
 
 
 
 

 

 

In onderstaande treft u een samenvatting van de conclusies en adviezen uit 
het conceptrapport ‘Fysiotherapie en Oefentherapie bij Artrose aan heup en 
knie, Reumatoide Artritis, Spondyloartritis en Radicaal Syndroom (Hernia) 
met motorische uitval.’ Dit conceptrapport wordt op vrijdag, 24 februari 2017, 
als vergaderstuk besproken tijdens de bijeenkomst van de Advies Commissie 
Pakket. Het volledige conceptrapport kunt u via deze link terugvinden. 
 

Artrose aan heup en knie 

Bevindingen ACP 

 Oefentherapie onder supervisie van een fysiotherapeut (van 8-12 
weken) is effectief op pijn, functie en responders, waarbij de kwaliteit 
van het bewijs varieert tussen matig en hoog. We vonden dat de 
effectiviteit het grootst is direct na de behandeling en beklijft tot 6 a 12 
maanden na de interventie. 

 Wij concluderen dat gesuperviseerde oefentherapie met een duur van 
8-12 weken (maximaal 12 sessies) bij patiënten met klinische artrose 
van heup of knie voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. 

Advies Zorginstituut:` 

Het Zorginstituut concludeert dat maximaal 12 behandelingen 
oefentherapie onder supervisie van een fysio- of oefentherapie voor 
mensen met artrose aan heup of knie voldoet van de pakketcriteria. 

Reumatoïde Artritis  

Bevindingen ACP 

 Er is geen sterk bewijs dat gesuperviseerde oefentherapie leidt tot 
verbeteringen in kwaliteit van leven of fysiek functioneren van RA 
patiënten. De kwaliteit van bewijs van alle bevindingen is laag tot zeer 
laag. Experts benadrukken dat oefenen een belangrijk element in het 
zorgpad voor RA patienten is, ondanks de bevinding dat er weinig 
bewijs is en dit niet specifiek genoeg omschreven staat in richtlijnen. 

 Wij concluderen dat gesuperviseerde oefentherapie ten opzichte van 
usual care niet kan worden beschouwd als bewezen effectieve 
behandeling bij reumatoide artritis. Gesuperviseerde oefentherapie bij 
patiënten met reumatoïde artritis voldoet niet aan de stand van de 
wetenschap en praktijk.   

https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/publicaties/vergaderstuk/2017/02/19/agenda-adviescommissie-pakket-acp-24-02-2017
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Spondyloartritis 

Bevindingen ACP 

 Gesuperviseerde oefentherapie heeft een klein positief effect op fysiek 
functioneren, in vergelijking met usual care. We vinden gemixte 
resultaten op kwaliteit van leven. Resultaten op zelfgerapporteerde pijn 
en ochtendstijfheid variëren tussen studies. Sommige positieve 
resultaten op ziekteactiviteit en BASMI beklijven na het beëindigen van 
de behandeling. Het gevonden bewijs is zwak. Experts benadrukken dat 
oefenen een belangrijk element is in het zorgpad voor SpA patiënten, 
ondanks dat er weinig bewijs is en dit niet specifiek genoeg omschreven 
staat in richtlijnen. 

 Wij concluderen dat gesuperviseerde oefentherapie ten opzichte van 
usual care niet kan worden beschouwd als bewezen effectieve 
behandeling bij spondyloartritis. Gesuperviseerde oefentherapie bij 
patiënten met spondyloartritis voldoet niet aan de stand van de 
wetenschap en praktijk. 
 

Advies Zorginstituut voor Reumatodie Artritis en Spondyloartritis 

Het Zorginstituut adviseert de minister van VWS om oefentherapie onder 
supervisie van een fysio- oefentherapeut en RA en SpA niet in de 
basisverzekeringen op te nemen. Het Zorginstituut stelt vast dat voor een 
oordeel over de effectiviteit van oefentherapie onder supervisie van een 
fysio- oefentherapeut bij RA en SpA methodologisch goed onderzoek van 
voldoende omvang nodig is. De Adviescommissie Pakket heeft het belang 
van het beschikbaar komen van financiering hiervoor benadrukt. 

Radiculair syndroom (hernia) met motorische uitval 

Advies Zorginstituut 

Het Zorginstituut is van oordeel dat dergelijk onderzoek zich beter kan 
richten op de indicaties aspecifieke rugklachten en hernia zonder 
motorische uitval. Dit onderzoek kan worden ingebed in het vervolgtraject 
dat later wordt opgestart.  

 
 
 


