel E2 | Zorgactiviteitencodes en zorgproductencodes plaatsing knieprothese en heupprothese

Door de juiste zorgproducten- of zorgactiviteitencodes te selecteren (dus de plaatsingscodes in plaats 
van de vervangings- of verwijderingscodes van de prothesen), nemen wij aan dat dit nieuwe operatieve 
patiënten zijn.

E.1.4.4  Dataselectie in DIS
We hebben een analyse gedaan op de data uit DIS over de jaren 2014-2017. 

In DIS is gekeken naar het aantal patiënten met een zorgactiviteit voor een protheseplaatsing. Hierbij is 
bij patiënten met knieartrose op basis van de zorgactiviteitencodes in DIS onderscheid gemaakt tussen 
de aantallen patiënten met een totale of unicondylaire (halve) knieprothese. Ook voor de analyse van 
beeldvormende diagnostiek is gekeken naar de relevante zorgactiviteitencodes in DIS. Voor de uitge-
voerde diagnostiek bij patiënten met knie- of heupartrose, is gekeken naar alle relevante beeldvormende 
zorgactiviteiten voorafgaand aan en na een eerste protheseplaatsing of een eerste poliklinisch consult. 
De relevante zorgactiviteiten zijn geselecteerd, door in de Open DIS-data36 

 (online) te kijken welke beeldvormende zorgactiviteiten zijn geregistreerd onder de gedeclareerde DBC’s 
met de diagnose knie- of heupartrose bij de orthopedisch chirurg. Deze zorgactiviteiten hebben wij  
vervolgens meegenomen in onze data-selectie. 

Op de volgende pagina volgt een opsomming van de totale dataselectie in DIS. 

35 Met partijen is op 20 april 2017 afgesproken, dat de conservatieve patiënt gedefinieerd wordt als een patiënt waarbij één jaar voor en één jaar na het eerste poli-
klinisch consult bij orthopedisch chirurg geen prothese is geplaatst. Echter, door de startdatum van het eerste zorgtraject als startpunt te nemen, wordt terugkijken 
vanaf het eerste poliklinische consult overbodig en hanteren we de volgende definitie voor de nieuwe conservatieve patiënten: “een patiënt, die in jaar X voor het 
eerst een zorgtraject is gestart met de diagnose knie- of heupartrose, en één jaar na de startdatum van dit zorgtraject geen prothese heeft gekregen.”

36 http://opendisdata.nl

Code Omschrijving

Zorgactiviteitencodes knieprothese

38663 Prothese implantatie kniegewricht

Zorgproductencodes knieprothese

131999103 Inbrengen van een knieprothese bij slijtage van de knie

131999104 Inbrengen van een knieprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de knie

Zorgactiviteitencodes heupprothese

38565 Vervanging van de femurkop

38567 Vervanging van de femurkop en het acetabulum

Zorgproductencodes heupprothese

131999051 Inbrengen van een heupprothese bij slijtage van de heup

131999052 Inbrengen van een heupprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de heup
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Tabel E3 | Dataselectie DIS, knieartrose

Code Omschrijving

Specialismecode knieartrose

0305 Orthopedie

Diagnosecode knieartrose

1801 Arthrosis knie

Zorgactiviteitencodes

190060 Eerste poliklinische consult

38663 Prothese implantatie kniegewricht

190306 Knieprothese

190314 Unicondylaire knieprothese

89402 Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen

89090 MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en)

39411 Arthroscopie van de knie in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde knie in een zi� ing

89002 Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet

89602 Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen

120031 Meerfasen skeletonderzoek

89070 Echogra� e onderste extremiteit(en)

83302 Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten

120230 SPECT van skelet detail

120030 Statisch skeletonderzoek

89302 Radiologisch onderzoek bovenbeen

38883 Naaldbiopsie of punctie uit gewrichten

39410 Artroscopie van kniegewricht

83390 MRI lumbosacrale wervelkolom

89042 CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof met of zonder toediening van een 
intraveneus contrastmiddel

80080 Volledig botdensitometrisch onderzoek

89413 Arthrogra� e kniegewricht

Zorgproductencodes operatief

131999103 Inbrengen van een knieprothese bij slijtage van de knie

131999104 Inbrengen van een knieprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de knie

Zorgproductencodes conservatief

131999137 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander groot uitwendig � xatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) 
bij slijtage van de knie

131999138 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij slijtage van de knie

131999169 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig � xatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) 
bij slijtage van de knie

131999171 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij slijtage van de knie

131999197 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slijtage van de knie

131999217 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de knie

131999232 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de knie

131999246 1 of 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de knie
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Tabel E4 | Dataselectie DIS, heupartrose 

Code Omschrijving

Specialismecode heupartrose

0305 Orthopedie

Diagnosecode heupartrose

1701 Arthrosis heup

Zorgactiviteitencodes

190060 Eerste poliklinische consult 

38565 Vervanging van het femurkop

38567 Vervanging van het femurkop en het acetabulum

89202 Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht

89402 Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen

89090 MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en)

39419 Artroscopie van de heup in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde heup in een zi� ing

89002 Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet

89602 Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen

120031 Meerfasen skeletonderzoek

89070 Echogra� e onderste extremiteit(en)

83302 Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten

120230 SPECT van skelet detail

120030 Statisch skeletonderzoek

89302 Radiologisch onderzoek bovenbeen

38883 Naaldbiopsie of punctie uit gewrichten

39418 Artroscopie van heupgewricht

83390 MRI lumbosacrale wervelkolom

89042 CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof met of zonder toediening van een 
intraveneus contrastmiddel

80080 Volledig botdensitometrisch onderzoek 

89213 Arthrogra� e heupgewricht

Zorgproductencodes operatief

131999051 Inbrengen van een heupprothese bij slijtage van de heup

131999052 Inbrengen van een heupprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de heup

Zorgproductencodes conservatief

131999139 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig � xatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij 
slijtage van de heup

131999096 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig groot � xatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) 
bij slijtage van de heup

131999140 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij slijtage van de heup

131999141 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij slijtage van de heup

131999172 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slijtage van de heup

131999198 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de heup

131999218 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de heup

131999234 1 of 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de heup

131999097 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij slijtage van de heup
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E.1.4.5  Analyse beeldvormende diagnostiek
Om de inzet van beeldvormende diagnostiek voor en na een protheseplaatsing inzichtelijk te maken, is 
voor de operatieve patiënten de eerste knie- of heupprotheseplaatsing over de hele periode als referentiepunt 
genomen. Dus als een patiënt zowel in 2014 als in 2017 geopereerd is, wordt deze alleen geteld in 2014. 
Hierbij hebben we gekeken hoeveel beeldvormende diagnostiek voorafgaand aan de operatie wordt 
uitgevoerd. Ook hebben we in de grafieken weergegeven hoeveel radiologische onderzoeken en MRI’s 
tot een jaar na een operatie worden uitgevoerd. 

Voor wat betreft de conservatieve patiënten, hebben we het eerste poliklinische consult bij de  
ortho pedisch chirurg voor de diagnose knie- of heupartrose als referentiepunt genomen. De eerste 
startdatum van het zorgtraject was voor deze analyse niet geschikt, omdat een zorgtraject start bij een 
eerste zorg activiteit, wat niet altijd een poliklinisch consult hoeft te zijn (of andere zorgactiviteit waarbij 
er face-to-face contact is met de orthopedisch chirurg). Een zorgtraject kan namelijk ook starten met  
bijvoorbeeld een diagnostische zorgactiviteit. Omdat de data-analyse nagenoeg geen resultaten  
opleverde voor wat betreft de diagnostiek vóór een eerste poliklinische consult, is er - in tegenstelling tot 
de operatief behandelde patiënten - voor gekozen om in de tabellen ook de resultaten tot een jaar na het 
eerste poliklinische consult weer te geven. 

E.2  Resultaten knie
In het verbetersignalement (2014) hebben we geconstateerd, dat in de verschillende richtlijnen staat dat 
artrose vooral een klinische diagnose is. Dit betekent, dat in de meeste gevallen de diagnose gesteld kan 
worden op basis van een gesprek en lichamelijk onderzoek. Aanvullend onderzoek is niet nodig. Toch 
bleken veel behandelaars in de tweede lijn regelmatig alsnog aanvullende diagnostiek in te zetten.

We hebben in de ‘Voortgangsrapportage twee jaar na zorg voor artrose van knie en heup’ (2016)[3] 
geconstateerd, dat bij indicatiestelling voor een prothese wel beeldvormende diagnostiek in de tweede 
lijn toegepast moet worden. Voor diagnosestelling in de eerste lijn is geen beeldvormende diagnostiek 
noodzakelijk. Toch vinden we het belangrijk om de diagnostiek in de tweede lijn te monitoren, omdat het 
uitgangspunt is, dat patiënten geen onnodige diagnostiek moeten ondergaan. 

E.2.1  Beeldvormende diagnostiek
We willen laten zien welke diagnostiek een patiënt ondergaat bij de orthopedisch chirurg. Zoals eerder 
aangegeven, maken we hierbij onderscheid tussen operatief en conservatief behandelde patiënten.

E.2.1.1  Beeldvormende diagnostiek bij conservatief behandelde patiënten in de tweede lijn
De onderzoeksvraag luidt: welke beeldvormende diagnostiek wordt ingezet bij conservatief behandelde 
patiënten met knieartrose, en in welke mate (ongeacht het aanvragend specialisme)?

Bij conservatief behandelde patiënten met de diagnose knieartrose hebben we voor de uitgevoerde 
beeldvormende diagnostiek het poliklinische consult bij de orthopedisch chirurg als referentiepunt 
genomen. Hierbij hebben we per patiënt alleen gekeken naar het eerste poliklinische consult voor de 
zorgvraag knieartrose in 2014-2017.

Tabel E5 geeft weer hoeveel nieuwe conservatieve patiënten in 2014-2017 een zorgtraject zijn gestart 
met de diagnose knieartrose. Ook wordt de beeldvormende diagnostiek weergegeven, die één maand 
voor tot één jaar na het eerste poliklinische consult is uitgevoerd bij patiënten met knieartrose. Bij iedere 
beeldvormende zorgactiviteit staat het percentage uitgevoerde zorgactiviteiten vermeld, over het totaal 
aantal patiënten met een eerste poliklinische consult voor de diagnose knieartrose bij de orthopedisch 
chirurg in de jaren 2014-201737. 

37 Rekenvoorbeeld: 70 radiologische onderzoeken uitgevoerd over een totaal van 100 patiënten met een eerste poliklinische consult bij de orthopedisch chirurg geeft 
een percentage radiologische onderzoeken van 70%.
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Tabel E5 | Beeldvormende diagnostiek bij conservatief behandelde patiënten met knieartrose 

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

*Hier is geen sprake van afronding; deze zorgactiviteit is überhaupt niet geregistreerd.

Tabel E5 laat zien, dat het aantal conservatief behandelde patiënten afwijkt van het aantal patiënten met 
een eerste poliklinisch consult. Dat kan komen, doordat sommige patiënten via de spoedeisende hulp 
(SEH) binnenkomen, of (onterecht) starten met een herhaalconsult (zorgactiviteit 190013) of door andere 
oorzaken die met registratie te maken hebben. 

Voor wat betreft de beeldvormende diagnostiek, zien we dat radiologisch onderzoek van de knie of het 
onderbeen verreweg de meest toegepaste vorm van diagnostiek is bij conservatief behandelde patiën-
ten met knieartrose in de tweede lijn, gevolgd door MRI’s. MRI’s worden echter in veel mindere mate 
toegepast. . Ongeveer zeventig procent van de conservatief behandelde patiënten met knieartrose, heeft 
minstens één vorm van beeldvormende diagnostiek ondergaan in de maand voor tot één jaar na het  
eerste poliklinische consult. Er zijn geen grote relatieve verschillen te zien in het percentage patiënten 
met minstens één vorm van beeldvormende diagnostiek in de jaren 2014-2017. Daarentegen stijgt  
relatief gezien het aantal radiologische onderzoeken (van 80,61 naar 81,9 procent), maar het aantal  
uitgevoerde MRI’s daalt juist (van 14,1 naar 11,6 procent). Het aantal artroscopieën voor alle jaren is nihil.

In de volgende paragrafen gaan we dieper in op de radiologische onderzoeken en MRI’s.

Zorgactiviteit Aantal/percentage

Jaar 2014 2015 2016 2017

Aantal nieuwe conservatief behandelde patiënten 55.876 54.393 54.168 57.615

Aantal nieuwe conservatief behandelde patiënten met een 
geregistreerde eerste poliklinische consult

50.630 50.571 49.479 54.508

Aantal (percentage) conservatief behandelde patiënten met 
minstens één vorm van beeldvormende diagnostiek

35.418
(70,0)

35.383
(70,0)

34.983
(70,7)

38.625
(70,9)

1 Percentage radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen 80,61 80,4 81 81,9

2 Percentage MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) 14,1 14,1 12,9 11,6

3 Percentage radiologisch onderzoek gehele been en/of voet 2,9 2,6 2,3 2,2

4 Percentage radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) 
en/of tenen

1,3 1 1,2 1,1

5 Percentage arthroscopie van het kniegewricht 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2019)

*Hier is geen sprake van afronding; deze zorgactiviteit is überhaupt niet geregistreerd.
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E.2.1.1.1  Radiologisch onderzoek 
Figuur E1 geeft weer hoeveel radiologische onderzoeken er twintig weken voor tot twintig weken na 
het eerste poliklinische consult zijn uitgevoerd bij conservatief behandelde patiënten. Op de x-as staat 
het aantal weken vóór (negatieve getallen) en het aantal weken na (positieve getallen) het eerste poli-
klinische consult. Op de y-as staat het percentage radiologische onderzoeken van het totaal aantal 
conservatief behandelde patiënten in 2014-2017 met een eerste poliklinische consult.

Figuur E1 | Radiologische onderzoeken bij conservatief behandelde patiënten met knieartrose 

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

Figuur E1 laat zien, dat bij conservatief behandelde patiënten de radiologische onderzoeken voornamelijk 
op de dag van het eerste poliklinische consult worden uitgevoerd. In 2014 is dit het geval bij ongeveer  
76 procent van de patiënten, stijgend tot bijna 80 procent in 2017. 

E.2.1.1.2  MRI-onderzoek
Figuur E2 geeft weer hoeveel MRI-onderzoeken er twintig weken voor tot twintig weken na het eerste 
poliklinische consult zijn uitgevoerd. Op de x-as staat het aantal weken vóór (negatieve getallen) en het 
aantal weken na (positieve getallen) het eerste poliklinische consult. Op de y-as staat het percentage 
MRI’s van het totaal aantal conservatief behandelde patiënten met een eerste poliklinische consult in 
2014-2017.

Figuur E2 | MRI’s bij conservatief behandelde patiënten met knieartrose 

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)
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Figuur E2 laat zien, dat bij conservatief behandelde patiënten met knieartrose de MRI’s voornamelijk 
plaatsvinden in de eerste vier weken na het eerste poliklinische consult bij de orthopedisch chirurg. In de 
figuur is te zien, dat in ieder geval tot vier weken na het eerste poliklinische consult bij knieartrose het 
percentage uitgevoerde MRI’s daalt in de periode 2014-2017.

E.2.1.2  Beeldvormende diagnostiek bij operatief behandelde patiënten in de tweede lijn
De onderzoeksvraag luidt: welke beeldvormende diagnostiek wordt ingezet bij operatief behandelde 
patiënten met knieartrose, en in welke mate (ongeacht het aanvragend specialisme)?

Bij de operatief behandelde patiënten met knieartrose, hebben we gekeken naar de beeldvormende 
zorgactiviteiten die maximaal één jaar vóór tot één week voor een protheseplaatsing zijn uitgevoerd. 
Hiermee krijgen we een beeld van hoeveel diagnostiek plaatsvindt voorafgaand aan een prothese-
plaatsing. Daarbij hebben we alleen gekeken naar de eerste protheseplaatsing per patiënt. De  
percentages staan in tabel E6.

Tabel E6 | Beeldvormende diagnostiek bij operatief behandelde patiënten met knieartrose 

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

*Dit percentage geeft aan dat gemiddeld meer dan één radiologisch onderzoek per patiënt is uitgevoerd in de periode één jaar voor tot één week voor de protheseplaatsing.

Tabel E6 toont de uitgevoerde beeldvormende diagnostiek bij operatief behandelde patiënten met 
knieartrose in de tweede lijn. Ruim 82 procent van de operatief behandelende patiënten met knie-
artrose kreeg minstens één vorm van beeldvormende diagnostiek in het jaar tot één week voorafgaand 
aan een protheseplaatsing in 2017. Radiologisch onderzoek is verreweg de meest toegepaste vorm van 
diagnostiek, gevolgd door MRI’s. Het percentage patiënten met minstens één vorm van beeldvormende 
diagnostiek stijgt elk jaar (van 79,8 naar 82,6 procent), net als het percentage uitgevoerde MRI’s (van 16,4 
naar 18,9 procent). Het percentage uitgevoerde radiologische onderzoeken daalt daarentegen (van ruim 
112 procent in 2014 naar bijna 103 procent in 201738). We zien het percentage artroscopieën afnemen.

In de volgende paragrafen gaan we dieper in op de radiologische onderzoeken en MRI’s.

38 Dit percentage geeft aan dat gemiddeld meer dan één radiologisch onderzoek per patiënt is uitgevoerd.

Zorgactiviteit Aantal/percentage

Jaar 2014 2015 2016 2017

Aantal operatief behandelde patiënten met een eerste 
protheseplaatsing

22.662 21.882 20.367 21.687

Aantal (percentage) patiënten met minstens één vorm van 
beeldvormende diagnostiek

18.095
(79,8)

17.819 
(81,43)

16.502 
(81,02)

17.914 
(82,6)

1 Percentage radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen* 112,6 110,1 107,4 102,8

2 Percentage radiologisch onderzoek gehele been en/of voet 35 33,8 30,3 24,7

3 Percentage MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) 16,4 18,1 17,7 18,9

4 Percentage radiologisch onderzoek bovenbeen 2,4 2,6 3,3 1,3

5 Percentage arthroscopie van de knie in combinatie met een 
heelkundige ingreep 

2,4 1,8 1,6 1,2

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2019)

*Dit percentage gee�  aan dat gemiddeld meer dan één radiologisch onderzoek per patiënt is uitgevoerd in één jaar voor tot één week voor de protheseplaatsing. 
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E.2.1.2.1  Radiologisch onderzoek
Figuur E3 geeft in percentages het aantal radiologische onderzoeken weer, afgezet tegen het totaal aantal 
operatieve patiënten, dat plaatsvond één jaar voor tot één jaar na de eerste protheseplaatsing in 2014 en 
2017.

Figuur E3. Radiologische onderzoeken bij operatief behandelde patiënten met knieartrose 

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

Figuur E3 toont een eerste (brede) piek van uitgevoerd radiologisch onderzoek bij operatief behandelde 
patiënten met knieartrose, van ongeveer 5 tot 10 procent tussen ongeveer de tiende en vierde week voor 
de operatie. De tweede (grootste) piek van bijna 100 procent zit in de eerste week na protheseplaatsing. 
Daarnaast is er rond zes weken na de protheseplaatsing nog een piek van ruim 20 procent. Ten slotte zien 
we een kleine piek ongeveer één jaar na de plaatsing van een knieprothese. We zien nagenoeg hetzelfde 
beeld in het aantal radiologische onderzoeken uitgevoerd bij operatief behandelde patiënten met knie-
artrose in 2017 ten opzichte van 2014. 

Figuur E4 geeft in percentages het aantal radiologische onderzoeken weer, afgezet tegen het totaal  
aantal operatieve patiënten, dat plaatsvond preoperatief, in de week van operatie en postoperatief, in  
de periode 2014-2017 bij operatief behandelde patiënten met knieartrose.  

Figuur E4 | Radiologisch onderzoek bij operatief behandelde patiënten met knieartrose, preoperatief, in 
de week van operatie en postoperatief

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)
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In figuur E4 zien we, dat er kleine verschillen zijn in de relatieve aantallen radiologische onderzoeken,  
uitgevoerd voor de operatie en in de week van de operatie in de periode 2014-2017. We zien wel een 
daling van postoperatieve radiologische onderzoeken in 2017 ten opzichte van 2014.

