
iedereen kan
iets doen!

Hoe bied jij patiënten met artrose 
de beste zorg?
Artrose is niet te genezen en de klachten 

zijn niet altijd te verhelpen. Toch is er genoeg 

mogelijk om het dagelijks leven van de patiënt 

te verbeteren. Bij artrose heeft het namelijk 

altijd zin om iets te doen.

In de regio Noordwest in Utrecht is het afgelopen 

jaar in proeftuinen op acht locaties een project 

uitgevoerd om artrosezorg te verbeteren. 

Hoe verbeteren we de kwaliteit van leven van 

mensen met artrose? Wat zijn de ervaringen en 

behoeftes van patiënten? Welke rol kunnen 

zorgverleners spelen? Voor het project werden 

in verschillende proeftuinen dialogen gevoerd 

met patiënten, huisartsen, fysiotherapeuten en 

orthopeden. Betrokken zijn onder andere: 

KetenzorgNU, Sint Antoniusziekenhuis, 

Sint Maartenskliniek, Zorgbelang Inclusief, 

KNGF en Raedelijn.

De beste
zorg bij
artrose...

 Aandachtspunten bij artrose
Het heeft altijd zin om iets te doen

Zorg voor een op maat gemaakt 

advies dat is gericht op het dagelijks 

functioneren van de patiënt. 

Werk samen met andere zorgverleners 

en formuleer een eenduidige bood-

schap richting de patiënt

Praat met de patiënt over de oorzaak, 

verwachtingen, behoeftes en de 

voor- en nadelen van verschillende 

behandelopties

Geef coaching en persoonlijke aandacht

Bespreek met de patiënt of er behoefte 

is aan contact met lotgenoten

Nederlanders worden steeds ouder en overgewicht 

komt vaker voor. Dat zorgt voor een groeiend aantal 

mensen met artrose. Momenteel telt Nederland 

1 miljoen mensen met artroseklachten.

Artrose heeft grote invloed op het dagelijks leven 

van patiënten. Toch melden mensen met klachten 

zich pas laat bij een zorgprofessional. Vaak wacht 

men zes tot tien jaar. 

https://ketenzorgnu.nl/
https://www.antoniusziekenhuis.nl/
https://www.zorgbelanggelderland.nl/
https://www.kngf.nl/
https://www.maartenskliniek.nl/


Proeftuin artrose
Het project artrose laat zien dat een 

goede behandeling van artrose begint bij 

een op maat gemaakt advies, dat is 

gericht op het dagelijks functioneren van 

de patiënt. Huisarts, fysiotherapeut, 

orthopeed en patiënt spelen allemaal 

een rol in het opstellen en uitvoeren van 

dit advies. 

Voorwaarde voor een effectief individueel 

advies is het communiceren in dezelfde 

taal, met een eenduidige boodschap 

door alle zorgverleners. Dat betekent ook 

dat zorgverleners in gesprek gaan met 

de patiënt. Over wat artrose is, de ver-

wachtingen van de patient, de mogelijk-

heden voor verlichten van klachten en 

pijn door middel van bewegen en medi-

catie, en de voor- en nadelen van 

verschillende behandelopties. Een goede 

uitleg over waarom medicatie nodig is, is 

daarbij belangrijk; pijnmedicatie blijkt 

vaak een negatief beeld op te roepen 

bij patiënten. 

“Het is niet leuk als je hoort dat de revalida-

tie nog een jaar kan duren en 

tijd en geduld hierin belangrijk zijn, 

maar alle zorgverleners spreken wel 

dezelfde taal.”

Het project is uitgevoerd in:

Vinkeveen

Maarssen

Maarssenbroek

Utrecht, Leidsche Rijn

Utrecht, De Meern

Woerden, Rubensstraat

Woerden, Iepenhof

Montfoort

“Ik had wel weerstand tegen 

het slikken van medicatie, door 

alles wat je in de bijsluiter 

leest. Maar door de medicatie 

gaat het overdag nu goed.”

Daarnaast speelt coaching 

van de patiënt een belangrijke 

rol. Persoonlijke aandacht, 

ondersteuning en activatie 

helpen de patiënt met het 

omgaan met artrose, het 

Goede informatie voor patiënten staat op thuisarts.nl/artrose
 of download het Handboek voor mensen met Artrose.

Wil jij actief bijdragen aan het verbeteren van artrosezorg 

of meer weten over dit traject? Neem contact op met 

Katinka Visscher, via: kvisscher@raedelijn.nl.

volhouden van de behandeling en om de artroseklachten 

te verminderen. 

“Gelukkig kon ik mijn hart luchten bij de fysiotherapeut. 

Het was gewoon fijn dat ik mijn verhaal kwijt kon.”

Patiënten geven verder aan dat zij contact met lotgenoten op 

prijs stellen om klachten te kunnen relativeren. Zorgverleners 

kunnen helpen om dit contact mogelijk te maken.

Hoe nu verder?
Het samenwerkingstraject om artrosezorg te verbeteren gaat 

verder. Na de proeftuinen en dialogen in 2018, blijven we 

in 2019 innoveren. Op 12 maart 2019 wordt er een regionale 

bijeenkomst georganiseerd, waar we alle bevindingen uit de 

proeftuinen delen. Ook bespreken we daar de plannen voor 

2019, om die ter plekke met elkaar verder in te kleuren. 

Het is de bedoeling dat we vanaf 2019 op nog meer plekken in 

Noordwest Utrecht volgende stappen gaan zetten om artrose-

zorg te verbeteren. De ervaringen van mensen met artrose 

blijven hierbij het vertrekpunt.

http://thuisarts.nl/artrose
https://www.poly-artrose.nl/bestanden/handboek-artrose-web.pdf
mailto:kvisscher@raedelijn.nl



