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Stepped care bij artrose

Agnes Smink, Cornelia van den Ende, Thea Vliet Vlieland, Johannes Bijlsma, Bart Swierstra, Joke Kortland, Theo Voorn, 
Steven  Teerenstra, Henk Schers, Joost Dekker, Sita Bierma-Zeinstra

plementatie van BART in de eerstelijnsgezondheidszorg rond 

Nijmegen.

Methode
We gebruikten de gegevens van een twee jaar durend pros-

pectief observationeel cohortonderzoek, uitgevoerd tussen 

augustus 2010 en maart 2013. Huisartsen uit het netwerk 

Nijmeegse Universitaire Huisartspraktijken (NUHP), dat ver-

bonden is aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het 

Radboudumc, includeerden patiënten met een nieuwe episo-

de van knie- of heupklachten. Exclusiecriteria waren: recente 

of geplande gewrichtsvervanging, onvoldoende beheersing 

Inleiding

Het gangbare beleid bij patiënten met artrose van knie of 

heup is niet optimaal. Er worden vaak interventies ge-

bruikt waarvan de effectiviteit niet bewezen is, terwijl de aan-

bevolen niet-chirurgische behandelmogelijkheden niet altijd 

adequaat worden toegepast.1

De aanbevolen strategie bij artrose is, zoals bij alle chro-

nische aandoeningen, stepped care. Dit houdt in dat de be-

handeling niet intensiever is dan nodig en dat complexere 

interventies pas in beeld komen als eenvoudige interventies 

onvoldoende resultaat hebben. In de regio Nijmegen is op ba-

sis van landelijke consensus een multidisciplinaire stepped-

carebehandelstrategie voor knie- en heupartrose ontwikkeld 

en geïmplementeerd, BART genaamd.2 BART structureert 

de niet-chirurgische behandelmogelijkheden van knie- en 

heupartrose in drie stappen van oplopende intensiteit, en be-

schrijft bij elke stap de optimale diagnostiek, behandeling en 

evaluatie.

Onze aanname was dat de aanbevolen behandelstrategie 

zou resulteren in betere lichamelijke en psychische uitkom-

sten, zoals pijn, fysiek functioneren, zelfeffectiviteit en ac-

tieve copingstijl. Deze aanname hebben we geëvalueerd in 

een cohortonderzoek gedurende de eerste twee jaar na de im-
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Doel Vaststellen of een stepped-carebehandelstrategie in staat is 
zowel de gezondheid als het zorggebruik van patiënten met knie- 
of heupartrose te verbeteren.
Methode Prospectief observationeel cohortonderzoek met een 
follow-up van twee jaar, uitgevoerd tussen augustus 2010 en 
maart 2013 in 38 huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen. De 
huisartsen ontvingen voorlichting over een stepped-carebenade-
ring voor knie- en heupartrose, BART genaamd. Bij 280 patiënten 
met knie- of heupartrose werden pijn, fysiek functioneren, zelfef-
fectiviteit en actieve pijncoping gemeten op baseline en na 6, 12, 18 
en 24 maanden, en werd vastgesteld in hoeverre de aanbevolen 
behandelstrategie werd gevolgd.
Resultaten Ongeveer de helft van de 280 deelnemers kreeg zorg 
conform de aanbevolen behandelstrategie. Deze groep was ge-
middeld jonger en had minder comorbiditeit, minder pijnlijke ge-
wrichten en minder vaak een aanvullende verzekering. We von-
den geen significante verschillen tussen beide groepen in pijn, 
fysiek functioneren, zelfeffectiviteit en actieve pijncoping.
Conclusie Verder onderzoek naar de toegevoegde waarde van 
stepped care zou zich moeten concentreren op de definitie van 
‘optimale zorg’, de langetermijneffecten van te vroeg ingezette 
behandelingen en andere uitkomsten, zoals kosten en bijwerkin-
gen.
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Wat is bekend?
 ▪ Ondanks de beschikbaarheid van evidence-based richtlijnen 

omtrent management van knie- en heupartrose is de zorg in Ne-
derland niet optimaal.

 ▪ Bij diverse chronische aandoeningen, zoals astma, hyperten-
sie, verslaving en diabetes, wordt een systematische en stapsge-
wijze aanpak, stepped care, aanbevolen om te voorkomen dat in-
grijpende behandelingen te vroeg worden ingezet.

 ▪ Voor knie- en heupartrose is nu ook een behandelstrategie 
ontwikkeld met drie stappen waarin de niet-chirurgische behan-
delmogelijkheden in oplopende intensiteit worden toegepast.

Wat is nieuw?
 ▪ De onderzochte stepped-carebenadering was in de eerste 

twee jaar na invoering niet geassocieerd met significante verbe-
teringen in pijn, fysiek functioneren, zelfeffectiviteit en actieve 
pijncoping.

 ▪ De redenen van de huisarts om al dan niet af te wijken van de 
aanbevolen behandelstrategie voor knie- en heupartrose moe-
ten beter in kaart gebracht worden.

 ▪ De toegevoegde waarde van de aanbevolen behandelstrate-
gie moet gezocht worden in de langetermijneffecten, bijwerkin-
gen en kosten van de diverse behandelingen.
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Analyse
We analyseerden verschillen tussen groepen met behulp van 

de chikwadraattoets, de t-toets of de Mann-Whitney U-toets. 