E.2.1.2.2  MRI-onderzoek
Figuur E5 geeft in percentages het aantal MRI’s weer, afgezet tegen het totaal aantal operatieve patiën-
ten, die plaatsvonden één jaar voor tot één jaar na de eerste protheseplaatsing in 2014 en 2017.

Figuur E5 | MRI’s bij operatief behandelde patiënten met knieartrose 

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

In figuur E5 zien we, net als bij de radiologische onderzoeken bij operatief behandelde patiënten, een 
piek in ongeveer de tiende tot de zesde week voorafgaand aan de protheseplaatsing. Deze is bij de MRI’s 
echter veel lager: ongeveer 2,1 procent in zowel 2014 als 2017. Het percentage MRI’s is wel gestegen in 
2017 ten opzichte van 2014, zoals ook in tabel E6 te zien was. 
Figuur E6 geeft in percentages het aantal MRI’s weer, afgezet tegen het totaal aantal operatieve patiën-
ten, dat plaatsvond preoperatief, in de week van operatie en postoperatief, in de periode 2014-2017 bij 
operatief behandelde patiënten met knieartrose.  

Figuur E6 | MRI’s bij operatief behandelde patiënten met knieartrose, preoperatief, week van operatie en 
postoperatief

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

Figuur E6 laat zien dat het aantal preoperatieve MRI’s jaarlijks stijgt (van ongeveer 16 naar 19 procent). Na 
de operatie worden er nagenoeg geen MRI’s gemaakt.
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E.2.1.3  Radiologisch onderzoek aangevraagd door eerste en tweede lijn 
De onderzoeksvraag luidt: worden er dubbele radiologische onderzoeken bij dezelfde patiënt met knie-
artrose aangevraagd door de huisarts en de orthopedisch chirurg, en in welke mate? 

Zoals aangegeven in de Voortgangsrapportage twee jaar na zorg voor artrose van knie en heup (2016) en con-
form de NHG-Standaard ‘Niet-traumatische knieklachten’ (2016), wordt beeldvormende diagnostiek in 
de eerste lijn niet aanbevolen voor de diagnosestelling van knieartrose. We willen daarom inzichtelijk 
maken, hoeveel beeldvormende diagnostiek (alleen radiologische onderzoeken) voor knieartrose wordt 
aangevraagd door de huisarts en uitgevoerd in de tweede lijn. 

Om een beeld te krijgen van het aantal radiologische onderzoeken dat door de eerste lijn wordt aan-
gevraagd, hebben we gekeken naar de gedeclareerde ‘Overige zorgproducten’ (OZP’s) in DIS. OZP’s 
worden onder andere gedeclareerd, als het aanvragend specialisme uit de eerste lijn komt, maar de zorg 
in de tweede lijn wordt geleverd. Wij hebben gekeken naar de OZP’s aangevraagd door de huisarts, waar-
bij op een later moment bij de orthopedisch chirurg een DBC met de diagnose knieartrose voor dezelfde 
patiënt is gedeclareerd. Deze aantallen hebben we afgezet tegen het totaal aantal nieuwe patiënten met 
knie- of heupartrose in de tweede lijn. Op die manier denken we aannemelijk te maken, dat het radio-
logisch onderzoek is aangevraagd in het kader van knieartrose, want de diagnose wordt niet bij een OZP 
geregistreerd.

Tabel E7 toont het aantal patiënten dat een radiologisch onderzoek heeft gekregen, aangevraagd door de 
eerste en tweede lijn. Figuur E7 geeft dit aantal vervolgens met de bijbehorende percentages weer.

Tabel E7 | Radiologisch onderzoek aangevraagd door eerste en tweede lijn 

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

In het evaluatieplan hebben we de aantallen uit tabel E7 in een stroomdiagram laten zien, met daarbij 
ook de percentages. In deze meting wijken wij hiervan af, door alleen de percentages van deze getallen 
in figuur E7 te laten zien. Deze wijze van visualisatie maakt de vergelijking van de verschillende jaren 
overzichtelijker.

2014 2015 2016 2017

Aantal nieuwe patiënten met knieartrose in de tweede lijn 78.538 76.275 74.535 79.302

Totaal aantal Radiologisch onderzoek aangevraagd door eerste lijn, 
max 1 jaar voor openingsdatum DBC

23.965 23.654 22.452 21.994

Radiologisch onderzoek aangevraagd door alleen eerste lijn 
(max 1 jaar voor openingsdatum DBC)

17.089 17.039 16.145 15.401

Radiologisch onderzoek aangevraagd door zowel eerste lijn
(max 1 jaarvoor openingsdatum DBC ) als tweede lijn 
(max binnen 3 maanden na  openingsdatum DBC)

6.876 6.615 6.307 6.593

Radiologisch onderzoek aangevraagd door de tweede lijn 
(max binnen 3 maanden na openingsdatum DBC) 

12.585 12.807 12.609 13.294
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Figuur E7 | Radiologisch onderzoek aangevraagd door eerste en tweede lijn 

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

Figuur E7 laat zien, dat het percentage patiënten dat alleen een eerstelijns radiologisch onderzoek krijgt 
in 2017 gedaald is ten opzichte van 2014. Het percentage patiënten dat alleen een tweedelijns radio-
logisch onderzoek krijgt, is niet veel veranderd in de periode 2014-2017. Ook zien we, dat het percentage 
dubbele radiologische onderzoeken (zowel eerste- als tweedelijns) nagenoeg gelijk is gebleven in de 
periode 2014-2017. Het aandeel patiënten dat geen radiologisch onderzoek krijgt is in 2017 ten opzichte 
van 2014 licht gestegen.

E.2.2  Plaatsing knieprothesen
We willen laten zien hoe de ontwikkeling is van het aantal protheseplaatsingen over de tijd, uitgesplist 
naar leeftijdsgroepen. 

Op basis van de DIS-data en de LROI is het totaal aantal patiënten met een primaire knieprothese-
plaatsing in de tweede lijn inzichtelijk gemaakt. Patiënten met knieartrose kunnen óf een totale óf een 
halve (unicondylaire) knieprothese krijgen. Op basis van de DIS-data kunnen we onderscheid maken 
tussen een totale knieprothese (in DIS zorgactiviteitencode 190306) en een halve knieprothese (in DIS 
zorg activiteitencode 190314). De LROI maakt hier ook onderscheid in. Deze gegevens staan in tabel E8.

Tabel E8 | Totaal aantal artrosepatiënten met knieprothesen, op basis van DIS en LROI

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020); LROI  jaarverslag 2014; LROI online jaarrapportage 2016; LROI online jaarrapportage 2017; LROI online jaarrapportage 2018

Uit tabel E8 blijkt, dat de verschillende bronnen verschillende resultaten tonen. Zo ligt het totaal aantal 
operatieve patiënten in DIS een stuk lager dan in de LROI (meer dan 2.500 patiënten verschil in 2017). In 
de jaren 2014 en 2015 geeft DIS weer hogere aantallen. Mogelijk dat de vulling van LROI in deze jaren nog 
niet zo hoog was als in de jaren 2016 en 2017. 

Om een inschatting te maken van de ontwikkeling in het aantal patiënten met een eerste prothese-
plaatsing in de jaren 2014-2017, hebben we ook gekeken naar het relatieve aantal protheseplaatsingen. 
Hiervoor hebben we in DIS het aantal nieuwe patiënten met knieartrose in de tweede lijn met een eerste 
knieprotheseplaatsing afgezet tegen het totaal aantal nieuwe patiënten met knieartrose in de tweede lijn. 

 
 

    Alleen Eerstelijns   Alleen Tweedelijns   Dubbele Diagnostiek   Geen Diagnostiek

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2019)

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%0%

2014

2015

2016

2017

Aantal patiënten

DIS 2014 2015 2016 2017

Aantal unieke knieprothesen 23.750 23.960 22.848 24.714

Aantal totale knieprothesen 22.434 22.392 21.387 22.327

Aantal unicondylaire knieprothesen 1.347 1.541 1.285 2.087

LROI 2014 2015 2016 2017

Aantal unieke knieprothesen 21.557 21.159 26.028 27.288

Aantal totale knieprothesen 19.595 19.201   23.053 23.638

Aantal unicondylaire knieprothesen 2.012 2.260 2.794 3.440

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2019), LROI jaarverslag 2014; LROI online jaarrapportage 2016, LROI online jaarrapportage 2017, LROI online jaarrapportage 2018
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Tabel E9 | Percentage knieprotheseplaatsingen op basis van DIS

 Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

We zien in tabel E9, dat het aantal nieuwe patiënten met een eerste knieprothese in 2017 ten opzichte 
van 2014 daalt met ongeveer 4 procent. Het percentage geplaatste knieprothesen daalt van bijna  
29 procent in 2014 naar 27,3 procent in 2017.

Ten slotte is ook het totaal aantal patiënten met protheseplaatsingen afgezet tegen de verschillende 
leeftijdscategorieën. De resultaten voor de totale knieprothese en de halve knieprothese worden  
respectievelijk weergegeven in de figuren E8 en E9. 

Figuur E8 | Patiënten met een totale knieprothese implantatie naar leeftijdscategorie  

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

Figuur E9 | Patiënten met een unicondylaire knieprothese implantatie naar leeftijdscategorie 

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

Uit figuur E8 blijkt, dat het percentage totale knieprothesen bij de lagere leeftijdsgroepen afneemt (tot 70 
jaar) in de periode 2014-2017. Dit geldt ook voor de unicondylaire knieprothesen (figuur E9).

2014 2015 2016 2017

Incidentie knieartrose 78.538 76.275 74.535 79.302

Aantal nieuwe patiënten met eerste knieprothese 22.662 21.882 20.367 21.687

Percentage knieprothesen 28,9 28,7 27,3 27,3
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E.3  Resultaten heup
Dezelfde analyses als voor patiënten met knieartrose, zijn voor patiënten met heupartrose gedaan.  
Hieronder volgen de tabellen en grafieken voor heupartrose.

E.3.1  Beeldvormende diagnostiek
We willen laten zien welke diagnostiek een patiënt bij de orthopedisch chirurg ondergaat. Zoals eerder 
aangegeven, maken we hierbij onderscheid tussen operatief en conservatief behandelde patiënten.

E.3.1.1  Beeldvormende diagnostiek bij conservatief behandelde patiënten in de tweede lijn
De onderzoeksvraag luidt: welke beeldvormende diagnostiek wordt ingezet bij conservatief behandelde 
patiënten met heupartrose, en in welke mate (ongeacht het aanvragend specialisme)? 

Bij conservatief behandelde patiënten met de diagnose heupartrose hebben we het poliklinische consult 
bij de orthopedisch chirurg als referentiepunt genomen voor de uitgevoerde beeldvormende diagnostiek. 
Hier hebben we per patiënt alleen gekeken naar het eerste poliklinische consult voor de zorgvraag 
heupartrose in 2014-2017.

Tabel E10 geeft weer hoeveel nieuwe conservatieve patiënten in 2014-2017 een zorgtraject zijn gestart 
met de diagnose heupartrose. Ook wordt de beeldvormende diagnostiek weergegeven die één maand 
voor tot één jaar na het eerste poliklinische consult is uitgevoerd bij patiënten met heupartrose. Bij  
iedere beeldvormende zorgactiviteit staat het percentage uitgevoerde zorgactiviteiten vermeld over  
het totaal aantal patiënten met een eerste poliklinische consult voor de diagnose heupartrose bij de 
orthopedisch chirurg in de jaren 2014-201739. 

Tabel E10 | Beeldvormende diagnostiek bij conservatief behandelde patiënten met heupartrose 

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

Tabel E10 toont dat radiologisch onderzoek (drie verschillende typen), net als bij de conservatief  
behandelde patiënten met knieartrose, het meest wordt toegepast als beeldvormende diagnostiek 
bij conservatief behandelde patiënten met heupartrose. Het percentage patiënten in de tweede lijn 
met minstens één vorm van beeldvormende diagnostiek, in de maand voor tot het jaar na het eerste 
poliklinische consult, neemt af vanaf 2014 (van 69,8 naar 65,5 procent). Deze afname zien we ook bij het 
percentage radiologisch onderzoek (van 57,7 naar 53,9 procent) en bij het percentage uitgevoerde MRI’s 
(van 6,1 naar 5,5 procent).

In de volgende paragrafen gaan we dieper in op de radiologische onderzoeken en MRI’s.

39 Rekenvoorbeeld: 70 radiologische onderzoeken uitgevoerd over een totaal van 100 patiënten met een eerste poliklinische consult bij de orthopedisch chirurg geeft 
een percentage radiologische onderzoeken van 70%.

Zorgactiviteit Aantal/percentage

Jaar 2014 2015 2016 2017

Aantal nieuwe conservatief behandelde patiënten 17.995 16.784 16.696 17.405

Aantal nieuwe conservatief behandelde patiënten met een
geregistreerde eerste poliklinische consult

16.182 15.167 14.552 15.990

Aantal (percentage) conservatief behandelde patiënten met 
minstens één vorm van beeldvormende diagnostiek

11.292
(69,8)

10.429
(68,8)

9.859
(67,8)

10.469
(65,5)

1 Percentage radiologisch onderzoek bekken, heupgewricht 57,7 56,0 54,4 53,9

2 Percentage radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom, 
inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten

10,0 9,1 9,2 7,4

3 Percentage radiologisch onderzoek knie of onderbeen 6,8 6,7 6,4 5,8

4 Percentage MRI heup(en)/onderste extremiteit(en) 6,1 6,4 5,8 5,5

5 Percentage meerfasenskeletonderzoek 5,9 5,6 5,3 3,9

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2019)
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E.3.1.1.1  Radiologisch onderzoek
Figuur E10 geeft weer hoeveel radiologische onderzoeken er twintig weken voor tot twintig weken na het 
eerste poliklinische consult zijn uitgevoerd bij conservatief behandelde patiënten met heupartrose. Op 
de x-as staat het aantal weken vóór (negatieve getallen) en het aantal weken na (positieve getallen) het 
eerste poliklinische consult. Op de y-as staat het percentage radiologische onderzoeken van het totaal 
aantal conservatief behandelde patiënten in 2014-2017 met een eerste poliklinische consult.

Figuur E10. Radiologische onderzoeken bij conservatief behandelde patiënten met heupartrose 

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

Figuur E10 laat zien, dat ongeveer de helft van de patiënten met heupartrose die conservatief behandeld 
zijn in de tweede lijn, minstens één radiologisch onderzoek kreeg. Dit radiologisch onderzoek vindt met 
name op de dag van het eerste poliklinisch consult plaats. Daarnaast laat de grafiek zien, dat dit percen-
tage in 2017 lager is dan in 2014.

E.3.1.1.2  MRI-onderzoek
Figuur E11 geeft weer hoeveel MRI-onderzoeken er twintig weken voor tot twintig weken na het eerste 
poliklinische consult zijn uitgevoerd bij conservatief behandelde patiënten met heupartrose. Op de  
x-as staat het aantal weken vóór (negatieve getallen) en het aantal weken na (positieve getallen) het  
eerste poliklinische consult. Op de y-as staat het percentage MRI’s van het totaal aantal conservatief 
behandelde patiënten met heupartrose met een eerste poliklinische consult in 2014-2017.

Figuur E11. MRI’s bij conservatief behandelde patiënten met heupartrose 

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)
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Figuur E11 laat zien, dat de MRI’s uitgevoerd bij conservatief behandelde patiënten met heupartrose 
vooral plaatsvinden in de eerste tot vierde week na het eerste poliklinische consult bij de orthopedisch 
chirurg. In deze weken is een afname te zien van het percentage MRI’s in 2017 ten opzichte van 2014.

E.3.1.2  Beeldvormende diagnostiek bij operatief behandelde patiënten in de tweede lijn
De onderzoeksvraag luidt: welke beeldvormende diagnostiek wordt ingezet bij operatief behandelde 
patiënten met heupartrose, en in welke mate (ongeacht het aanvragend specialisme)?

Bij de operatief behandelde patiënten met heupartrose, hebben we gekeken naar de beeldvormende 
zorgactiviteiten die maximaal één jaar vóór tot één week voor een protheseplaatsing zijn uitgevoerd. 
Hiermee krijgen we een beeld van hoeveel diagnostiek plaatsvindt voorafgaand aan een protheseplaat-
sing. Daarbij hebben we alleen gekeken naar de eerste protheseplaatsing per patiënt. De percentages 
staan in tabel E11.

Tabel E11 | Beeldvormende diagnostiek bij operatief behandelde patiënten met heupartrose 

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

Uit tabel E11 blijkt, dat het percentage operatief behandelde patiënten dat minstens één vorm van beeld-
vormende diagnostiek ondergaat, stijgt in de jaren 2014-2017 (van 68,9 naar 71,8 procent). Er blijkt een 
jaarlijkse afname van het percentage uitgevoerde radiologisch onderzoeken van het bekken- en heup-
gewricht (van 91,5 naar 88,8 procent). Verder neemt het percentage MRI’s in kleine mate toe (van 1,5  
naar 1,8 procent).

In de volgende paragrafen gaan we dieper in op de radiologische onderzoeken en MRI’s.

Zorgactiviteit Aantal/percentage

Jaar 2014 2015 2016 2017

Aantal operatief behandelde patiënten met een eerste 
protheseplaatsing

22.846 22.178 21.115 21.626

Aantal (percentage) patiënten met minstens één vorm van 
beeldvormende diagnostiek

15.751
(68,9)

15.560
(70,2)

14.819
(70,2)

15.522
(71,8)

1 Percentage radiologisch onderzoek bekken, heupgewricht 91,5 89,0 82,7 88,8

2 Percentage radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom 
inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten

6,0 5,5 5,2 4,4

3 Percentage radiologisch onderzoek knie of onderbeen 7,4 7,4 6,8 6,8

4 Percentage arthrogra� e heupgewricht 3,5 3,1 3,2 3,7

5 Percentage MRI heup(en)/onderste extremiteit(en) 1,5 1,5 1,5 1,8

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2019)
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E.3.1.2.1  Radiologisch onderzoek
Figuur E12 geeft in percentages het aantal radiologische onderzoeken weer, afgezet tegen het totaal 
aantal operatieve patiënten, dat plaatsvond één jaar voor tot één jaar na de eerste heupprothese-
plaatsing in 2014 en 2017.

Figuur E12 | Radiologisch onderzoek bij operatief behandelde patiënten met heupartrose 

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

Figuur E12 laat drie pieken zien. Een piek van ongeveer 5 procent tussen de twaalf en vier weken voor 
de eerste protheseplaatsing. Een piek van ruim 120 procent40 in de eerste week na de plaatsing van de 
heupprothese. De laatste piek van ongeveer 25 tot 30 procent bevindt zich rond zes tot acht weken na de 
operatie. Het percentage radiologische onderzoeken één jaar voor tot één jaar na de eerste heupprothe-
seplaatsing is in 2017 afgenomen ten opzichte van 2014. 

Figuur E13 geeft in percentages het aantal radiologische onderzoeken weer, afgezet tegen het totaal 
aantal operatieve patiënten, dat plaatsvond preoperatief, in de week van operatie en postoperatief, in de 
periode 2014-2017 bij operatief behandelde patiënten met heupartrose.

Figuur E13 | Radiologische onderzoeken bij operatief behandelde patiënten met heupartrose,  
preoperatief, rondom operatie en postoperatief

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

Het percentage preoperatieve radiologische onderzoeken is nagenoeg gelijk gebleven in de periode  
2014-2017. Rond de operatie en postoperatief daalt dit percentage vanaf 2014. 

40 Dit percentage geeft aan dat gemiddeld meer dan één radiologisch onderzoek per patiënt is uitgevoerd.
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E.3.1.2.2  MRI-onderzoek
Figuur E14 geeft in percentages het aantal MRI’s weer, afgezet tegen het totaal aantal operatieve patiën-
ten met heupartrose, die plaatsvonden één jaar voor tot één jaar na de eerste protheseplaatsing in 2014 
en 2017.

