
Voorlichting voor  
patiënten met  

claudicatio intermittens 
 

“Waarom loop ik bij de  
Claudicatio- / fysiotherapeut?” 

© ClaudicatioNet 



“Wat zijn etalagebenen?” 

 Claudicatio intermittens 

 Slagaderverkalking  

 Verharding van de vaatwand en opeenhoping van vet  

Gezond bloedvat      slagaderverkalking 



“Zit het alleen in mijn benen dan?” 

 

Want slagaderverkalking zit in uw gehele lichaam! 

Nieren  Hart  Hoofd  

Bloedpropje 

 

 

  
met afsluiting 



Risicofactoren:  

“Hoe kom ik aan etalagebenen?” 



“Wat te doen bij etalagebenen” 

 

 

1. Voorkómen van erger 
 U heeft een verhoogde kans op een hart- en/of herseninfarct 

 

2. Verminderen van klachten bij het lopen en andere 
activiteiten 



“Voorkómen van erger” 

 Door: cardiovasculair risicomanagement: 
 In geval van hoge bloeddruk: bloeddruk verlagen (medicatie) 

 Cholesterol verlagen (medicatie) 

 Bloedverdunner (medicatie) 

 Stoppen met roken 

 Gezonde voeding 

 Verminderen van overgewicht 

 



 

Gesuperviseerde looptherapie (GLT) bij de  

CNet fysiotherapeut 

 

“en behandeling van uw klachten” 



 

 

“Volgens internationale richtlijnen” 

Instituut voor gezondheid 
en hoogwaardige zorg   



Eerste keus behandeling: 

Uit de NICE richtlijn 2012: 
Behandeling van 

Geef alle patiënten met etalagebenen 
eerst gesuperviseerde looptherapie 

Indien onvoldoende resultaat, dan 
pas een dotter/stent overwegen 



Blijkt ook uit recent onderzoek: 



Gesuperviseerde looptherapie omdat: 

 Naast verbetering van loopafstand, ook 
 

 Verbetering van uw conditie 

 Wetenschappelijk bewezen verbetering van de kwaliteit 
van leven 

 Positieve invloed op: 
 Bloeddruk 

 Cholesterolgehalte 

 Suikerziekte (indien aanwezig, betere regulatie en daardoor minder 
complicaties op termijn)  

 En!! 

 

 

 



Meer dan effect op één bloedvat… 

 

 

 

 

 

 

 
 

En, geen risico op (soms ernstige) complicaties ten gevolge 
van de dotter! 

Operatie                           versus                        Gesuperviseerde LT 



….en ook goed voor hart en longen: 



Bovendien veilig: 

 

 

Bloeding, embolie, 
zenuwletsel , 
amputatie…. 



“Waarom een claudicatiotherapeut?” 

 Gespecialiseerd in het geven van gesuperviseerde 
looptherapie en alles wat daar verder bij komt kijken... 

 Aangesloten bij een landelijk netwerk dat borg staat voor 
kwalitatief hoogwaardige zorg, 

 En daarmee op de hoogte van laatste ontwikkelingen  

 En daardoor permanente opleiding en scholing  

 Nauw contact met verwijzers 



Dus: 

Gesuperviseerde looptherapie voor etalagebenen: 
 

 Veilige behandeling  

 Vermindering van klachten in beide benen 

 Verbetering van conditie én algehele fitheid 

 Positief effect op álle bloedvaten 

 Aandacht voor gezondere leefstijl (langere termijn!) 

 Verbetering kwaliteit van leven 

 

 



“Wat houdt zo’n CNet-traject in?” 

Een intensieve training: 

 
 

 

 

Fase Frequentie  Duur fase Aantal 
behandelingen  

Startfase 3 maal per week 4 weken 12 

Zelf-/trainingsfase 1-2 maal per week 8 weken 8-16 

Onderhoudsfase  1-2 maal per maand 40 weken 9-18 



“Met als doel: zelfstandig gaan trainen” 

 
 

 

 



Nog andere dingen? 

Ook: 

 Huiswerk  thuis gaan lopen 

 Serieuze aandacht voor leefstijl 
 Roken… 



“Welk resultaat kan ik verwachten?” 

 

 

Samen aan de slag met uw doel! 
 

2/3 van de patiënten met etalagebenen bereikt 
zijn/haar gewenste behandeldoel met een CNet-

traject! 
 

Weer naar de 
supermarkt, 

bingoavond of het 
volksdansen… 



Laten we beginnen! 