Figuur E14 | MRI’s bij operatief behandelde patiënten met heupartrose 

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

Uit figuur E14 blijkt, dat de MRI’s bij operatief behandelde patiënten met heupartrose voornamelijk plaats-
vinden tussen de twaalf en twee weken voorafgaand aan de protheseplaatsing. Het percentage uitgevoerde 
MRI’s is relatief laag bij deze groep patiënten. Let op: de y-as geeft percentages weer tot 0,14 procent.

Figuur E15 geeft in percentages het aantal MRI-onderzoeken weer, afgezet tegen het totaal aantal  
operatieve patiënten, dat plaatsvond preoperatief, in de week van operatie en postoperatief, in de  
periode 2014-2017 bij operatief behandelde patiënten met heupartrose.  

Figuur E15. MRI’s bij operatief behandelde patiënten met heupartrose, preoperatief, rond operatie en 
postoperatief

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

Figuur E15 laat zien, dat het percentage preoperatieve MRI’s bij operatief behandelde patiënten met 
heupartrose is gestegen in de periode 2014-2017. Deze stijging is relatief klein (0,3 procentpunt). Het 
percentage postoperatieve MRI’s is gestegen in 2017 ten opzichte van 2014.
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E.3.1.3  Radiologisch onderzoek aangevraagd door eerste en tweede lijn  
De onderzoeksvraag luidt: worden er dubbele radiologische onderzoeken bij dezelfde patiënt met 
heupartrose aangevraagd door de huisarts en de orthopedisch chirurg, en in welke mate? 

Tabel E12 toont het aantal patiënten dat een radiologisch onderzoek heeft gekregen, aangevraagd door 
de eerste en tweede lijn. Figuur E16 geeft dit aantal vervolgens met de bijbehorende percentages visueel 
weer.

Tabel E12 | Radiologisch onderzoek aangevraagd door eerste en tweede lijn bij heupartrose

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

Figuur E16 Radiologisch onderzoek aangevraagd door eerste en tweede lijn bij heupartrose 

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

Figuur E16 laat zien, dat het aantal radiologische onderzoeken aangevraagd door de eerste lijn, relatief is 
afgenomen (van ongeveer 25 procent in 2014 tot 22 procent in 2017). Ook zien we een kleine daling van 
het aandeel patiënten dat een radiologisch onderzoek kreeg, aangevraagd door de tweede lijn, en radio-
logisch onderzoek aangevraagd door zowel de eerste als tweede lijn (dubbele diagnostiek). Ten slotte zijn 
er steeds meer patiënten met heupartrose die geen radiologisch onderzoek hebben gehad in de periode 
van één jaar voor tot drie maanden na het eerste poliklinische consult.

2014 2015 2016 2017

Aantal nieuwe patiënten met knieartrose in de tweede lijn 40.841 38.962 37.811 39.031

Totaal aantal Radiologisch onderzoek aangevraagd door eerste lijn, 
max 1 jaar voor openingsdatum DBC

19.523 18.152 16.811 15.761

Radiologisch onderzoek aangevraagd door alleen eerste lijn 
(max 1 jaar voor openingsdatum DBC)

10.447 9.698 8.989 8.387

Radiologisch onderzoek aangevraagd door zowel eerste lijn
(max 1 jaarvoor openingsdatum DBC ) als tweede lijn 
(max binnen 3 maanden na  openingsdatum DBC)

9.076 8.454 7.822 7.374

Radiologisch onderzoek aangevraagd door de tweede lijn 
(max binnen 3 maanden na openingsdatum DBC) 

12.473 12.017 11.677 11.353
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E.3.2  Plaatsing heupprothesen 
We willen laten zien hoe de ontwikkeling is van het aantal protheseplaatsingen over de tijd, uitgesplitst 
naar leeftijdsgroepen.

Op basis van de DIS-data en de LROI is het totaal aantal patiënten met een primaire heupprothese-
plaatsing per jaar in de tweede lijn inzichtelijk gemaakt. Deze gegevens worden in tabel E13 hieronder 
weergegeven.

Tabel E13. Totaal aantal artrosepatiënten met heupprothesen op basis van DIS en LROI 

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020); LROI  jaarverslag 2014; LROI online jaarrapportage 2016; LROI online jaarrapportage 2017; LROI online jaarrapportage 2018

Ook bij heupprotheseplaatsingen zien we een verschil in de aantallen tussen de verschillende geraad-
pleegde bronnen. Het aantal heupprotheseplaatsingen stijgt over de jaren 2014-2017 in de LROI en daalt 
in DIS.

Om een inschatting te maken van de ontwikkeling in het aantal patiënten met een eerste prothese-
plaatsing in de jaren 2014-2017, hebben we ook gekeken naar het relatieve aantal protheseplaatsingen. 
Hiervoor hebben we het aantal nieuwe patiënten met heupartrose in de tweede lijn met een eerste heup-
protheseplaatsing in DIS afgezet tegen het totaal aantal nieuwe patiënten met heupartrose in de tweede 
lijn in DIS. 

Tabel E14 | Percentage heupprotheseplaatsingen op basis van DIS 

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

We zien in tabel E14, dat het aantal nieuwe patiënten met een eerste heupprothese in 2017 ten opzichte 
van 2014 daalt met ongeveer 5 procent. Het percentage geplaatste heupprothesen daalt van 55,9 procent 
in 2014 naar 55,4 procent in 2017.

Aantal patiënten

Bron/Jaar 2014 2015 2016 2017

DIS 23.747 23.878 23.181 24.280

LROI 23.246 24.144 24.654 25.095

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2019), LROI jaarverslag 2014; LROI online jaarrapportage 2016 , LROI online jaarrapportage 2017, LROI online jaarrapportage 2018

2014 2015 2016 2017

Incidentie heupartrose 40.841 38.962 37.811 39.031

Aantal nieuwe patiënten met eerste heupprothese 22.846 22.178 21.115 21.626

Percentage heupprothesen 55,9 56,9 55,8 55,4
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Ten slotte is ook het totaal aantal patiënten met protheseplaatsingen afgezet tegen de verschillende 
leeftijdscategorieën. De resultaten worden in figuur E17 weergegeven. 

Figuur E17. Patiënten met een heupprothese implantatie naar leeftijdscategorie  

Bron: DIS, Zorginstituut Nederland (2020)

Figuur E17 toont de leeftijdsverdeling van het totaal aantal patiënten met heupprotheseplaatsingen. Het 
merendeel van de patiënten is tussen de 60 en 80 jaar. Er zijn geen grote (relatieve) verschillen te zien 
over de jaren 2014-2017.
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 Bijlage F Impact analyse 
Deze impact analyse (IA) hebben we opgesteld voor de evaluatie van het Zinnige Zorg-project ‘Zorg bij 
artrose van knie en heup’. Deze IA evalueert de kostenontwikkeling drie jaar na de verbeter afspraken 
uit het Verbetersignalement zorg bij artrose van knie en heup (2014)[1]. We vergelijken in deze IA de kosten van 
beeldvormende diagnostiek en protheseplaatsingen bij knie- en heupartrose in 2017 ten opzichte van 
2014. Uit onze berekeningen blijkt dat de totale kosten in 2017 ten opzichte van 2014 zijn gedaald met 
ruim € 20 miljoen. Deze kostendaling komt voornamelijk door de jaarlijkse afname van het aantal  
nieuwe patiënten met knie- en heupartrose in de tweede lijn bij wie een prothese is geplaatst. In deze IA 
beschrijven we hoe we dit hebben berekend. 

Deze bijlage is als volgt opgebouwd. In deel F.1 gaan we in op de gebruikte methode bij deze IA. In deel 
F.2 presenteren we de kostenontwikkeling van beeldvormende diagnostiek en protheseplaatsingen bij 
knie- en heupartrose in 2017 ten opzichte van 2014. 

F.1  Methode
Een IA geeft antwoord op de vraag welk effect een doorgevoerde verbetering van de zorg heeft op de 
kosten binnen de gezondheidszorg, vanuit het perspectief van het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Het 
uitgangspunt hierbij is de zorg vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit is exclusief de eigen 
betalingen en vergoedingen vanuit aanvullende verzekeringen. De kwantitatieve meting zorggebruik 
2014-2017 ligt ten grondslag aan deze IA (zie bijlage E). We hebben de kostenontwikkeling berekend op 
basis van de aantallen patiënten met beeldvormende diagnostiek en protheseplaatsingen die zijn gerap-
porteerd in deze kwantitatieve meting. We vergelijken de kosten in het jaar 2017 ten opzichte van 2014 
omdat 2017 het meest compleet gevulde jaar in onze data is. 

De aantallen en percentages patiënten met beeldvormende diagnostiek en protheseplaatsingen in  
2014 en 2017 hebben we één op één overgenomen uit de kwantitatieve meting. We hebben de kosten 
voor de beeldvormende diagnostiek bepaald door te kijken naar het gemiddelde gedeclareerde tarief 
van de Overige Zorgproducten (OZP’s, zie bijlage E) van de relevante beeldvormende zorgactiviteiten 
in onze data. De aantallen uit de kwantitatieve meting zijn vervolgens met deze gemiddelde tarieven 
vermenigvuldigd. De kosten van protheseplaatsingen hebben we bepaald door het totaal gedeclareerde 
tarief van de DBC-zorgproducten te nemen, waarin de protheseplaatsingen geregistreerd zijn. We maken 
dit onderscheid omdat zorgactiviteiten uitgevoerd in de tweede lijn niet apart gedeclareerd worden. 
Hierdoor hebben we geen inzage in de kosten van de afzonderlijke beeldvormende zorgactiviteiten die 
zijn geregistreerd bij patiënten met knie- en heupartrose. Als benadering voor de kosten van deze afzon-
derlijke zorgactiviteiten, hebben we daarom de gemiddelde tarieven van OZP’s genomen, die wel apart 
als zorgactiviteit worden gedeclareerd. In de tabellen F1 en F2 hieronder geven we voor zowel knie- als 
heupartrose de gemiddeld geregistreerde tarieven per beeldvormende zorgactiviteit en het gemiddelde 
geregistreerde DBC-tarief van een protheseplaatsing en arthroscopie van de knie in combinatie met een 
heelkundige ingreep weer.
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Tabel F1 |Gemiddelde geregistreerde tarieven bij knieartrose 

Tabel F2 |Gemiddelde geregistreerde tarieven bij heupartrose

We plaatsen enkele kanttekeningen bij deze IA: 
• Gebrek aan historische data. We kijken in onze analyses terug tot en met het jaar 2013 en definiëren 

patiënten als een ‘nieuwe patiënt in de tweede lijn’ als hij of zij in de periode 2014-2017 voor het eerst 
een zorgtraject start bij de orthopedisch chirurg met de diagnose knie- of heupartrose. Artrose is een 
chronische aandoening. Het is mogelijk dat patiënten vóór 2013 al een keer eerder bij de orthopedisch 
chirurg zijn geweest vanwege knie- of heupartrose. Wanneer deze patiënten jaren later weer een 
nieuw zorgtraject starten in de tweede lijn vanwegen knie- of heupartrose, worden zij onterecht 
gedefinieerd als een ‘nieuwe patiënt in de tweede lijn’. Hetzelfde geldt voor het bepalen van het aantal 
patiënten met een eerste protheseplaatsing: we weten niet of deze patiënten vóór 2013 al een knie- of 
heupprothese hebben gekregen.

• Mogelijke dubbeltelling beeldvormende diagnostiek. Beeldvormende diagnostiek wordt in de tweede 
lijn niet als een afzonderlijke zorgactiviteit gedeclareerd, maar valt binnen een DBC-zorgproduct. 
Hierdoor is het mogelijk dat de beeldvormende diagnostiek bij operatief behandelde patiënten met 
knie- en heupartrose dubbel is geteld in deze IA. Bij de kosten van de protheseplaatsingen zijn we 
namelijk uitgegaan van het gedeclareerde DBC-tarief en binnen deze DBC-zorgproducten worden ook 
beeldvormende zorgactiviteiten geregistreerd. 

• Daadwerkelijk uitbetaalde kosten. De DIS-databank bevat circa 90 tot 95 procent van de geregistreerde 
zorg in de tweede lijn. De daadwerkelijk geleverde en uitbetaalde zorg kan afwijken van de 
geregistreerde zorg. Daarnaast hebben we in de praktijk ook te maken met bijvoorbeeld volume- en 
plafondafspraken tussen zorgverzekeraars en zorginstellingen. We hebben geen inzage in de onderlinge 
verrekeningen tussen deze partijen en weten niet hoeveel zorgkosten daadwerkelijk uitbetaald zijn.

F.2  Kostenontwikkeling beeldvormende diagnostiek en protheseplaatsingen bij knie- en 
heupartrose
In tabel F3 zien we dat de totale kosten van de inzet van beeldvormende diagnostiek en protheseplaat-
singen bij patiënten met knie- en heupartrose in 2017 zijn afgenomen ten opzichte van 2014 met € 20,7 
miljoen. 

2014 2017

Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen € 41,00 € 39,50

MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) € 220,00 € 228,00

Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale 
gewrichten.

€ 43,68 € 43,70

Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet € 55,77 € 63,90

Radiologisch onderzoek bovenbeen € 40,12 € 39,12

Arthroscopie van de knie in combinatie met een heelkundige ingreep € 2.271,00 € 2.423,00

Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen € 40,08 € 37,62

Implantatie knieprothese € 8.607,39 € 8.617,63

2014 2017

Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen € 41,00 € 39,50

MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) € 220,00 € 228,00

Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale 
gewrichten.

€ 43,68 € 43,70

Meerfasen skeletonderzoek. € 286,40 € 273,24

Radiologisch onderzoek bekken, heupgewricht € 43,87 € 43,16

Arthrogra� e heupgewricht. € 156,27 € 130,93

Echogra� e onderste extremiteit(en). € 77,67 € 82,65

Implantatie heupprothese € 8.033,00 € 7.972,44
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Tabel F3 | Totale kostenontwikkeling knie- en heupartrose 2017 ten opzichte van 2014

Tabel F4 geeft de totale kostenontwikkeling weer voor beeldvormende diagnostiek en prothese-
plaatsingen bij knieartrose. Tabel F5 doet hetzelfde voor heupartrose. 

Tabel F4 | Totale kostenontwikkeling knieartrose 2017 ten opzichte van 2014

Tabel F5 | Totale kostenontwikkeling heupartrose 2017 ten opzichte van 2014

In paragraaf F.2.1 gaan we in op de kostenontwikkeling van beeldvormende diagnostiek bij knie- en 
heupartrose. In paragraaf F.2.2 doen we hetzelfde voor protheseplaatsingen.  

F.2.1  Kostenontwikkeling beeldvormende diagnostiek bij knie- en heupartrose 
Tabel F6 vat de totale kostenontwikkeling samen van de inzet van beeldvormende diagnostiek bij  
patiënten met knie- en heupartrose in 2017 ten opzichte van 2014.

Tabel F6 | Kostenontwikkeling beeldvormende diagnostiek bij knie- en heupartrose 

We zien de totale kosten van beeldvormende diagnostiek bij zowel knie- als heupartrose dalen in 2017 
ten opzichte van 2014 met in totaal ruim € 1,4 miljoen. We zien zowel bij conservatief als bij operatief 
behandelde patiënten in de tweede lijn de kosten dalen. Ook zien we een afname van de kosten van 
eerstelijns diagnostiek. De kostendaling komt voornamelijk door een afname van het absolute aantal 
uitgevoerde beeldvormende zorgactiviteiten in de tweede lijn. Een klein deel van de kostendaling komt 
door de afname van een aantal gemiddelde gedeclareerde DBC-tarieven in 2017 ten opzichte van 2014 
(zie tabellen F1 en F2).
 

Kostenontwikkeling

Knieartrose - € 9.108.466

Heupartrose - € 11.594.673

Totale kostenontwikkeling - € 20.703.138

Jaar Aantal nieuwe patiënten 
in de tweede lijn

Totale kosten Gemiddelde kosten 
per patiënt

2014 78.538 € 202.955.667 € 2.584 

2017 79.302 € 193.847.201 € 2.444 

Kostenontwikkeling - € 9.108.466 - € 140

Jaar Aantal nieuwe patiënten 
in de tweede lijn

Totale kosten Gemiddelde kosten 
per patiënt

2014 40.841 € 186.640.058  € 4.570 

2017 39.031 € 175.045.385  € 4.485 

Kostenontwikkeling - € 11.594.673  - € 85

Kostenontwikkeling beeldvormende diagnostiek

Knieartrose 2014 2017 Kostenontwikkeling 

Conservatief behandelde patiënten  € 3.350.545  € 3.300.793 - € 49.752

Operatief behandelde patiënten  € 3.561.968  € 2.787.147 - € 774.821

Eerstelijns diagnostiek  € 982.565  € 868.763 - € 113.802

Heupartrose 2014 2017 Kostenontwikkeling 

Conservatief behandelde patiënten  € 1.014.534  € 830.961 - € 183.573

Operatief behandelde patiënten  € 1.247.158  € 1.122.293 - € 124.865

Eerstelijns diagnostiek  € 856.474  € 680.245 - € 176.229

Totale kostenontwikkeling diagnostiek: - € 1.423.042
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In subparagraaf F.2.1.1 gaan we nader in op de kostenontwikkeling van beeldvormende diagnostiek bij 
knieartrose. In subparagraaf F2.1.2 doen we hetzelfde voor heupartrose. 

F.2.1.1  Kostenontwikkeling beeldvormende diagnostiek bij knieartrose
In de tabellen F7 tot en met F9 geven we weer wat de kostenontwikkeling is in 2017 ten opzichte van 
2014 van de inzet van beeldvormende diagnostiek bij patiënten met knieartrose. Dit doen we voor zowel 
conservatief als operatief behandelde patiënten. 

Tabel F7 | Kostenontwikkeling beeldvormende diagnostiek bij conservatief behandelde patiënten met 
knieartrose 

Tabel F7 geeft weer dat de kosten van beeldvormend onderzoek bij conservatief behandelde patiënten 
met knieartrose in 2017 bijna € 50.000 minder zijn dan in 2014. De kostendaling komt enerzijds door een 
afname van het aantal uitgevoerde beeldvormende zorgactiviteiten. Anderzijds komt dit door de afname 
van enkele gemiddelde tarieven van beeldvormend onderzoek, zoals te zien is in tabel F1. 

Jaar 2014 2017

Zorgactiviteit Aantal Percentage Kosten Aantal Percentage Kosten

Aantal nieuwe conservatief behandelde 
patiënten

55.876 - - 57.615 - -

Aantal nieuwe conservatief behandelde 
patiënten met een geregistreerde eerste 
poliklinische consult

50.630 - - 54.508 - -

Aantal en percentage conservatief 
behandelde patiënten met minstens één 
vorm van beeldvormende diagnostiek

35.418 70,0 - 38.625 70,9 -

Radiologisch onderzoek knie en/of 
onderbeen

40.814 80,6 € 1.673.374 44.641 81,9 € 1.763.320

MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) 7.139 14,1 € 1.570.580 6.313 11,6 € 1.439.364

Radiologisch onderzoek gehele been en/
of voet

1.447 2,9 € 80.699 1.188 2,2 € 75.913

Radiologisch onderzoek enkel en/of 
voet(wortel) en/of tenen

646 1,3 € 25.892 590 1,1 € 22.196

Arthroscopie van het kniegewricht 0 0,0 € 0 0 0,0 € 0

Totale kosten € 3.350.545 € 3.300.793

Verschil: - € 49.752
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Tabel F8 | Kostenontwikkeling beeldvormende diagnostiek bij operatief behandelde patiënten met  
knieartrose 

In tabel F8 zien we dat de kosten van beeldvormend onderzoek bij operatief behandelde patiënten met 
knieartrose zijn in 2017 ongeveer € 775.00 minder zijn dan in 2014. De kostendaling komt voornamelijk 
door een afname van het aantal uitgevoerde beeldvormende zorgactiviteiten. Een klein deel van de kos-
tendaling komt door de afname van de gemiddelde tarieven van beeldvormend onderzoek, zoals te zien 
is in tabel F1. Alleen de kosten van MRI’s zijn toegenomen in 2017 ten opzichte van 2014.

Tabel F9 | Kostenontwikkeling radiologisch onderzoek aangevraagd door de huisarts bij patiënten met 
knieartrose 

In tabel F9 geven we de kostenontwikkeling weer van de inzet van eerstelijns diagnostiek bij patiënten 
met knieartrose. De huisarts vraagt in 2017 ten opzichte van 2014 bij ongeveer 2.000 minder patiënten 
radiologisch onderzoek aan van de knie of onderbeen. Dit leidt tot een daling van bijna € 114.000 euro in 
2017 ten opzichte van 2014.

Jaar 2014 2017

Zorgactiviteit Aantal Percentage Kosten Aantal Percentage Kosten

Aantal operatief behandelde patiënten 
met een eerste protheseplaatsing

22.662 - - 21.687 - -

Aantal en percentage patiënten met 
minstens één vorm van beeldvormende 
diagnostiek

18.095 79,8 - 17.914 82,6 -

Radiologisch onderzoek knie en/of 
onderbeen

25.509 112,6 € 1.045.869 22.304 102,8 € 881.008

Radiologisch onderzoek gehele been en/
of voet

7.943 35,0 € 442.981 5.352 24,7 € 341.993

MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) 3.719 16,4 € 818.180 4.103 18,9 € 935.484

Radiologisch onderzoek bovenbeen 543 2,4 € 21.785 276 1,3 € 10.797

Arthroscopie van de knie in combinatie 
met een heelkundige ingreep 

543 2,4 € 1.233.153 255 1,2 € 617.865

Totale kosten € 3.561.968 € 2.787.147

Verschil: - € 774.821

Jaar Aantal patiënten Kosten

2014 23.965 € 982.565

2017 21.994 € 868.763

Verschil: - € 113.802
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F.2.1.2  Kostenontwikkeling beeldvormende diagnostiek bij heupartrose
In de tabellen F10 tot en met F12 geven we weer wat de kostenontwikkeling is in 2017 ten opzichte van 
2014 van de inzet van beeldvormende diagnostiek bij patiënten met heupartrose. Dit doen we voor zowel 
conservatief als operatief behandelde patiënten. 

Tabel F10 | Kostenontwikkeling beeldvormende diagnostiek bij conservatief behandelde patiënten met 
heupartrose 

In tabel F10 zien we dat de kosten van beeldvormend onderzoek bij conservatief behandelde patiënten 
met heupartrose in 2017 ongeveer € 180.000 minder zijn dan in 2014. De kostendaling komt voornamelijk 
door een afname van het aantal  beeldvormende zorgactiviteiten. Een klein deel van de kostendaling 
komt door de afname van enkele tarieven, zoals te zien is in tabel F2.

Jaar 2014 2017

Zorgactiviteit Aantal Percentage Kosten Aantal Percentage Kosten

Aantal nieuwe conservatief behandelde 
patiënten

17.995 - - 17.405 - -

Aantal nieuwe conservatief behandelde 
patiënten met een geregistreerde eerste 
poliklinische consult

16.182 - - 15.990 - -

Aantal en percentage conservatief 
behandelde patiënten met minstens één 
vorm van beeldvormende diagnostiek

11.292 69,8 - 10.469 65,5 -

Radiologisch onderzoek bekken, 
heupgewricht

9.342 57,7 € 409.834 8.618 53,9 € 371.953

Radiologisch onderzoek lumbosacrale 
wervelkolom inclusief overzichtsopname 
sacroiliacale gewrichten.

1.621 10,0 € 70.805 1.183 7,4 € 51.697

Radiologisch onderzoek knie en/of 
onderbeen

1.095 6,8 € 44.895 933 5,8 € 36.854

MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) 986 6,1 € 216.920 877 5,5 € 199.956

Meerfasen skeletonderzoek 950 5,9 € 272.080 624 3,9 € 170.502

Totale kosten € 1.014.534 € 830.961

Verschil: - € 183.573  
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Tabel F11 | Kostenontwikkeling beeldvormende diagnostiek bij operatief behandelde patiënten met 
heupartrose 

Tabel F11 geeft weer dat de kosten van beeldvormend onderzoek bij operatief behandelde patiënten met 
heupartrose in 2017 ongeveer € 125.000 minder zijn dan in 2014. De kostendaling komt voornamelijk 
door een afname van het aantal uitgevoerde beeldvormende zorgactiviteiten. Een klein deel van de kos-
tendaling komt door de afname van enkele tarieven, zoals te zien is in tabel F2. De aantallen en kosten 
van MRI’s zijn wel toegenomen in 2017 ten opzichte van 2014.

Tabel F12 | Kostenontwikkeling radiologisch onderzoek aangevraagd door de huisarts bij patiënten met 
heupartrose 

In tabel F12 geven we de kostenontwikkeling weer van eerstelijns diagnostiek bij patiënten met heup-
artrose. De huisarts vraagt in 2017 ten opzichte van 2014 bij ongeveer 4.000 minder patiënten radiologisch 
onderzoek aan van het bekken of heupgewricht. Dit leidt tot een daling van ruim € 176.000 in 2017 ten 
opzichte van 2014.

F.2.2  Kostenontwikkeling protheseplaatsingen bij knie- en heupartrose
Tabel F13 vat de totale kostenontwikkeling samen van protheseplaatsingen bij patiënten met knie- en 
heupartrose in 2017 ten opzichte van 2014.

Tabel F13 | Kostenontwikkeling protheseplaatsingen bij nieuwe patiënten met knie- en heupartrose 

We zien de totale kosten van protheseplaatsingen bij zowel knie- als heupartrose dalen in 2017 ten  
opzichte van 2014 met in totaal ruim € 19 miljoen.

Jaar 2014 2017

Zorgactiviteit Aantal Percentage Kosten Aantal Percentage Kosten

Aantal operatief behandelde patiënten 
met een eerste protheseplaatsing

22.846 - - 21.626 - -

Aantal en percentage patiënten met 
minstens één vorm van beeldvormende 
diagnostiek

18.095 68,9 - 17.914 71,8 -

Radiologisch onderzoek bekken, 
respectievelijk heupgewricht

20.896 91,5 € 916.708 19.209 88,8 € 829.060

Radiologisch onderzoek lumbosacrale 
wervelkolom inclusief overzichtsopname 
sacroiliacale gewrichten.

1.364 6,0 € 59.580 961 4,4 € 41.996

Radiologisch onderzoek knie en/of 
onderbeen

1.701 7,4 € 69.741 1.460 6,8 € 57.670

Arthrogra� e heupgewricht. 807 3,5 € 126.110 801 3,7 € 104.875

MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) 341 1,5 € 75.020 389 1,8 € 88.692

Totale kosten € 1.247.158 € 1.122.293

Verschil: - € 124.865

Jaar Aantal patiënten Kosten

2014 19.523 € 856.474

2017 15.761 € 680.245

Verschil - € 176.229

Kostenontwikkeling prothesen 2014 2017 Kostenontwikkeling 

Prothesen knie  € 195.060.589  € 186.890.499  - € 8.170.090

Prothesen heup  € 183.521.892  € 172.411.886 - € 11.110.006

Totale kostenontwikkeling prothesen: - € 19.280.096
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In subparagraaf F.2.2.1 gaan we nader in op de kostenontwikkeling van protheseplaatsignen bij knie-
artrose. In subparagraaf F.2.2.2 doen we hetzelfde voor heupartrose.

F.2.2.1  Kostenontwikkeling protheseplaatsingen bij knieartrose 
In tabel F14 geven we de kostenontwikkeling weer van protheseplaatsingen bij knieartrose.

Tabel F14 | Kostenontwikkeling protheseplaatsingen bij nieuwe patiënten met knieartrose 

We zien dat de kosten van protheseplaatsingen bij knieartrose dalen in 2017 ten opzichtge van 2014 met 
ruim € 8 miljoen. Dit komt voornamelijk door een afname van het aantal nieuwe patiënten met knie-
artrose met een eerste knieprotheseplaatsing. 

F.2.2.2  Kostenontwikkeling protheseplaatsingen bij heupartrose 
In tabel F15 geven we de kostenontwikkeling weer van protheseplaatsingen bij heupartrose.

Tabel F15 | Kostenontwikkeling protheseplaatsingen bij nieuwe patiënten met heupartrose 

We zien dat de kosten van protheseplaatsingen bij heupartrose dalen in 2017 ten opzichtge van 2014 
met ruim € 11 miljoen. Dit komt voornamelijk door een afname van het aantal nieuwe patiënten met 
heup artrose met een eerste heupprotheseplaatsing. Een kleiner deel van de kostendaling komt door een 
daling van het gemiddelde gedeclareerde DBC-tarief van heupprothese plaatsingen.

Jaar Aantal patiënten Kosten Gemiddelde kosten 
per patiënt

2014 22.662 € 195.060.589 € 8.607

2017 21.687 € 186.890.499 € 8.618

Verschil - € 8.170.090 € 10

Jaar Aantal patiënten Kosten Gemiddelde kosten 
per patiënt

2014 22.846 € 183.521.892 € 8.033

2017 21.626 € 172.411.886 € 7.972

Verschil - € 11.110.006 - € 61
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 Bijlage G Analyse naar toepassing van 
stepped care bij geopereerde patiënten 
met knie- en heupartrose 
Het consequenter toepassen van stepped care dan in de praktijk het geval was, is een belangrijk onder-
deel van de verbeterafspraken in het Verbetersignalement zorg bij artrose van knie en heup (2014)[1]. De inzet van 
fysio- en oefentherapie is een onderdeel van stepped care. Daarom hebben we door Vektis in kaart laten 
brengen in hoeverre patiënten voorafgaand aan een gewrichtsvervangende operatie fysio- of oefen-
therapie hebben ontvangen. In deze bijlage lichten we de door Vektis gebruikte analysemethode toe en 
presenteren we de resultaten.

G.1  Methode
De onderzoeksvraag luidt: Hoeveel patiënten hebben voorafgaand aan een eerste knie- of heup-
protheseplaatsing in 2017 vanwege knie- of heupartrose, fysio- of oefentherapie ontvangen?

Vektis heeft in kaart gebracht hoeveel patiënten voorafgaand aan een knie- of heupprotheseprothese-
plaatsing fysio- of oefentherapie hebben gekregen (uitgedrukt in aantallen en percentages patiënten) 
en wat het aantal consulten per verzekerde is. Hierbij is teruggekeken tot en met één jaar vóór de eerste 
operatie in 2017.

Vektis heeft geen inzicht in het fysiotherapiegebruik buiten de gedeclareerde zorg. Hierdoor weten 
ze niet wat het aandeel patiënten is zonder aanvullende verzekering dat fysio- of oefentherapie krijgt 
voorafgaand aan de operatie. Het gerapporteerde percentage fysio-of oefentherapie kan daarmee een 
onderschatting zijn van het daadwerkelijk gebruik.

G.1.1  Selectie patiëntengroepen
Voor de patiëntengroep met knieartrose en een knieprothese, heeft Vektis patiënten geselecteerd met een:
• knieartrose-DBC (specialismen-diagnosecode: 03051801); en een
• eerste operatie voor primaire Total Knie Prothese (TKP) (zorgactiviteit 038663: inbrengen van een 

prothese in het kniegewricht) in 2017.
• Deze patiëntengroep noemen we vanaf nu het kniecohort.

Voor de patiëntengroep met heupartrose en een heupprothese, heeft Vektis patiënten geselecteerd met een:
• heupartrose-DBC (specialismen-diagnosecode: 03051701); en een
• eerste operatie voor primaire Total Hip Prothese (THP) (zorgactiviteit 038567: vervangen van de kop 

van het dijbeen en de heupkom) in 2017.
Deze patiëntengroep noemen we vanaf nu het heupcohort.

De operatiedatum is leidend en hoeft niet in combinatie met de diagnose in de periode 1 januari 2017 tot 
en met 31 december 2017 te liggen. Patiënten kunnen bijvoorbeeld ook een DBC met startdatum in 2016 
hebben binnen deze selectie, maar een operatie in 2017 hebben gekregen.

De volgende patiënten heeft Vektis uitgesloten:
• met een leeftijd onder de 18 jaar op het meetmoment één jaar voor TKP/THP;
• die in 2016 al een operatie hebben gehad (zorgactiviteit 038663 bij knieartrose en 038567 bij 

heupartrose).

G.1.2  Uitsplitsing naar type fysio- en oefentherapie
Om de behandeling door een fysio- of oefentherapeut bij de verzekeraar te declareren, vult de  
therapeut het type therapie in volgens het coderingssysteem DCSPH41. Vektis heeft een uitsplitsing 

41  Het Diagnose Coderingssysteem Paramedische Hulp (DCSPH) is het coderingssysteem voor paramedische zorg.
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gemaakt naar het type fysio- en oefentherapie volgens dit systeem. De vier typen fysio- en oefentherapie 
bij de patiënten met knieartrose en een knieprothese staan in tabel G1. De vier typen fysio- en oefen-
therapie bij patiënten met heupartrose en een heupprothese staan in tabel G2.

Tabel G1 | Typen fysio- en oefentherapie bij patiënten met knieartrose en een knieprothese

Tabel G2 | Typen fysio- en oefentherapie bij patiënten met heupartrose en een heupprothese

Type fysio- en 
oefentherapie

DCSPH-code

Type 1 7023 7. Knie onder-
been voet

0. Art. genus (inclusief
patella en weke
delen)

2. Surmenage
degeneratieve aan-
doeningen dystro� e

3. Arthrose

Type 2 7001 7. Knie onder-
been voet

0. Art. genus (inclusief
patella en weke
delen)

0. Chirurgie
bewegings-apparaat*

1. Gewrichten, uitgezonderd
wervelkolom, meniscectomie,

 synovectomie

7026 7. Knie onder-
been voet

0. Art. genus (inclusief
patella en weke
delen)

2. Surmenage
degeneratieve aan-
doeningen dystro� e

6. Spier-, pees- en fascie
 aandoeningen

7022 7. Knie onder-
been voet

0. Art. genus (inclusief
patella en weke
delen)

2. Surmenage
degeneratieve aan-
doeningen dystro� e

2. Chondropathie /
arthropthie /
meniscuslaesie

Type 3 70XX 7. Knie onder-
been voet

0. Art. genus (inclusief
patella en weke
delen)

XX XX

Type 4 XXXX XX XX XX XX

*Patiënten die in 2016 een TKP hebben gekregen, zijn niet meegenomen in de selectie. 

Type fysio- en 
oefentherapie

DCSPH-code

Type 1 6223 6. Bekken
bovenbeen

2. Art. coxae (inclusief
weke delen)

2. Surmenage
degeneratieve aandoe-
ningen dystro� e

3. Arthrose

Type 2 6201 6. Bekken
bovenbeen

2. Art. coxae (inclusief
weke delen)

0. Chirurgie 
bewegings-apparaat*

1. Gewrichten, uitgezonderd
wervelkolom, meniscectomie, 
synovectomie

6226 6. Bekken
bovenbeen

2. Art. coxae (inclusief
weke delen)

2. Surmenage
degeneratieve aandoe-
ningen dystro� e

6. Spier-, pees- en fascie
aandoeningen

6222 6. Bekken
bovenbeen

2. Art. coxae (inclusief
weke delen)

2. Surmenage
degeneratieve aandoe-
ningen dystro� e

2. Chondropathie
arthrothie /
meniscuslaesie

6326 6. Bekken
bovenbeen

3. Bovenbeenregio
(inclusief weke delen)

2. Surmenage
degeneratieve aandoe-
ningen dystro� e

6. Spier-, pees- en fascie
aandoeningen

6126 6. Bekken
bovenbeen

1. Liesregio 2. Surmenage
degeneratieve aandoe-
ningen dystro� e

6. Spier-, pees- en fascie
aandoeningen

Type 3 62XX 6. Bekken
bovenbeen

2. Art. coxae (inclusief
weke delen)

XX XX

Type 4 XXXX XX XX XX XX

*Patiënten die in 2016 een THP hebben gekregen, zijn niet meegenomen in de selectie. 
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We verwachten dat de fysio- en oefentherapeuten in de praktijk voor de behandeling van knie- of 
heupartrose naast de DCSPH-codes 7023 (artrose knie) en 6223 (artrose heup) ook andere codes registeren. 
Daarom heeft Vektis inzichtelijk gemaakt welke andere codes geregistreerd zijn bij deze patiënten. Voor 
type 2 hebben we een aantal codes samengevoegd die ook goed kunnen passen bij de aandoeningen 
knie- en heupartrose (tabel G1 en G2). Bij type 3 brengen we de overige codes passend bij een knie-  
of heupaandoening in beeld. Onder type 4 vallen alle overige codes die fysio- of oefentherapeuten  
gebruiken in het coderingssysteem. 

Vektis heeft patiënten die declaraties hebben in meerdere typen fysio- en oefentherapie, toegekend aan het 
belangrijkste type. Hierbij geldt dat type 1 het belangrijkste is, gevolgd door respectievelijk typen 2, 3 en 4.

We achten de typen 1 en 2 representatief voor het declareren van fysio- of oefentherapie bij knie- of 
heupartrose. Het aandeel patiënten dat fysio- of oefentherapie heeft ondergaan in het jaar voor - 
afgaand aan de eerste knie- of heupprotheseplaatsing is daarom gebaseerd op het samenvoegen van  
de percentages bij type 1 en 2.

G.1.3  Uitsplitsing naar type verzekering en type discipline
Naast een uitsplitsing naar type fysio- en oefentherapie, heeft Vektis ook een uitsplitsing gemaakt naar 
type verzekering: basisverzekering (BV) of aanvullende verzekering (AV). Daarnaast hebben ze ook een 
uitsplitsing naar discipline gemaakt: fysiotherapie (D1) of oefentherapie (D2).

G.1.4  Uitsplitsing naar instelling
Vektis heef de resultaten van het aantal patiënten dat fysiotherapie ondergaat voorafgaand aan een 
gewrichtsvervangende operatie, ook uitgesplitst naar instelling (geanonimiseerd). Hierbij hebben ze een 
uitsplitsing gemaakt naar type fysio- en oefentherapie.

G.1.5  Gebruikte data

G.1.5.1  Data over medisch-specialistische zorg
De gebruikte data zijn afkomstig uit de door zorgverzekeraars aangeleverde declaratiegegevens me-
disch-specialistische zorg (via de zogenoemde QZ) en betreffen DBC-zorgproducten en zorgactiviteiten 
met een datum van de zorgactiviteit in 2017.

Voor de geselecteerde jaren is gewerkt met declaratiegegevens die aangeleverd zijn en verwerkt bij zorg-
verzekeraars tot en met 31 december 2019. Hiermee zijn gegevens t/m 2017 (nagenoeg) uitgedeclareerd.

De gegevens zijn gebaseerd op een groot deel van de Nederlandse verzekerden. De dekkingsgraad is ruim 
99 procent.

G.1.5.2  Data over fysio- en oefentherapie
De declaratiegegevens over de eerstelijnszorg (fysiotherapie en oefentherapie) zijn gebaseerd op  
nagenoeg 100 procent van de Nederlandse verzekerden.

G.2  Resultaten knie

G.2.1  Resultaten knie uitgesplitst naar type fysiotherapie
In tabel G3 geven we het aantal en percentage patiënten uit het kniecohort weer die fysio- of oefen-
therapie hebben ontvangen tot één jaar voorafgaand aan de operatie, uitgesplitst naar type fysio- en 
oefentherapie (FT/OT). Ook geven we het aantal consulten42 en het gemiddelde aantal consulten per 
patiënt weer (het zorggebruik).

42  Het aantal consulten betreft het aantal consulten van een type fysiotherapie van de patiënten die in deze groep zijn ingedeeld. Bij fysiotherapie type 2, 3 en 4 wor-
den niet alle consulten geteld. Bijvoorbeeld: als een patiënt consulten heeft bij zowel type 1 als type 2, wordt deze patiënt ingedeeld bij type 1. Omdat deze patiënt 
niet wordt ingedeeld bij type 2, tellen de consulten van deze patiënt bij type 2 logischerwijs ook niet mee.
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Tabel G3 | Aantal en percentage patiënten uit kniecohort met fysio- of oefentherapie en zorggebruik, 
uitgesplitst naar type fysiotherapie

34 procent (type 1 22 procent + type 2 12 procent) van de patiënten met knieartrose heeft in het jaar voor-
afgaand aan de eerste knieprotheseplaatsing fysio- of oefentherapie gehad vanwege knieartrose (type 1 
en type 2).

G.2.2  Resultaten knie uitgesplitst naar type discipline en type verzekering
In tabel G4 geven we het aantal en percentage patiënten uit het kniecohort weer die fysio- of oefen-
therapie hebben ontvangen één jaar voorafgaand aan de operatie, uitgesplitst naar type fysio- en 
oefentherapie (FT/OT) en uitgesplitst naar discipline (fysiotherapie, D1, of oefentherapie, D2). Ook geven 
we het zorggebruik weer.

Tabel G4 | Aantal en percentage patiënten uit kniecohort met fysio- of oefentherapie en zorggebruik, 
uitgesplitst naar type fysiotherapie en type discipline43

We zien dat de overgrote meerderheid van de patiënten behandeld wordt door een fysiotherapeut (D1).

In tabel G5 geven we het aantal en percentage patiënten uit het kniecohort weer die fysio- of oefen-
therapie hebben ontvangen tot één jaar voorafgaand aan de operatie, uitgesplitst naar type fysio- en 
oefentherapie (FT/OT) en uitgesplitst naar type verzekering (aanvullende verzekering, AV, of basis-
verzekering, BV). Ook geven we het zorggebruik weer.

43  Patiënten kunnen in de periode zowel fysiotherapie als oefentherapie krijgen. Deze patiënten zijn zowel in categorie D1 als categorie D2 geteld. Hierdoor is de som 
van het aantal patiënten per categorie in tabel G4 hoger dan de som van het aantal patiënten in tabel G3. Het totaal aantal consulten komt wel overeen tussen de 
tabellen.

Type FT/OT Aantal patiënten 
(noemer)

Aantal patiënten 
met  FT/OT (teller)

Score FT/OT (%) Aantal consulten Gemiddeld aantal 
consulten

Type 1 26.438 5.835 22% 54.000 9,3

Type 2 26.438 3.113 12% 41.004 13,2

Type 3 26.438 1.129 4% 14.782 13,1

Type 4 26.438 8.039 30% 123.752 15,4

Discipline Type FT/OT Aantal patiënten 
(noemer)

Aantal patiënten 
met FT/OT (teller) 

Score FT/OT (%) Aantal consulten Gemiddeld aantal 
consulten

D1 Type 1 26.438 5.814 22% 53.444 9,2

D1 Type 2 26.438 3.094 12% 40.626 13,1

D1 Type 3 26.438 1.118 4% 14.675 13,1

D1 Type 4 26.438 7.892 30% 120.899 15,3

D2 Type 1 26.438 77 0% 556 7,2

D2 Type 2 26.438 43 0% 378 8,8

D2 Type 3 26.438 14 0% 107 7,6

D2 Type 4 26.438 257 1% 2.853 11,1
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Tabel G5 | Aantal en percentage patiënten uit kniecohort met fysio- of oefentherapie en zorggebruik, 
uitgesplitst naar type fysiotherapie en type verzekering44

We zien dat de overgrote meerderheid van de patiënten fysio- of oefentherapie krijgt ten laste van de 
aanvullende verzekering (AV). Dit verwachten we ook, omdat de gebruikte data declaratiegegevens 
bevatten tot en met 2017. Fysio- en oefentherapie bij knie- en heupartrose is per 2018 opgenomen in het 
basispakket. 

In tabel G6 geven we het aantal en percentage patiënten uit het kniecohort weer die fysio- of oefen-
therapie hebben ontvangen tot één jaar voorafgaand aan de operatie, uitgesplitst naar type fysio- en 
oefentherapie, type discipline (fysiotherapie, D1, of oefentherapie, D2) en type verzekering (aanvullende 
verzekering, AV, of basisverzekering, BV). Ook geven we het zorggebruik weer.

Tabel G6. Aantal en percentage patiënten uit kniecohort met fysio- of oefentherapie en zorggebruik, 
uitgesplitst naar type fysiotherapie, type discipline en type verzekering

G.2.3  Resultaten knie uitgesplitst naar instelling
Vektis heeft ook resultaten opgeleverd  per instelling (geanonimiseerd) over het aantal en percentage 
patiënten uit het kniecohort dat fysio- of oefentherapie krijgt voorafgaand aan de operatie, uitgesplitst 
naar type fysio- en oefentherapie. Vanwege de grootte van de tabel presenteren we deze niet in de  
bijlage. Indien gewenst is deze tabel wel opvraagbaar. 

44  Patiënten kunnen in de periode zowel zorg uit de basisverzekering als uit de aanvullende verzekering krijgen. Deze patiënten zijn zowel in categorie AV als categorie 
BV geteld. Hierdoor is de som van het aantal patiënten per categorie in tabel G5 hoger dan de som van het aantal patiënten in tabel G3. Het totaal aantal consulten 
komt wel overeen tussen de tabellen.

Soort 
verzekering

Discipline Type 
FT/OT

Aantal patiënten 
(noemer)

Aantal patiënten 
met FT/OT  (teller) 

Score 
FT/OT (%)

Aantal
consulten

Gemiddeld 
aantal consulten

AV Totaal Type 1 26.438 5.835 22% 48.593 8,3

AV Totaal Type 2 26.438 2.988 11% 29.970 10,0

AV Totaal Type 3 26.438 1.086 4% 11.096 10,2

AV Totaal Type 4 26.438 7.556 29% 87.085 11,5

BV Totaal Type 1 26.438 271 1% 5.407 20,0

BV Totaal Type 2 26.438 611 2% 11.034 18,1

BV Totaal Type 3 26.438 170 1% 3.686 21,7

BV Totaal Type 4 26.438 1.153 4% 36.667 31,8

Soort 
verzekering

Discipline Type 
FT/OT

Aantal patiënten 
(noemer)

Aantal patiënten 
met FT/OT  (teller) 

Score 
FT/OT (%)

Aantal
consulten

Gemiddeld
aantal consulten

AV D1 Type 1 26.438 5.813 22% 48.056 8,3

AV D1 Type 2 26.438 2.968 11% 29.641 10,0

AV D1 Type 3 26.438 1.076 4% 10.990 10,2

AV D1 Type 4 26.438 7.416 28% 84.952 11,5

AV D2 Type 1 26.438 77 0% 537 7,0

AV D2 Type 2 26.438 41 0% 329 8,0

AV D2 Type 3 26.438 13 0% 106 8,2

AV D2 Type 4 26.438 237 1% 2.133 9,0

BV D1 Type 1 26.438 270 1% 5.388 20,0

BV D1 Type 2 26.438 606 2% 10.985 18,1

BV D1 Type 3 26.438 169 1% 3.685 21,8

BV D1 Type 4 26.438 1.135 4% 35.947 31,7

BV D2 Type 1 26.438 1 0% 19 19,0

BV D2 Type 2 26.438 5 0% 49 9,8

BV D2 Type 3 26.438 1 0% 1 1,0

BV D2 Type 4 26.438 25 0% 720 28,8
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Uit de resultaten blijkt dat het percentage patiënten met knieartrose dat fysio- of oefentherapie krijgt 
voorafgaand aan de operatie, varieert per instelling van 6 tot 72 procent (type 1 en type 2). 

G.3  Resultaten heup

G.3.1  Resultaten heup uitgesplitst naar type fysiotherapie
In tabel G7 geven we het aantal en percentage patiënten uit het heupcohort weer die fysio- of oefen-
therapie hebben ontvangen tot één jaar voorafgaand aan de operatie, uitgesplitst naar type fysio- en 
oefentherapie (FT/OT). Ook geven we het aantal consulten45 en het gemiddelde aantal consulten per 
patiënt weer (het zorggebruik).

Tabel G7 | Aantal en percentage patiënten uit heupcohort met fysio- of oefentherapie en zorggebruik, 
uitgesplitst naar type fysiotherapie

33 procent (type 1 21 procent + type 2 12 procent) van de patiënten met heupartrose heeft in het jaar 
voorafgaand aan de eerste heupprotheseplaatsing fysio- of oefentherapie gehad vanwege heupartrose 
(type 1 en type 2).

G.3.2  Resultaten heup uitgesplitst naar type discipline en type verzekering
In tabel G8 geven we het aantal en percentage patiënten uit het heupcohort weer die fysio- of oefen-
therapie hebben ontvangen tot één jaar voorafgaand aan de operatie, uitgesplitst naar type fysio- en 
oefentherapie (FT/OT) en uitgesplitst naar discipline (fysiotherapie, D1, of oefentherapie, D2). Ook geven 
we het zorggebruik weer.

Tabel G8 | Aantal en percentage patiënten uit heupcohort met fysio- of oefentherapie en zorggebruik, 
uitgesplitst naar type fysiotherapie en type discipline46

We zien dat de overgrote meerderheid van de patiënten behandeld wordt door een fysiotherapeut (D1).

45  Het aantal consulten betreft het aantal consulten van een type fysiotherapie van de patiënten die in deze groep zijn ingedeeld. Bij fysiotherapie type 2, 3 en 4 wor-
den niet alle consulten geteld. Bijvoorbeeld: als een patiënt consulten heeft bij zowel type 1 als type 2, wordt deze patiënt ingedeeld bij type 1. Omdat deze patiënt 
niet wordt ingedeeld bij type 2, tellen de consulten van deze patiënt bij type 2 logischerwijs ook niet mee.

46  Patiënten kunnen in de periode zowel fysiotherapie als oefentherapie krijgen. Deze patiënten zijn zowel in categorie D1 als categorie D2 geteld. Hierdoor is de som 
van het aantal patiënten per categorie in tabel G8 hoger dan de som van het aantal patiënten in tabel G7. Het totaal aantal consulten komt wel overeen tussen de 
tabellen.

Type FT/OT Aantal patiënten 
(noemer)

Aantal patiënten 
met FT/OT  (teller)

Score FT/OT (%) Aantal consulten Gemiddeld aantal 
consulten

Type 1 25.509 5.452 21% 49.112 9,0

Type 2 25.509 3.021 12% 36.114 12,0

Type 3 25.509 614 2% 8.289 13,5

Type 4 25.509 8.663 34% 132.202 15,3

Discipline Type FT/OT Aantal patiënten 
(noemer)

Aantal patiënten 
met FT/OT  (teller) 

Score FT/OT (%) Aantal consulten Gemiddeld aantal 
consulten

D1 Type 1 25.509 5.377 21% 47.864 8,9

D1 Type 2 25.509 2.979 12% 35.472 11,9

D1 Type 3 25.509 599 2% 8.144 13,6

D1 Type 4 25.509 8.468 33% 128.976 15,2

D2 Type 1 25.509 154 1% 1.248 8,1

D2 Type 2 25.509 82 0% 642 7,8

D2 Type 3 25.509 17 0% 145 8,5

D2 Type 4 25.509 332 1% 3.226 9,7
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In tabel G9 geven we het aantal en percentage patiënten uit het heupcohort weer die fysio- of oefen-
therapie hebben ontvangen één jaar voorafgaand aan de operatie, uitgesplitst naar type fysio- en oefen-
therapie (FT/OT) en uitgesplitst naar type verzekering (aanvullende verzekering, AV, of basisverzekering, 
BV). Ook geven we het zorggebruik weer.

Tabel G9 | Aantal en percentage patiënten uit heupcohort met fysio- of oefentherapie en zorggebruik, 
uitgesplitst naar type fysiotherapie en type verzekering47

We zien dat de overgrote meerderheid van de patiënten fysio- of oefentherapie krijgt ten laste van de 
aanvullende verzekering (AV). Dit verwachten we ook, omdat de gebruikte data declaratiegegevens 
bevatten tot en met 2017. Fysio- en oefentherapie bij knie- en heupartrose is per 2018 opgenomen in het 
basispakket. 

In tabel G10 geven we het aantal en percentage patiënten uit het heupcohort weer die fysio- of oefen-
therapie hebben ontvangen tot één jaar voorafgaand aan de operatie, uitgesplitst naar type fysio- en 
oefentherapie, type discipline (fysiotherapie, D1, of oefentherapie, D2) en type verzekering (aanvullende 
verzekering, AV, of basisverzekering, BV). Ook geven we het aantal consulten en het gemiddelde aantal 
consulten per patiënt weer.

G.3.3  Resultaten heup uitgesplitst naar instelling
Vektis heeft ook resultaten opgeleverd per instelling (geanonimiseerd) over het aantal en percentage 
patiënten uit het heupcohort dat fysio- of oefentherapie krijgt voorafgaand aan de operatie, uitgesplitst 
naar type fysio- en oefentherapie. Vanwege de grootte van de tabel presenteren we deze niet in de  
bijlage. Indien gewenst is deze tabel wel opvraagbaar.

Uit de resultaten blijkt dat het percentage patiënten met heupartrose dat fysio- of oefentherapie krijgt 
voorafgaand aan de operatie, varieert per instelling van 11 tot 73 procent (type 1 en type 2).

47  Patiënten kunnen in de periode zowel zorg uit de basisverzekering als uit de aanvullende verzekering krijgen. Deze patiënten zijn zowel in categorie AV als categorie 
BV geteld. Hierdoor is de som van het aantal patiënten per categorie in tabel G9 hoger dan de som van het aantal patiënten in tabel G7. Het totaal aantal consulten 
komt wel overeen tussen de tabellen.

Soort 
verzekering

Discipline Type 
FT/OT

Aantal patiënt-
en (noemer)

Aantal patiënten 
met FT/OT  (teller) 

Score
FT/OT (%)

Aantal
consulten

Gemiddeld
aantal consulten

AV Totaal Type 1 25.509 5.451 21% 46.021 8,4

AV Totaal Type 2 25.509 2.956 12% 29.368 9,9

AV Totaal Type 3 25.509 581 2% 5.688 9,8

AV Totaal Type 4 25.509 8.231 32% 97.223 11,8

BV Totaal Type 1 25.509 169 1% 3.091 18,3

BV Totaal Type 2 25.509 351 1% 6.746 19,2

BV Totaal Type 3 25.509 92 0% 2.601 28,3

BV Totaal Type 4 25.509 1.134 4% 34.979 30,8
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Tabel G10 | Aantal en percentage patiënten uit heupcohort met fysio- of oefentherapie en zorggebruik, 
uitgesplitst naar type fysiotherapie, type discipline en type verzekering

Soort 
verzekering

Discipline Type 
FT/OT

Aantal patiënt-
en (noemer)

Aantal patiënten 
met FT/OT  (teller) 

Score
FT/OT (%)

Aantal
consulten

Gemiddeld
aantal consulten

AV D1 Type 1 25.509 5.374 22% 44.782 8,3

AV D1 Type 2 25.509 2.913 11% 28.776 9,9

AV D1 Type 3 25.509 567 2% 5.571 9,8

AV D1 Type 4 25.509 8.038 32% 94.690 11,8

AV D2 Type 1 25.509 153 1% 1.239 8,1

AV D2 Type 2 25.509 80 0% 592 7,4

AV D2 Type 3 25.509 16 0% 117 7,3

AV D2 Type 4 25.509 317 1% 2.533 8,0

BV D1 Type 1 25.509 167 1% 3.082 18,5

BV D1 Type 2 25.509 347 1% 6.696 19,3

BV D1 Type 3 25.509 91 0% 2.573 28,3

BV D1 Type 4 25.509 1.119 4% 34.286 30,6

BV D2 Type 1 25.509 2 0% 9 4,5

BV D2 Type 2 25.509 6 0% 50 8,3

BV D2 Type 3 25.509 1 0% 28 28,0

BV D2 Type 4 25.509 23 0% 693 30,1
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 Bijlage H Overzicht consultatiereacties
Geconsulteerde partij en consultatiereactie Reactie van het Zorginstituut

KNGF

Bedankt voor het toesturen van het conceptrapport ‘Evaluatie Zinnige Zorg voor 
mensen met artrose van knie en heup’. Het KNGF is het in zijn algemeenheid 
eens met de conclusie dat de randvoorwaarden voor meer doelmatige inzet 
van beeldvormende diagnostiek en selectievere protheseplaatsing grotendeels 
gerealiseerd zijn, maar we denken wel dat het belangrijk is om ons bewust te 
zijn van het belang van een goede implementatie van de ontwikkelde richtlijnen. 
Het is jammer dat door het ontbreken van declaratiedata uit 2018 en 2019 er 
nog geen uitspraak gedaan kan worden over verandering in het zorggebruik, de 
zorgkosten en de toepassing van stepped care. We kijken daarom uit naar de 
evaluatie in 2023. Hierbij het antwoord op de gestelde vragen, waarbij we ons in 
het bijzonder toegespitst hebben op de toepassing van stepped care:

Consultatievraag 1: Sluiten de ontwikkelingen in het zorggebruik en de zorgkosten en de 
mate van toepassing van stepped care aan bij uw verwachtingen?
Volgens de declaratiedata kreeg in 2017 34 procent (knieartrose) en 33 procent 
(heupartrose) van de patiënten fysio-of oefentherapie in het jaar voorafgaand 
aan een gewrichtsvervangende operatie. Dit percentage is uiteraard zeer laag als 
dit afgezet wordt tegen de huidige richtlijnaanbevelingen (van zowel NHG, NOV 
en KNGF), waarbij dit in alle gevallen aanbevolen wordt. We hopen uiteraard dat 
dit percentage op dit moment inmiddels hoger ligt, vanwege de publicatie en 
implementatie van deze recente richtlijnen in de afgelopen jaren.

Consultatievraag 2: Kunt u zich vinden in de nieuwe opgestelde doelstellingen (zie  
paragraaf 3.1 en 3.2 in het conceptrapport) over de ontwikkeling van het zorggebruik en  
de toepassing van stepped care?
Het KNGF kan zich vinden in de opgestelde doelstellingen. Wel hebben we een 
opmerking bij de volgende doelstelling: ‘We verwachten dat bij de herhaling 
van de evaluatie in 2023 minimaal 75 procent van de patiënten die een knie- of 
heupprothese krijgen in 2021, voorafgaand aan de operatie fysio- of oefen- 
therapie heeft ontvangen. Dit gebeurt in 2017 bij een derde van de patiënten.’

Deze doelstelling is realistisch voor 2021, maar zou in de loop der tijd wel  
ambitieuzer gesteld moeten worden naar 90 procent om de volgende redenen:
• In de richtlijnen van zowel het NHG, de NOV en het KNGF staan sterke aan- 

bevelingen geformuleerd over de verwijzing naar een fysio- of oefen- 
therapeut.

• Er zijn in de genoemde richtlijnen geen condities benoemd wanneer verwij-
zing níet nodig zou zijn, waardoor het niet verwijzen enkel de uitzonderings-
situaties zouden moeten zijn waarbij gemotiveerd afgeweken wordt van de 
aanbevelingen. Dit zou geen 25 procent mogen zijn.

• De percentages van 34 procent en 33 procent fysio-/oefentherapie in het jaar 
voorafgaand aan de operatie komen uit 2017 en we mogen verwachten dat 
deze na het verschijnen van de recente richtlijn en de bijbehorende  
implementatie activiteiten inmiddels al gestegen zijn.

• De percentages van 34 procent en 35 procent zijn (zoals vermeld in het 
rapport) mogelijk een onderschatting, omdat niet-gedeclareerde zorg (bij 
patiënten zonder AV) niet uit de data terug te halen was. Echter, aangezien 
fysio- en oefentherapie sinds 2018 vanuit de basisverzekering vergoed wordt, 
is naar verwachting vanaf dat jaar wél alle geleverde zorg terug te halen uit de 
declaratiedata, waardoor er van onderschatting geen sprake meer zal zijn.

Het lijkt ons dus belangrijk dat in het evaluatierapport beschreven wordt dat, 
ondanks de doelstelling van 75 procent, er in de daaropvolgende jaren wel 
toegewerkt wordt naar het gewenste percentage van 90 procent. Belangrijke 
kanttekening is overigens dat de verwachte stijging van fysio- en oefentherapie 
in het concept rapport nu met name gebaseerd is op de publicatie van de  
genoemde richtlijnen (NHG, NOV, KNGF). Het behalen van de doelstelling is  
echter ook sterk afhankelijk van de wijze waarop deze richtlijnen geïmplemen-
teerd worden onder de zorgverleners. Ons voorstel is dus om in de periode van 
nu tot 2023 niet alleen af te wachten, maar ook te monitoren in hoeverre de 
richtlijnen daadwerkelijk geïmplementeerd worden. Op deze wijze kan er ook in 
de komende jaren actief gewerkt worden aan het behalen van de doelstelling.

U geeft aan dat er verbetering mogelijk is in 
de toepassing van stepped care door het beter 
toepassen en volgen van de richtlijnen. Daar zijn 
wij het mee eens.

We begrijpen dat het KNGF akkoord is met 
de doelstelling, dat bij de evaluatie in 2023 
minimaal 75 procent van de patiënten die een 
knie- of heupprothese krijgen in 2021, vooraf-
gaand fysio- of oefentherapie heeft ontvangen. 
U geeft aan, dat de implementatie van stepped 
care daarna nog verder moet verbeteren en dat 
toegewerkt moet worden naar 90 procent. Dit 
vinden wij een mooi streven en we moedigen 
partijen aan om na de volgende evaluatie met 
elkaar samen te blijven werken aan onder andere 
de toepassing van stepped care.

We dragen de verdere implementatie van de 
verbeterafspraken over aan het programma 
Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Waar 
mogelijk zal ZE&GG op basis van bestaande data 
spiegelinformatie op het niveau van de zorg- 
aanbieder terugkoppelen.
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NHG

Consultatievraag 1: Sluiten de ontwikkelingen in het zorggebruik en de zorgkosten en de 
mate van toepassing van stepped care aan bij uw verwachtingen?
De vermindering van het aantal aangevraagde radiologische onderzoeken voor 
knie- en heupartrose sluit aan bij de verwachting. Ik heb hier wel de volgende 
kanttekening bij. De cijfers voor het aantal radiologische onderzoeken aan- 
gevraagd door de huisarts zijn bepaald op grond van cijfers uit het DIS. Ik zie van-
uit de praktijk dat ons regionaal ziekenhuis bij verwijzing een combinatieafspraak 
knie- en heupartrose aanbiedt waarbij voorafgaand aan het consult bij de ortho-
peed bij alle patiënten > 45 jaar automatisch een X-knie/heup wordt gemaakt. Ik 
vraag mij af of deze onderzoeken als aangevraagd door de huisarts (‘OZP’)  in het 
DIS komen en daarbij een vertekening geven van het aantal aanvragen door de 
huisarts: dit zijn namelijk gewoon aanvragen vanuit de tweede lijn. Mijn verwach-
ting is dat het merendeel van de huisartsen patiënten met knie- en heupartrose 
middels deze combinatieafspraak verwijst en dat ons regionale ziekenhuis niet het 
enige ziekenhuis is die deze combinatieafspraak aanbiedt.

Consultatievraag 2: Kunt u zich vinden in de nieuwe opgestelde doelstellingen (zie para-
graaf 3.1 en 3.2 in het conceptrapport) over de ontwikkeling van het zorggebruik en de 
toepassing van stepped care?
Nee, een afname van het aantal radiologische onderzoeken door de huisarts van 
75 procent lijkt mij niet haalbaar.

De onderzoeken die worden gedaan bij de 
combinatieafspraak met een X-heup/knie vooraf-
gaand aan een afspraak bij de orthopeed worden 
geregistreerd als een onderzoek aangevraagd 
door de tweede lijn, binnen een DBC, en niet als 
een onderzoek aangevraagd door de huisarts 
(OZP).

We hebben aan het NHG gevraagd wat wel 
haalbaar zou zijn. Hierop was de reactie als volgt: 
“We begrijpen dat jullie graag een cijfer zouden 
zien, maar dit is voor ons toch heel lastig zomaar 
te noemen.” Naar aanleiding van de reactie van 
het NHG hebben we de doelstelling naar beneden 
bijgesteld.

NVR

Consultatievraag 1: Sluiten de ontwikkelingen in het zorggebruik en de zorgkosten en de 
mate van toepassing van stepped care aan bij uw verwachtingen?
De gerapporteerde, nog beperkte veranderingen in zorggebruik en zorgkosten 
sluiten aan bij onze ervaringen als reumatologen, fysiotherapeuten en onder-
zoekers. Het is onze ervaring dat operatieve behandeling van gevorderde knie- 
en heupartrose nog steeds als aantrekkelijke behandeloptie wordt gezien door 
zowel patiënten als artsen. Het vermelde lage percentage patiënten dat in 2017 
fysio- of oefentherapie onderging vooraf aan operatie is hier getuige van*. En 
hoewel het aantal knie- en heupprothesen is afgenomen, is het gerapporteerde 
percentage patiënten waarbij tot een prothese werd besloten stabiel gebleven. 
Radiologisch onderzoek wordt vaak nog als standaard onderdeel van een  
poliklinisch consult toegepast.

*  Kanttekening hierbij is dat het ons niet bekend is hoe deze percentages zijn berekend.  
 Bovendien zullen deze lage percentages ook deels voortkomen uit het voorheen niet   
 vergoeden van fysiotherapie voor knie- en heupartrose.

Consultatievraag 2: Kunt u zich vinden in de nieuwe opgestelde doelstellingen (zie  
paragraaf 3.1 en 3.2 in het conceptrapport) over de ontwikkeling van het zorggebruik en  
de toepassing van stepped care?
De geformuleerde, zeer ambitieuze doelstellingen m.b.t. beeldvormend  
onderzoek, fysiotherapie en knieprothesen voor 2021 vragen een paradigma- 
verandering op vrijwel elk niveau in het behandeltraject van patiënten met 
artrose (consultatie huisarts, verwijzing naar andere zorgverleners, besluit tot 
operatieve behandeling).

Een aantal tot op heden doorgevoerde en lopende methoden om verandering 
teweeg te brengen zijn vrij traditioneel en formeel: 
• Aanpassingen van richtlijnen zijn vooral gericht op zorgverleners (en niet 

op patiënten) en leiden vaak pas op termijn tot verandering. Implementatie 
ervan lijkt inderdaad nog achter te blijven, getuige het beperkte en niet  
structurele gebruik van consultkaarten in de tweede lijn.

• Wij juichen de onderzoeken naar actieve educatie van huisartsen en strate-
gisch en effectief gebruik van MRI bij mensen ouder dan 50 jaar toe, maar 
benadrukken de noodzaak tot actieve implementatie van de bevindingen.

We leggen in bijlage G van het conceptrapport 
uit hoe deze percentages zijn berekend. Het 
klopt dat fysio- en oefentherapie voor knie- en 
heupartrose pas sinds 2018 is opgenomen in 
het basispakket verzekerde zorg. We zullen deze 
kanttekening opnemen in de definitieve versie 
van het rapport.

Wij maken uit de reactie op, dat de NVR de doel-
stellingen ambitieus vindt, maar zich er wel in kan 
vinden. De opmerking die daarbij wordt gemaakt 
is dat er actieve implementatie nodig is om deze 
doelstellingen te bereiken. Dit onderschrijven wij. 
De verdere implementatie van de verbeter- 
afspraken ligt primair bij de zorgverleners. We 
dragen de ondersteuning van de verdere imple-
mentatie van de verbeterafspraken over aan het 
programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik 
(ZE&GG). Waar mogelijk zal ZE&GG op basis van 
bestaande data spiegelinformatie op het niveau 
van de zorgaanbieder terugkoppelen.
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NVR

Aangehaalde initiatieven die wij in dit licht in het bijzonder toejuichen zijn:
•  Goed vindbare online keuzehulpen voor patiënten.
•  Introductie van consultkaarten in de eerste lijn. 
•  Het bespoedigen van transmurale afspraken over taken en verantwoordelijk-

heden van alle betrokken zorgverleners, als onderdeel van de ‘Versnellingsa-
genda artrose van knie en heup’.

•  Grootschalige voorlichting op élk niveau (patiënt, eerste lijn, tweede lijn), 
zoals deels door ReumaNederland wordt verricht in het ‘artrose offensief’.

In aanvulling op de reeds genoemde initiatieven adviseren en/of benadrukken 
wij daarom:
• Meer nadrukkelijke aandacht voor en (ook financiële) investering in  

implementatie.
• Ook aandacht voor andere potentieel belangrijke zorgverleners, zoals  

diëtisten, en andere componenten van conservatief beleid, zoals pijnstilling 
en gewichtsreductie bij overgewicht.

• Hoewel waarschijnlijk buiten de strekking van dit traject, blijft aandacht 
voor preventie van (risicofactoren voor) knie- en heupartrose een onmisbaar 
onderdeel in het reduceren van de ziektelast door artrose.

Indien gewenst, draagt de NVR werkgroep artrose graag bij aan het verder 
realiseren van de voorgenomen acties en doelstellingen.

We waarderen de toezegging om mee te werken 
aan de implementatie. Het is belangrijk, dat 
partijen gezamenlijk in gesprek blijven en zorg-
dragen voor implementatie. We dragen de ver-
dere ondersteuning van de  implementatie van 
de verbeterafspraken over aan het programma 
Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Waar 
mogelijk zal ZE&GG op basis van bestaande 
data spiegelinformatie op het niveau van de 
zorgaanbieder terugkoppelen. Het Zorginstituut 
financiert geen implementatie-initiatieven van 
partijen.

ReumaNL

Hartelijk dank voor de conceptevaluatie Zinnige zorg artrose heup en knie. 
Wij hebben het rapport met interesse gelezen en het is goed om te zien dat 
er verandering is in het verbeteren van de zorg voor mensen met heup- en 
knieartrose.
ReumaNederland is betrokken geweest bij verschillende trajecten gericht op 
de kwaliteitsverbetering van artrosezorg in de afgelopen jaren en heeft hierbij 
steeds het patiëntenperspectief ingebracht waarbij onder andere goede,  
eenduidige voorlichting en informatie, gedeelde besluitvorming en persoons- 
gerichte zorg belangrijke punten waren van onze inbreng.
 
Wij kunnen ons vinden in de constatering dat we met de verschillende  
betrokken partijen nog de nodige stappen hierin kunnen maken. Met het artrose  
offensief, bij jou bekend, wil ReumaNederland hier aan bijdragen. Dit doen 
wij niet alleen maar bij voorkeur samen met verschillende partijen in het veld. 
Inmiddels is Marianne Koop als programmacoördinator bij ReumaNederland 
gestart.
 
Er zijn een paar punten uit het rapport die we onder de aandacht willen brengen:

• Versnellingsagenda: er moet worden opgemerkt dat een aantal partijen niet 
zijn gehoord in de werkconferentie van februari 2019. Huisartsen, Patiënten-
federatie en KNGF zijn niet of onvoldoende meegenomen. Een multi- 
disciplinaire benadering van de zorg voor mensen met heup- en knieartrose  
is een belangrijk uitgangspunt om de zorg te kunnen verbeteren. Het zou 
goed zijn om dit in de vervolgstappen terug te laten komen.

Een multidisciplinaire benadering is inderdaad 
een belangrijk uitgangspunt. Tijdens de werk-
conferentie in juni 2019 over de Versnellingsa-
genda is afgesproken dat de Federatie Medisch 
Specialisten (FMS) in gesprek zou gaan met de 
eerste lijn (LHV/NHG en KNGF). Naar aanleiding 
hiervan zou worden geïnventariseerd hoe de 
communicatie voor patiënten door partijen 
gezamenlijk verbeterd kan worden.
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ReumaNL

• De-implementatie: de uitkomsten van bijvoorbeeld de SMART-studie zouden 
breed gedeïmplementeerd kunnen worden. Zowel zorgprofessionals als 
patiënten moeten beschikken over de laatste inzichten.

• Patiëntenvoorlichting: eenduidige informatie over het volledige zorgpad  
is van groot belang. Daar kan nog meer in verbeterd worden.

• Er bestaan meerdere richtlijnen voor de zorg van mensen met heup- of  
knieartrose. Het blijft belangrijk dat deze goed en logisch op elkaar aan- 
sluiten.

Het programma Zorgevaluatie en Gepast  
Gebruik (ZE&GG) heeft het ‘Doen of Laten- 
project MRI’s en artroscopieën bij knieklachten’ 
op hun implementatieagenda geplaatst, met 
als doel het verminderen van niet-gepaste 
artroscopieën en MRI’s bij degeneratieve knieën 
bij patiënten van 50 jaar en ouder,. ZE&GG gaat 
het implementeren van de onderwerpen op de 
implementatie-agenda faciliteren en monitoren. 
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar:  
https://www.zorgevaluatiegepastgebruik.nl/
implementatieagenda/ 

Dit beamen wij. Hier zijn ook al diverse 
initiatieven voor. Zoals de Versnellingsagenda 
(het beschikbaar stellen van goed vindbare, 
uniforme informatie is door partijen benoemd 
als versnellingspunt) en het artrose offensief van 
ReumaNederland. Dit juichen wij toe. Daarnaast 
is gestart met de ontwikkeling van een trans- 
muraal bruikbare keuzetabel over de behande-
lopties bij knieartrose. Naar verwachting wordt 
deze keuzetabel in september 2020 gepubliceerd. 

Dit beamen wij. We hebben dit onder andere 
uitgedragen op een invitational conference over 
richtlijnontwikkeling. We adviseren de betrokken 
partijen om hier bij de herziening van de richt- 
lijnen specifiek aandacht aan te blijven besteden. 
We hopen dat ReumaNederland als een van de 
betrokken partijen hier ook aandacht voor blijft 
vragen in de richtlijnwerkgroepen.

ZN

Consultatievraag 1: Sluiten de ontwikkelingen in het zorggebruik en de zorgkosten en de  
mate van toepassing van stepped care aan bij uw verwachtingen?
De zorgverzekeraars zien zowel in de eerste als in de tweede lijn nog maar  
weinig verandering in de mate van zorggebruik en de samenhangende zorg- 
kosten. Voor zover te zeggen werd dit ook niet door de zorgverzekeraars verwacht. 
Zo is de richtlijn is pas in 2019 aangepast en is er pas in 2019 een Versnellings- 
agenda door de NVZ geformuleerd in het programma Jump, waarvan onduidelijk 
is wat de stand van zaken is. Op de websites van betrokken partijen is nog maar 
weinig te vinden van concrete stappen in de richting van het toepassen van stepped 
care, wat ook geen blijkt geeft van actieve implementatie door de NOV of NVZ. 

Er wordt een grote praktijkvariatie gezien in het percentage MRI’s bij knie- 
artrose. Het rapport geeft als verklaring voor de toename in het gebruik van een 
techniek, waarmee mallen van prothesen op maat gemaakt worden. Mogelijk is 
de verdere stijging in 2017 te verklaren vanuit de ontwikkeling dat meer zieken-
huizen deze techniek zijn gaan aanbieden.

De zorgverzekeraars vragen zich af of er over de kosteneffectiviteit van deze 
techniek ook nog iets gezegd kan worden. Kan deze vraag nog voorgelegd 
worden aan de NOV?

Dit sluit aan bij onze conclusie dat de toepassing 
van stepped care nog verbeterd kan worden.

Deze vraag is voorgelegd aan de NOV. De reactie 
van de NOV was als volgt: 

Aanvullend is, via het Zorginstituut, door ZN de 
vraag gesteld of de NOV iets kan zeggen over de 
kosteneffectiviteit van de mallen die op maat 
gemaakt worden ten behoeve van een totale 
knieprothese (PSI). In dit rapport wordt dit  
benoemd als mogelijke verklaring voor de toe- 
name van het aantal MRI’s bij knieprotheses.
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ZN

Het is bekend dat het gebruik van PSI’s een 
mogelijke verklaring is voor de toename van het 
aantal MRI’s bij knieprotheses. Het is ons niet 
bekend of er onderzoek is gedaan naar de  
kosteneffectiviteit van het gebruik van PSI’s. 
Het gebruik van PSI’s kan tot een afname van  
de duur van de operatie leiden. Daar staat  
tegenover dat deze methode extra pre-operatieve 
handelingen en voorbereiding vergt.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC5497018/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4842392/#:~:text=Patient%20specific%20
instrumentation%20(PSI)%20is,magnetic%20
resonance%20imaging%20(MRI) 

Door het gebruik van PSI’s bij de plaatsing van 
totale knieprothese kan de prothese nauwkeu-
riger worden geplaatst. Mogelijk is deze manier 
van werken minder foutgevoelig, wat tot betere 
(klinische) uitkomsten voor de patiënt kan leiden.

Consultatievraag 2: Kunt u zich vinden in de nieuwe opgestelde doelstellingen (zie  
paragraaf 3.1 en 3.2 in het conceptrapport) over de ontwikkeling van het zorggebruik en de 
toepassing van stepped care?
Graag zien we het percentage patiënten dat voorafgaand aan de operatie  
fysio- of oefentherapie heeft ontvangen, duidelijker onderbouwd. Hoeveel 
procent van de patiënten (totaal) komt naar verwachting in aanmerking voor 
stepped care?
Wanneer dat bekend is, kan een streefpercentage per jaar worden vast- 
gesteld. En kan de doelstelling mogelijk scherper en ook hoger gesteld worden. 
Bijvoorbeeld dat minimaal 95 ipv 75 procent van de patiënten die een knie- of 
heupprothese krijgen in 2021, voorafgaand aan de operatie fysio- of oefen- 
therapie heeft ontvangen.

Het percentage van 75 procent is gebaseerd op 
de huidige richtlijnaanbevelingen. De richtlijnen 
bevelen aan om eerst conservatieve behan-
delopties in te zetten, waaronder fysio- en 
oefentherapie, en pas daarna over te gaan tot 
chirurgische interventie. De richtlijnen noemen 
ook dat er ruimte moet zijn voor zorg op maat. 
Het kan een overweging zijn om op basis van 
individuele patiëntkarakteristieken of behoeften 
van de patiënt af te wijken van een strikte 
stepped care-benadering. We moedigen partijen 
aan om ook na de volgende evaluatie met elkaar 
samen te blijven werken aan onder andere de 
toepassing van stepped care.

NOV

De NOV heeft het conceptrapport ‘Evaluatie Zinnige Zorg voor mensen met 
artrose van knie en heup’ bestudeerd en de door u gestelde vragen voorgelegd 
aan de NOV werkgroepen heup en knie.

De NOV zet in op het beschrijven van goede zorg en verkrijgen van gewenste  
uitkomsten van orthopedische zorg. Wij denken dat dit goed aansluit op de 
actuele programma’s ’Zorgevaluatie en gepast gebruik’, ’Uitkomstgerichte zorg’ 
en ’Juiste zorg op de juiste plek’.

De volgorde voor een continue kwaliteitsverbetering zou volgens de NOV als 
volgt moeten zijn: 1) beschrijven van goede zorg 2) implementeren 3) interne 
kwaliteitsverbetering 4) evalueren en duiden van resultaten 5) daarbij vast- 
stellen wat de winst is voor de patiënt en de mogelijke besparing in euro’s.

In deze optiek is het wellicht goed om kritisch te kijken in hoeverre het  
evaluatierapport ‘Zinnige Zorg voor mensen met artrose van knie en heup’ nog 
aansluit op de actualiteit. Bijkomend is een groot manco van deze evaluatie het 
ontbreken van de cijfers en trends over 2018 en 2019; er verandert veel in korte 
tijd.

Verdere doelen t.a.v. terugdringing van beeldvormende diagnostiek en het 
plaatsen van THP en TKP zijn op dit moment prematuur. We stellen voor een 
hernieuwde analyse van de resultaten van 2014 tot 2020 af te wachten, om het 
effect van de afspraken uit het verbetersignalement beter in kaart te brengen. 
Het lijkt op die manier beter verantwoord om te bepalen of verdere doelen 
noodzakelijk zijn, waarbij de toegankelijkheid tot effectieve operatieve zorg 
tevens is gewaarborgd.

In het programma Zinnige Zorg licht het Zorg- 
instituut de zorg in het verzekerde pakket 
systematisch door. Dit doen we samen met de 
relevante partijen, met als doel de kwaliteit van 
de zorg te verbeteren, gezondheidswinst voor 
de patiënt te realiseren en onnodige kosten te 
vermijden. Hierbij staan het perspectief van 
de patiënt en de zorg die nodig is centraal: hoe 
zorgen we ervoor dat een individuele patiënt de 
beste zorg krijgt die het pakket te bieden heeft? 

Voor het bevorderen van goede zorg voeren 
we een systematische doorlichting uit. In een 
eerdere fase (de zogenaamde verdiepingsfase) 
beschrijven we de opvattingen over goede zorg 
van de professionals zelf zoals deze zijn weer- 
gegeven in richtlijnen of blijken uit wetenschap-
pelijk onderzoek. Vervolgens kijken we hoe de 
zorg in de praktijk wordt uitgevoerd. Dit onder-
zoek vormde de basis voor de verbeterafspraken 
uit het ‘Verbetersignalement zorg bij artrose 
van knie en heup’ (2014). In de daarop volgende 
fase (de implementatiefase) zijn de betrokken 
partijen aan de slag gegaan met de verbeter- 
punten. Het Zorginstituut heeft met voortgangs-
rapportages gevolgd wat er de afgelopen jaren 
is gebeurd (kwalitatief) en of dat heeft geleid tot 
verandering in zorggebruik en zorgkosten
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De NOV is van mening dat een juiste focus in dit soort rapporten van groot 
belang is (focus op kwaliteit i.p.v. focus op geld en aantallen) het is tenslotte zo 
dat dit rapport als onderlegger voor andere programma’s zal gaan dienen, zoals 
de implementatieagenda.

Samenvattend staat de NOV voor kwaliteit en legt daarbij de focus op het  
ontwikkelen van initiatieven die passende zorg voor onze patiënten mogelijk 
maken. Daarbij is het hoofddoel niet het besparen van kosten of doen van 
minder handelingen. Zo zet de NOV bij voorkeur in op uitkomstmaten en het 
toepassen van deze kennis in de spreekkamer. Met behulp van andere initiatieven 
zoals Samen Beslissen en Keuzehulpen, kan dan met de patiënt een goed 
afgewogen beslissing omtrent de best passende behandeling gemaakt worden. 
Daarnaast evalueert de NOV het handelen van haar leden middels een im- 
plantatenregister en een uitschietersprocedure (waarbij o.a. afwijkende revisie-
percentages van knie- en heupprotheses met betreffende vakgroepen worden
geëvalueerd en opgevolgd). Al deze ontwikkelingen zijn in volle gang en leiden 
primair tot verbetering van kwaliteit en hebben mogelijk ook een kosten- 
besparend effect. Dat is echter secundair. Al deze initiatieven worden overigens 
afgestemd met de andere  wetenschappelijke verenigingen binnen de FMS.

(kwantitatief). We stellen nu vast dat er veel is 
gebeurd, maar dat er ook verdere kansen zijn om 
de kwaliteit van zorg voor mensen met knie- en 
heupartrose nog beter te maken.

Bij de verdere implementatie zien we juist een 
gedeelde doelstelling met de NOV: het in de 
spreekkamer voeren van het gesprek tussen 
patiënt en zorgverlener wat de beste inzet is van 
mensen en middelen, op basis van de zorgvraag 
van de patiënt en de meest passende behan-
deling (dat kan ook afwachten of conservatieve 
behandeling zijn). Daar heeft eerst en vooral de 
patiënt baat bij, maar ook de premiebetalende 
burger, voor wie wij er óók zijn.

We dragen de verdere implementatie van de 
verbeterafspraken over aan het programma 
Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Waar 
mogelijk zal ZE&GG op basis van bestaande data 
spiegelinformatie op het niveau van de zorg-
aanbieder terugkoppelen. De NOV geeft aan dat 
het belangrijk is hierin uitkomstmaten mee te 
nemen. We raden aan om dit samen met ZE&GG 
verder te onderzoeken. 

Het Zorginstituut behoudt een monitorende rol. 
We blijven monitoren in welke mate partijen de 
nieuwe doelstellingen bereiken. De nieuwe doel-
stellingen zijn gebaseerd op wat de richtlijnen 
schrijven over goede zorg voor patiënten met 
knie- en heupartrose. We brengen een definitief 
evaluatierapport uit, als de data tot en met 2021 
beschikbaar zijn. We analyseren dan de kwan-
titatieve resultaten opnieuw over de periode 
2014-2021. Zo kunnen we de effecten van het 
verbetersignalement beter in beeld brengen.

Aandachtspunten uit het rapport:

Zinnige zorg
Opvallend is dat zinnige zorg wordt beschreven als het reduceren van het aantal 
handelingen om te komen tot een besparing van zorgkosten. Goede zorg is niet per 
definitie gelijk aan minder doen.
Goede zorg is tijdig de juiste dingen doen óf laten bij de juiste patiëntengroep. 
De nuance achter de aantallen ontbreekt ons inziens in dit rapport.
Als er kosten kunnen worden bespaard door de-implementatie van niet juiste of 
overbodige (be)handeling, dan is hier uiteraard niets op tegen.
Als medisch specialisten vinden we de uitkomsten van zorg belangrijker dan de  
kosten. Natuurlijk zijn we mede verantwoordelijk voor een toegankelijke en betaal-
bare zorg. Kritisch kijken op de kosten hoort hierbij. Besparen van kosten is echter 
niet ons primaire uitgangspunt van handelen. De huidige benadering in het ZIN 
rapport gaat ons inziens voorbij aan onze definitie van zinnige zorg.

Hiervoor verwijzen we graag naar onze reactie 
hierboven.
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Gezondheidswinst
In het stuk wordt veel gesproken over gezondheidswinst welke wordt ingevuld 
met minder beeldvorming en het minder/later overgaan tot heup- en knie- 
vervangende chirurgie. De gezondheidsschade van een conventionele röntgenfoto 
wordt daarmee als vaststaand aangenomen. 
Het valt te betwijfelen of een enkele röntgenfoto voor een artrosepatiënt  
schadelijk is. Iedere bewoner staat jaarlijks bloot aan gemiddeld 2,9 milliSievert 
aan natuurlijke straling, welke o.a. vrijkomt uit bouwmaterialen in ons huis, drank 
en voedsel, en apparatuur, die alle binnenhuis worden opgelopen. Buiten staan 
we bloot aan extra kosmische straling. Eén enkele transatlantische vliegreis komt 
overeen met meerdere röntgenfoto’s (data RIVM). MRI’s zijn eigenlijk schadeloos.

Bovendien is er een groot onderscheid tussen de patiëntencategorie in 1e lijns 
zorg (huisarts), 1½ lijns zorg (medisch specialist in huisartsenpraktijk), 2e lijns 
zorg (ziekenhuiszorg) en 3e lijns zorg (academische en last resort), waarbij 
beeldvormende diagnostiek in de laatste groepen meestal onontbeerlijk is. En 
rondom de operatie dient zonder uitzondering beeldvorming plaats te vinden 
(bijv pre-operatief voor templating, post-operatief voor controle implan-
taatplaatsing). Tenslotte lijkt er op dit moment een groei op te treden in het 
gebruik van nieuwe technieken als PSI (patiënt specifieke instrumentatie), welke 
pre-operatieve CT-diagnostiek vereisen. Gezien de stralingsbelasting van een CT 
lijkt het nuttiger om daar naar te kijken.

Ook wat betreft het aantal en timing van THP/TKP bestaat er grote praktijk- 
variatie. De indicatie bij uiteindelijk naar de 3e lijn verwezen patiënten is vaak 
hard, terwijl deze in de 2e lijns aan meer variatie onderhevig zal zijn. Hier 
dient echter ruimte te bestaan voor individuele afwegingen , zodat er situaties 
bestaan waarbij stepped care, ook bij eerste verwijzing vanuit de 1e lijn, geen 
soelaas meer zal bieden, en de indicatie voor een gewrichtsvervanging evident 
is. Wel lijkt het nuttig om meer aandacht te besteden aan zorgmodellen waarbij 
de productieprikkel een (te) grote rol speelt.

Er worden in het stuk conclusies getrokken op data waarin de resultaten van 
de laatste 2 jaar (2018 en 2019) nog niet verwerkt zijn (kunnen worden), en 
waarin de ingezette trend (van minder beeldvormende diagnostiek en minder/
latere indicatiestelling van gewrichtsvervangende diagnostiek, wellicht versterkt 
naar voren komt. De effecten van de nieuwe richtlijnen (bijv de richtlijn THP uit 
2019), en het gebruik van consultkaarten in de afgelopen 2 jaar, zijn nog niet 
geanalyseerd. Hierdoor worden er op dit moment mogelijk prematuur  
conclusies getrokken t.a.v. de resultaten. De verdere (bezuinigings)ambities  
worden dientengevolge te hoog ingezet voor de komende jaren, en raken  
mogelijk de toegang tot voor de patiënt noodzakelijke zorg.

Doelstellingen en uitkomsten
Er wordt in het stuk gesteld dat de doelstellingen zoals geformuleerd in het 
verbetersignalement (2014) blijkbaar onvoldoende zijn (pagina 50), en de 
inschatting moet worden herzien. Nergens wordt duidelijk waarom dit zo is. Het 
lijkt dus te gaan om een wens meer te willen bezuinigen op zorggebruik, dan om 
te evalueren op welk niveau vraag en aanbod beter met elkaar in balans zijn
met het oog op gezondheidsbevordering. We lezen nergens dat immobiliteit 
en pijn door bestaande artrotische veranderingen ook in geval van niet- of 
uitgestelde gewrichtsvervangende behandeling, resulteert in andere therapieën, 
met ieder hun eigen kosten en risicoprofiel (NSAID’s met cardiale, nefrogene en 
gastro-intestinale complicaties). Echter ook andere medische consumptie  
(FT of gewrichts-sparende chirurgie) kent zijn eigen kostenplaatje welke in  
sommige opzichten vaak duurder en wat betreft outcome onzekerder is

Wij zijn van mening dat elke onnodige straling 
voorkomen moet worden.

We benoemen in het rapport dat we een daling 
in de inzet van radiologisch onderzoek door 
de huisarts verwachten, en ook in de inzet van 
MRI’s bij operatief en conservatief behandelde 
patiënten. Na input van partijen hebben we de 
doelstelling voor afname van radiologisch on-
derzoek in de tweede lijn juist naar beneden bij-
gesteld: beeldvormend onderzoek in de tweede 
lijn is wel gepast bij de indicatiestelling van een 
prothese. In de richtlijnen wordt radiologisch 
onderzoek ook in de tweede lijn genoemd als 
voorkeursmethode voor indicatiestelling. De 
vraag over de groei van PSI (waarvan wij hebben 
begrepen dat die middels MRI plaatsvinden) bij 
knieartrose hebben we expliciet gesteld aan de 
NOV.

Waar mogelijk zal ZE&GG op basis van bestaande 
data spiegelinformatie op het niveau van de 
zorgaanbieder terugkoppelen, waardoor deze 
praktijkvariatie inzichtelijk wordt. Er kan een 
goede reden zijn waarom een bepaalde instelling 
meer operaties uitvoert. Dit kan onderwerp van 
gesprek zijn n.a.v. de spiegelinformatie. 
We bieden zeker ruimte voor individuele afwe-
gingen. Dit is de reden dat we een afname van 
75 procent hebben gehanteerd, en een toename 
van fysio- en oefentherapie tot 75 procent (en 
niet tot 100 procent). 
  
We zijn ons bewust van deze nuances en geven 
ook aan dat het nog te vroeg is om definitieve 
conclusies te trekken. Dit is de reden dat we 
opnieuw evalueren als de data tot en met 2021 
beschikbaar zijn. De ambities zijn ingezet op 
basis van publicatie van het verbetersignalement 
(2014), niet ten opzichte van de resultaten over 
2017.

We geven juist aan dat de doelstellingen naar 
beneden bijgesteld zijn ten opzichte van de 
doelstellingen in het verbetersignalement 
(2014). Voor diagnostiek bijvoorbeeld omdat 
met partijen is vastgesteld dat beeldvormende 
diagnostiek in de tweede lijn wél gepast is. 
Daarom hebben we de doelstellingen over radio-
logisch onderzoek in de tweede lijn niet opnieuw 
geformuleerd. De doelstellingen ten aanzien van 
radiologisch onderzoek in de eerste lijn, MRI’s in 
de tweede lijn en protheseplaatsingen zijn juist 
naar beneden bijgesteld ten opzichte van het 
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(bijv. kraakbeen hersteloperaties). Tot slot worden in dit stuk ook de maat-
schappelijke consequenties en de daaraan verbonden kosten van uitgestelde 
definitieve behandeling, niet meegenomen. Te denken valt aan langdurige uitval 
uit het arbeidsproces, en langduriger revalidatie na (te) late chirurgie. Voor deze 
groep zou juist snelle operatieve behandeling ten behoeve van snelle arbeids- 
reïntegratie, maatschappelijk aantrekkelijk zijn.

De vraag is verder of afname van radiologisch onderzoek met 75 procent door 
de huisarts bij patiënten met klachten in de heupregio, niet een 75 procent 
toename zal opleveren in verwijzingen naar de tweede lijn voor onbegrepen lies/
bekken/bil-pijn (bijv. naar de chirurg ter uitsluiting van een liesbreuk, de ortho-
peed voor degeneratieve afwijkingen, de neuroloog voor radiculaire beelden, 
de uroloog, de gynaecoloog, etc.). M.a.w. als de liespijn wordt ingestuurd omdat 
er geen foto is die de diagnose bevestigt of uitsluit, levert dit andere (wellicht 
duurdere en meer schadelijke) diagnostiek en behandeling op. Zolang ook bij 
patiënten de wens en behoefte tot aanvullende diagnostiek bestaat, lijkt een 
grote reductie van diagnostiek niet realistisch. Voorlichtingscampagnes gericht 
op patiëntperceptie, zoals bv. rondom MRI diagnostiek voor degeneratieve 
menisci, zouden hierin mogelijk een rol kunnen spelen. Het is overigens volledig 
onduidelijk waar het percentage van 75 procent vandaan komt. Het lijkt meer 
een voorop gezet bezuinigingsdoel, dan een afgewogen inschatting van veilige 
terugdringing van diagnostiek en behandeling in relatie tot noodzakelijke 
zorglevering.

Waarschijnlijk zal bij een klein deel van de patiënten met artrose aan knie  
en heup de MRI in de diagnostische fase een belangrijke rol blijven spelen  
(bijvoorbeeld in geval van een goede evaluatie van de jongere patiënt met  
bekend kraakbeenletsel die uiteindelijk artrose ontwikkelt, de groep patiënten 
met een avasculaire necrose/AVN en groepen patiënten met systemische 
afwijkingen die uiteindelijk artrose ontwikkelen). Daarnaast is er de PSI-groep 
(gepersonaliseerde protheses) waar een MRI vereist is voor een goede 3D- 
reconstructie. Dit betreft een MRI als onderdeel van de geplande ingreep. In 
deze evaluatie is deze nuancering niet te destilleren. De NOV ziet op dit moment 
in de praktijk het aantal MRI’s dalen maar verwacht dat deze daling uiteindelijk 
zal stabiliseren, maar niet tot nul dalen. Het is voor een medisch specialist, in dit 
geval een orthopedisch chirurg, van groot belang om in het kader van het

verbetersignalement vanwege voortschrijdend 
inzicht (o.a. door ons pakketadvies fysio- en 
oefentherapie). Over de toepassing van stepped 
care waren nog geen eerdere inschattingen 
gemaakt en hebben we nu voor het eerst 
verwachtingen opgesteld.

In het pakketadvies fysio- en oefentherapie  
bij artrose van knie en heup, zijn de substitutie- 
effecten berekend van de inzet van fysio- en 
oefentherapie bij patiënten met heup- en knie- 
artrose. Hierin zijn niet alleen substitutie- 
effecten berekend die plaatsvinden door de 
uitstel of afstel van protheseplaatsingen, maar 
ook substitutie-effecten op andere vormen van 
zorg. Hierin zijn polibezoeken, huisartsbezoeken, 
medicatiegebruik, hulpmiddelen, thuiszorg en  
revalidatiearts meegenomen. In onze berekenin-
gen kwamen wij uit op een positief substitutie- 
effect van 5 miljoen euro. Hierin zijn de meer- 
kosten van fysiotherapie-inzet ook meegenomen.

Verder geven wij niet aan dat bij alle patiënten 
stepped care moet worden toegepast. Wij volgen 
de richtlijnen, waarin ruimte is geboden voor 
zorg op maat en voor afwijken van een strikte 
stepped care benadering. Daarom hebben we 
bijvoorbeeld ook niet als doelstelling gekozen 
dat 100 procent van de patiënten voorafgaand 
aan een operatie fysio- of oefentherapie moet 
hebben ontvangen, maar 75 procent.

De richtlijnen beschrijven dat artrose een  
klinische diagnose is en dat beeldvormend  
onderzoek niet wordt aanbevolen bij een 
typische klinische presentatie en beloop. Bij een 
atypische presentatie of een afwijkend beloop is 
ruimte voor het verrichten van aanvullend beeld- 
vormend onderzoek. We zeggen dan ook niet dat 
het gebruik van beeldvormend onderzoek in de 
huisartsenpraktijk terug moet naar nul. 

T.a.v. de wens en behoefte van de patiënt tot 
aanvullende diagnostiek: het lijkt ons dat hier een 
belangrijke rol ligt voor de professionals in het 
veld om patiënten goed voor te lichten over de zin 
en onzin van het uitvoeren van beeldvormende 
diagnostiek in bepaalde situaties. Er zal verdere 
implementatie van de nieuwe richtlijnen, waar- 
onder het goed voorlichten van patiënten, nodig 
zijn om de doelstellingen te bereiken.

Dit ontkennen wij ook niet. De richtlijnen geven 
duidelijk aan dat MRI niet wordt aanbevolen als 
absoluut diagnostisch hulpmiddel. Toepassen 
van MRI heeft meestal geen consequenties voor 
het therapeutisch handelen. Desondanks kan er 
een noodzaak worden gezien voor een MRI (al 
wordt dit niet gespecificeerd in de richtlijnen). 
We maken in de doelstellingen onderscheid 
tussen de inzet van MRI van bij patiënten met 
knie- en heupartrose die conservatief worden 
behandeld, en patiënten die operatief worden 
behandeld. Bij de operatief behandelde patiënten
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bereiken van de hoogste kwaliteit, gemotiveerd gebruik te (kunnen) maken van 
de benodigde middelen. De nadruk in deze evaluatie ligt ons inziens te veel op 
de kosten van een bepaald onderzoek, terwijl juist het uitvoeren van een  
diagnostische MRI een reden kan zijn om van een (dure) ingreep af te zien.

Opmerkingen per pagina

P16. Als we ervan uitgaan dat het absoluut aantal patiënten met artrose is 
gestegen en er alsnog een afname van de kosten is. Zie ook bijlage F2 p71. Past 
dit niet in het beeld dat het aantal nieuwe patiënten in de tweede lijn afneemt. 
Of dit moet duiden op een beter doorverwijsbeleid (en betere conservatieve 
behandeling?) in de eerste lijn.

Orthopeden geven aan dat huisartsen nu vaker de goede foto’s aanvragen. 
Vroeger vaak onbelast, dan moesten ze weer over in het ziekenhuis. En die 
patiënten die conservatief goed geholpen zijn in de eerste lijn, krijgen vaak geen 
foto meer (stepped care effect).

P17. Selectievere protheseplaatsing levert gezondheidswinst op voor patiënten, 
omdat ze zo minder worden blootgesteld aan operatierisico’s.

Artrose is een degeneratieve aandoening. Met een goed uitgevoerd traject, zowel door 
behandelaar als patiënt, kan een operatie zo lang mogelijk worden uitgesteld. Maar uit- 
eindelijk wegen ook factoren als maatschappelijke input (werk, mantelzorg, vrijwilligerswerk 
etc.), kwaliteit van leven, pijnbeleving (NRS) een belangrijke rol. Juist bij Samen Beslissen 
moet de mening van de patiënt worden gerespecteerd en een duidelijke rol spelen in de 
besluitvorming.
De wil en overtuiging van de patiënt kan dus ook leiden tot een operatie, wanneer daar ook 
een medisch indicatie voor is.

P17 paragraaf 2.1: ‘ook waren op dat moment nog geen goede (gezamenlijke) 
patiënteninformatie of keuzehulpen beschikbaar over uitkomsten en compli- 
caties van behandelingen.

N.B. in bestaande consultkaarten (NOV) en Thuisartsinformatie wordt hier wel aandacht 
aan besteed. Ook zijn er keuzehulpen in ontwikkeling (Patient+) met subsidies van het 
Zorginstituut.

Het afstemmen van patiëntenvoorlichting en gedeelde besluitvorming beter op 
elkaar afstemmen bij de revisie van richtlijnen kan lastig zijn. NHG-Standaard 
Niet-traumatische knieklachten en richtlijn Conservatieve behandeling artrose 
van heup/knie worden als voorbeeld genoemd.
Ten eerste is er een kans dat richtlijnen die niet (ongeveer) tegelijkertijd worden 
ontwikkeld en gepubliceerd op onderdelen kunnen verschillen.

benoemen we de inzet van preoperatieve MRI’s, 
vanwege het mogelijk gebruik van de MRI als 
PSI. We hebben daarom specifiek de vraag aan 
de NOV voorgelegd wat men verwacht qua inzet 
van pre-operatieve MRI’s bij knieprothesen.

De afname in de kosten die gepaard gaan met 
beeldvormende diagnostiek, komt voornamelijk 
door een afname van het absolute aantal uit-
gevoerde beeldvormende zorgactiviteiten in de 
tweede lijn. Een klein deel van de kostendaling 
komt door afname van een aantal gemiddelde 
gedeclareerde DBC-tarieven.

Wij zien in onze cijfers dat het aantal nieuwe  
patiënten met knieartrose in de tweede lijn toe- 
neemt van 2014-2017. Het aantal nieuwe  
patiënten met heupartrose in de tweede lijn neemt 
af (tabel E1, pagina 47). We hebben niet gekeken 
naar het absolute aantal patiënten met artrose.

Dit ondersteunt onze aanbeveling dat dubbele 
diagnostiek door de huisarts en de orthopeed 
niet hoeft plaats te vinden. 

De richtlijnen geven aan dat er behandeld moet 
worden volgens de principes van stepped care. 
Hierbij is een chirurgische interventie de laatste 
stap, na falen van de conservatieve therapie. Er is 
ruimte voor zorg op maat: op basis van individuele 
patiëntkarakteristieken of behoeften van de 
patiënt kan overwogen worden af te wijken van 
een strikte stepped care-benadering. 

In paragraaf 2.1 beschrijven we de situatie 
ten tijde van het verbetersignalement. Op dat 
moment waren nog geen goede (gezamenlijke) 
patiënteninformatie en keuzehulpen beschik-
baar. Inmiddels zijn die wel beschikbaar, zoals  
we beschrijven in paragrafen 2.1.2. en 2.1.3.

Als richtlijnen niet meer op elkaar aansluiten, 
bijvoorbeeld vanwege nieuwe wetenschappelijke 
inzichten, kan dit wellicht tussen de betreffende 
partijen worden gecommuniceerd en kan de 
richtlijn van de andere partij ook op dit onder-
deel worden aangepast. Dit geldt ook voor het 
updaten van de gezamenlijke patiëntinformatie. 
Gezamenlijk ontwikkelde informatie zou hieraan 
inderdaad kunnen bijdragen en dit is door partij-
en ook benoemd als versnellingspunt binnen de 
versnellingsagenda.

Tussentijdse evaluatie | Artrose van knie en heup

88  



Geconsulteerde partij en consultatiereactie Reactie van het Zorginstituut

NOV

Als de beherende partij patiënteninformatie ontwikkelt bij de eigen richtlijn 
ontstaan er dus al snel verschillen. Idealiter zou er dan gezamenlijk informatie 
ontwikkeld en up-to-date gehouden moeten worden. Zowel politieke (domein)
discussie als een financiële component bemoeilijken dit. Al lijkt met de kop- 
peling van medisch specialistische richtlijnen en Thuisartsinformatie een stap in 
de goede richting te zijn gezet.

Op p18 wordt gesteld: ‘We vertrouwen erop dat dit bijdraagt aan een afname 
van het aantal operaties, omdat een groter deel van de patiënten zal afzien van 
een operatie’.

Hier lijkt een nuancering op zijn plaats. Als er geen verbetering meer (haalbaar) is met een 
conservatief traject, is de volgende stap voor de meeste mensen toch een operatie. Het kan 
zijn dat een patiënt het moment van een ingreep uit weet te stellen, maar dat valt niet uit 
deze meting te halen.

P 20. De aanbevelingen omtrent het updaten van patiënteninformatie en 
keuzehulpen/consultkaarten met het publiceren van een richtlijn is inmiddels 
opgepakt.

Samen met Patiëntenfederatie Nederland is een onderzoek gedaan naar  
de implementatie van keuzehulpen en consultkaarten en een rapport  
opgesteld (2018). https://cdn.nvrzn.nl/content/uploads/%E2%80%98Het- 
gebruik-van-keuzehulpen-motieven-kansen-en-drempels-bij-zorgverle-
ners%E2%80%99.pdf

P 22. Opnieuw de stelling dat stepped care kan leiden tot een afname van het 
aantal operaties, omdat een groep patiënten al afdoende is geholpen met 
conservatieve behandeling.
Dit lijkt niet juist, uitgaande van het degeneratieve karakter van artrose en een indicatie- 
stelling door de orthopeed die ook nu niet standaard ‘prothesechirurgie’ is. Binnen de 
orthopedie wordt een groot deel van de patiënten al conservatief behandeld, aangezien dat 
ook gewoon tot het vakgebied van de orthopeed behoort.

Paragraaf 2.1.7. Klinkt als een onderzoek dat tot interessante inzichten kan 
leiden.

Uiteraard. De richtlijnen geven aan dat er  
behandeld moet worden volgens de principes 
van stepped care. Hierbij is een chirurgische 
interventie de laatste stap, na falen van de con-
servatieve therapie. Er is ruimte voor zorg  
op maat: op basis van individuele patiënt- 
karakteristieken of behoeften van de patiënt kan 
overwogen worden af te wijken van een strikte 
stepped care-benadering. Stepped care moet 
echter wel het uitgangspunt te zijn.

Goed om te vernemen dat dit is opgepakt.

Dit onderzoek benoemen we inderdaad op 
pagina 20. Uit dit onderzoek blijkt, dat de 
beschikbare keuzehulpen nog niet optimaal 
worden gebruikt in de praktijk.

In de richtlijn wordt de conservatieve behande-
ling vooral bij de huisarts belegd. “Verwijs van 
huisarts naar orthopeed bij onvoldoende resul-
taat van de conservatieve behandeling (educatie, 
leefstijladvies, pijnmedicatie, oefentherapie).” 
“Verwijs terug van orthopeed naar huisarts als 
na beoordeling van de betreffende specialist het 
conservatieve traject nog niet goed, niet lang 
genoeg, of niet volledig genoeg is doorlopen” en 
“als na beoordeling van de orthopeed blijkt dat 
er (nog) geen plaats is voor operatieve therapie 
en dat voor verdere conservatieve begeleiding 
de patiënt beter terugverwezen kan worden naar 
de eerste lijn”.  

Over dat stepped care kan leiden tot een afname 
van het aantal operaties: in ons pakketadvies 
fysio- en oefentherapie bij artrose van knie en 
heup berekenen we de substitutie-effecten 
van de inzet van fysio- en oefentherapie. Deze 
berekeningen zijn gebaseerd op wetenschap-
pelijke studies, waaruit blijkt dat de inzet van 
oefentherapie mogelijk het aantal patiënten met 
een knie- en heupprothese kan reduceren. 

Dit refereert naar het volgende onderzoek: “In 
het kader van het landelijke programma ‘Doen 
of laten?’ is een onderzoek gestart om het aantal 
verwijzingen van de eerste naar de tweede lijn bij 
degeneratieve knieklachten zonder alarmsympto-
men te verminderen door de conservatieve
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P23: (2.1.8) De betrokken partijen hebben nu afgesproken dat het ontwikkelen 
van regionale transmurale afspraken onderdeel gaat uitmaken van de  
Versnellingsagenda artrose van knie en heup.
In onze beleving is het benoemd als aandachtspunt, niet als afspraak of belofte. Het vraagt 
namelijk nog wel iets van de verschillende partijen en niet in de laatste plaats van het veld 
om dit goed te organiseren. We verwachten dat ook het onderwerp ‘verdeling van zorg’, wie 
is regiehouder etc. tot de nodige discussie zal gaan leiden.

In de voetnoot (20) staat: In een werkconferentie over de Versnellingsagenda zijn deze 
versnellingspunten door de betrokken partijen geprioriteerd om op te pakken. Dit blijkt uit 
een verslag van deze werkconferentie die door de Federatie Medisch Specialisten (FMS) is 
verstuurd naar het Zorginstituut d.d. 15 juli 2019. De NOV heeft niet kunnen achterhalen 
om welke bijeenkomst dit gaat.
Is de NOV hierbij betrokken geweest?

P24: mogelijk kan hiermee worden voorkomen dat patiënten een risicovolle 
operatie ondergaan, zonder dat ze erop vooruit gaan.
N.B.: het consolideren van de gezondheidssituatie kan in sommige gevallen ook worden 
gezien als winst. 

P 26 @2.3.2: verandering in zorggebruik lijkt ons relevant; de redenering dat 
verandering in zorgkosten aanvullende info moet leveren omdat het evaluatie-
plan dit onvoldoende in beeld kan brengen.

P 29. Zijn genoemde percentages reëel? Past dit binnen goede zorg, waarbij ook 
het onderbouwd afwijken van de richtlijn valt? Als er standaard situaties zijn 
waarbij wel een MRI wordt gemaakt, dan loopt een percentage (zeker op locatie) 
snel op bij bijvoorbeeld het gebruik van een MRI bij PSI. Door wie zijn deze 
percentages bepaald?

behandeling door de huisarts te laten uitvoeren. 
Hieronder vallen ook verwijzingen bij knieartrose. 
De projectgroep is van plan om aan twintig huis-
artsen actieve educatie te geven en voorlichtings-
materiaal voor patiënten te verstrekken. Twintig 
andere huisartsen krijgen passieve educatie.  
Tenslotte volgen de onderzoekers een controle-
groep van twintig huisartsen zonder interventie. 
De duur van het onderzoek is twee jaar.”

In het verslag van de werkconferentie over de 
versnellingsagenda van 25 juni 2019 staat het 
volgende: 
“Er wordt besloten om in te zetten op volgende 
onderdelen:
- […]
- Het ontwikkelen en onderhouden van regionale 
netwerken waarin transmurale afspraken zijn  
gemaakt. Dit loopt al goed in bijv. regio Maas-
tricht. Wellicht kunnen we dit succesverhaal 
delen en mensen stimuleren en motiveren.”
We hopen dat partijen zich inzetten om hiermee 
aan de slag te gaan. Dit is in het belang van de 
patiënt.

Het betreft de werkconferentie die op 25 juni 
2019 is gehouden over de Versnellingsagenda 
‘Artrose van knie en heup’. Hier is ook de NOV  
bij aanwezig geweest in de vorm van  
dhr. Aarnoudse (NOV), dhr. Bulstra (NFU/NOV),  
dhr. Emans (NFU/NOV), dhr. Schafroth (NFU/
NOV) en dhr. Schuppen (Schuppen). Een verslag 
van deze werkconferentie is op 15-07-2019 
door de FMS naar de deelnemende partijen 
toegestuurd.

Er wordt vanuit de LROI onderzoek gedaan naar 
risicofactoren voor een ongunstige reactie op een 
nieuwe heup of knie (waarbij operatieve behande-
ling niet leidt tot de gewenste vermindering van 
pijn en het verbeteren van de functie).  
https://www.lroi.nl/downloads/72/Identifying%20
risk%20factors%20for%20non-response%20
to%20total%20joint%20arthroplast.pdf 

In het evaluatieplan waren alleen vragen op-
genomen over verandering in zorggebruik, niet 
over de daarmee gepaard gaande kosten. Om de 
effecten van de verbeteracties nog beter in beeld 
te brengen, hebben we aanvullend hierop de  
verandering in zorgkosten in kaart gebracht. 

De percentages zijn gebaseerd op wat de richt-
lijnen adviseren over goede zorg voor patiënten 
met knie- en heupartrose. We hebben alle 
partijen reactie hierop gevraagd. Naar aanleiding 
van de consultatiereacties hebben we de doel- 
stellingen aangepast. 

Tussentijdse evaluatie | Artrose van knie en heup

90  

https://www.lroi.nl/downloads/72/Identifying%20risk%20factors%20for%20non-response%20to%20total%20joint%20arthroplast.pdf 
https://www.lroi.nl/downloads/72/Identifying%20risk%20factors%20for%20non-response%20to%20total%20joint%20arthroplast.pdf 
https://www.lroi.nl/downloads/72/Identifying%20risk%20factors%20for%20non-response%20to%20total%20joint%20arthroplast.pdf 


Geconsulteerde partij en consultatiereactie Reactie van het Zorginstituut

NOV

P 30 @3.2.1: Vraag m.b.t. fysiotherapie: is opname in basispakket voldoende 
voor goede stepped care? Zijn alle fysiotherapeuten ook in staat om goed zorg 
bij artrose te bieden? Welke acties worden hierop ondernomen? Hoe wordt 
kwaliteit geborgd?
In het kader van stepped care lijkt fysiotherapie effectief voor de behandeling 
van klachten van gonartrose maar niet voor coxartrose. Op dit moment wordt 
onderzocht of fysiotherapie zinvol is in het kader van BiBo, maar dit is nog 
geenszins duidelijk, en lijkt sterk afhankelijk van het stadium van de artrose.

P43 tabel 3D: NOV standpunt hyaluronzuurinjecties kan nog meegenomen 
worden als aanvulling op de richtlijn conservatieve behandeling artrose heup 
en knie

P47 definitie conservatieve patiënt: dit lijkt onvolledig. Hierbij wordt voorbijgegaan 
aan conservatieve trajecten van fysiotherapeut en huisarts, voorafgaand aan een eerste 
consult bij de orthopeed, in de tweede lijn.
Dit wordt op P48 juist wel aangegeven.

Bijlage G (p71 e.v.): dit lijkt in het kader van stepped care geen logische  
benadering. Er wordt alleen gekeken naar de periode 12 maanden pre ok.  
Ervan uitgaand dat de meeste zorg die geleverd wordt, voldoet aan de vigerende 
kwaliteitsstandaarden, is het mogelijk dat in deze periode conservatieve  
behandeling het minst relevant is, aangezien er sprake is van end stage artrose 
met een indicatie voor een operatie.

In 2018 heeft het KNGF de richtlijn artrose heup-
knie geüpdatet. De herziene richtlijn Artrose 
heup-knie van het KNGF is een leidraad voor de 
algemeen fysiotherapeut en oefentherapeut bij 
de behandeling van mensen met artrose van de 
heup en/of knie, inclusief de pre- en postopera-
tieve fase rondom een gewrichtsvervangende
operatie. In de richtlijn wordt aangegeven 
wanneer een fysiotherapeut met specifieke 
kennis vereist is. Bijvoorbeeld als naast kennis 
en vaardigheden met betrekking tot artrose, 
specifieke kennis en vaardigheden met betrek-
king tot graded activity, pijneducatie en training 
van pijncopingsvaardigheden vereist is. Hiermee 
wordt de kwaliteit gewaarborgd. 

Indien deze kennis en vaardigheden (met betrek-
king tot zowel artrose als inadequate pijncoping) 
bij de therapeut onvoldoende aanwezig zijn, 
dan dient deze de patiënt te verwijzen naar een 
therapeut die hierover wel beschikt.

In de richtlijn conservatieve behandeling van 
knie- en heupartrose, wordt het zowel voor 
heup- als knieartrose aangeraden. In ons  
pakketadvies fysio- en oefentherapie voor  
knie- en heupartrose hebben we geconcludeerd 
dat het voor knie- en heupartrose voldoet aan de 
stand van wetenschap en praktijk.

Aangezien er in het evaluatieplan geen afspraken 
zijn gemaakt over het evalueren van het aantal  
hyaluronzuurinjecties, hebben we besloten deze 
richtlijn niet toe te voegen. 

Op beide pagina’s wordt de ‘nieuwe conservatieve 
patiënt’ als volgt gedefinieerd: ‘‘een patiënt, die 
in jaar X voor het eerst een zorgtraject is gestart 
met de diagnose knie- of heupartrose, en na de 
startdatum van dit zorgtraject geen prothese 
heeft gekregen binnen onze analyseperiode.” 
Deze definitie is destijds afgestemd met de NOV 
ten tijde van het opstellen van de nieuwe nul- 
meting (2016-2017).

In de richtlijn staat dat bekeken moet worden  
of conservatieve behandeling voldoende is 
ingezet. Hierbij worden geen tijdslijnen  
genoemd. Daarom hebben we in de doelstelling 
opgenomen te streven naar minimaal 75 procent 
in plaats van 100 procent. Fysiotherapie in de 
12 maanden voorafgaand aan operatie hebben 
we realistisch geacht. Daarnaast was het op het 
moment van analyseren niet mogelijk om in 
de data verder terug te kijken dan 12 maanden 
voorafgaand aan operatie (i.v.m. volledigheid en 
beschikbaarheid van de data). 
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Consultatievraag 1. Sluiten de ontwikkelingen in het zorggebruik en de zorgkosten en de 
mate van toepassing van stepped care aan bij uw verwachtingen?
Ja, deze sluiten aan bij de verwachtingen van de VvOCM.

Consultatievraag 2. Kunt u zich vinden in de nieuwe opgestelde doelstellingen (zie  
paragraaf 3.1 en 3.2 in het conceptrapport) over de ontwikkeling van het zorggebruik en de 
toepassing van stepped care?
Ja, wij kunnen ons vinden in de opgestelde doelstellingen over de ontwikkeling 
van het zorggebruik en de toepassing van stepped care. 

Wij hebben echter wel het advies om de ‘acties om stepped care toe te passen 
(2.1.5)’ goed te blijven monitoren. In deze paragraaf wordt beschreven dat als 
behandelaren de herziene richtlijnen volgen en stepped care consequenter  
toepassen, dit moet resulteren in een afname van het aantal operaties, omdat 
een groep patiënten al afdoende is geholpen met conservatieve behandeling. 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat behandelaren richtlijnen consequent volgen 
en toepassen, terwijl het bekend is dat de implementatie van richtlijnen een 
probleem vormt. Hierdoor is deze aanname wellicht niet een logischerwijs 
gevolg. Wellicht kan dit alsnog als mogelijke limitatie meegenomen worden?

In paragraaf 2.1.8. wordt nogmaals ingegaan op de transmurale afspraken 
die hier deel van uitmaken. Er is hier een ‘Versnellingsagenda artrose van knie 
en heup’ voor ontwikkeld. Wij zouden willen adviseren om goed aandacht te 
hebben voor de toepassing van de richtlijnen. Daarnaast zouden we graag als 
betrokken partij willen deelnemen aan deze Versnellingsagenda. Graag horen 
we of dit mogelijk is?

Goed om te horen dat u zich hierin kunt vinden.

We hopen dat de betrokken partijen samen-
werken om de implementatie van richtlijnen te 
blijven stimuleren. We dragen de verdere imple-
mentatie van de verbeterafspraken over aan het 
programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik 
(ZE&GG). Waar mogelijk zal ZE&GG op basis van 
bestaande data spiegelinformatie op het niveau 
van de zorgaanbieder terugkoppelen.

Goed om te horen dat de VvOCM wil deelnemen. 
De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft 
opdracht gegeven tot het ontwikkelen van de 
Versnellingsagenda. Wij adviseren dat u zich tot 
de FMS richt voor deelname.

Patiëntenfederatie Nederland

Geen reactie
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