Met multivariabele regressieanalyse onderzochten we de as-

sociaties tussen ‘zorg conform de behandelstrategie’ en de vier 

uitkomstmaten. Ontbrekende gegevens rekenden we toe om 

power te behouden en bias te verminderen.

Resultaten
Aan het onderzoek namen 70 huisartsen van 38 verschillende 

praktijken deel. Zij selecteerden 528 patiënten, van wie er 215 

afvielen, 83 omdat ze niet aan de inclusiecriteria voldeden en 

132 omdat ze niet geïnteresseerd waren in deelname. Uiteinde-

lijk werden 313 patiënten geïncludeerd, van wie er 29 uitvielen 

tijdens de onderzoeksperiode, zodat er 284 overbleven. Van 280 

patiënten konden we bepalen of de zorg die zij ontvangen had-

den ‘conform de behandelstrategie’ was: bij 163 patiënten (58%) 

was dat niet het geval, bij 117 patiënten (42%) was de zorg wel 

conform de behandelstrategie. De gemiddelde leeftijd in deze 

twee groepen was respectievelijk 65 jaar (SD 10) en 62 jaar (SD 

10); het aantal mannen was respectievelijk 62 (38%) en 43 (37%).

In de twee jaar na inclusie verbeterden de pijn en het fysiek 

functioneren bij alle deelnemers significant (respectievelijk 

7% en 6%), terwijl de niveaus van zelfeffectiviteit en actieve co-

pingstijl niet veranderden. We vonden geen statistisch signi-

ficante verschillen tussen patiënten die wel of niet conform 

de behandelstrategie waren behandeld: het gecorrigeerde 

verschil op de pijnschaal was –4,3 (95%-BI –10,3 tot 1,7), dat op 

fysiek functioneren was –1,9 (–7,0 tot 3,1) [tabel]. Ook op het 

gebied van zelfeffectiviteit en actieve pijncopingstijl waren er 

geen sgnificante verschillen.

Beschouwing
Op de vier uitkomstmaten vonden we geen statistisch signifi-

cante verschillen tussen patiënten die al dan niet stepped care 

hadden ontvangen conform onze behandelstrategie. Daarbij 

is een aantal kanttekeningen op zijn plaats.

Een eerste kanttekening is dat de patiënten die geen step-

ped care conform de behandelstrategie ontvingen over het al-

gemeen ouder waren, bij aanvang meer comorbiditeit en meer 

pijnlijke gewrichten hadden, en minder vaak een aanvullende 

verzekering. Deze factoren maken het soms onvermijdelijk of 

zelfs wenselijk om af te wijken van het stepped-careprincipe. 

‘Conform de behandelstrategie’ staat dus niet per se gelijk aan 

van de Nederlandse taal, een terminale aandoening en een 

leeftijd onder de 18 jaar. De huisartsen vroegen patiënten tij-

dens het consult, of schriftelijk na een recent consult om deel 

te nemen, en de deelnemers ontvingen een zelfmanagement-

boekje, de Zorgwijzer artrose.3

De onderzoekers bezochten de deelnemende huisartsen-

praktijken om voorlichting te geven over het onderzoek, de 

behandelstrategie en het gebruik van de zorgwijzer. De huis-

artsen ontvingen informatiemateriaal, herinneringen en een 

uitnodiging voor een multidisciplinair symposium.

Uitkomstmaten
Onze uitkomstmaten waren pijn en fysiek functioneren, ge-

meten met de Western Ontario and McMaster Universities 

Osteoarthritis Index, zelfeffectiviteit (vermogen en overtui-

ging om adequaat en efficiënt te handelen), gemeten met de 

Dutch General Self-Efficacy Scale, en actieve copingstijl, ge-

meten met de Pain Coping Inventory. Deze metingen vonden 

plaats op baseline en na 6, 12, 18 en 24 maanden. Bij elke me-

ting vroegen we de deelnemers welke zorg ze in de afgelopen 6 

maanden hadden ontvangen vanwege hun knie- of heuppro-

blemen. Op basis hiervan berekenden we voor elke behandel-

mogelijkheid het cumulatieve percentage ‘gebruikers’.

Geleverde zorg
De behandelstrategie presenteert behandelopties in de vol-

gende volgorde: voorlichting, leefstijladviezen, paracetamol 

(stap 1); fysiotherapie, verwijzing naar een diëtist, ontste-

kingsremmende pijnstillers, tramadol (stap 2); optioneel 

intra-articulaire injecties, multidisciplinaire zorg, transcu-

tane elektrische zenuwstimulatie (stap 3). Daarbij wordt een 

behandeling alleen aangeboden als de behandelingen uit de 

voorgaande stap tot onvoldoende resultaat leidden.

Wij definieerden de geleverde zorg als ‘conform de be-

handelstrategie’ indien de zorgverlener alle modaliteiten 

uit eerdere stappen had aangeboden of geleverd, alvorens de 

geavanceerdere modaliteiten uit een vervolgstap aan te bie-

den. Met andere woorden: de patiënt moest tijdens de on-

derzoeksperiode alle geadviseerde behandelingen uit stap 1 

ontvangen hebben (voorlichting, leefstijladvies én paraceta-

mol) voorafgaand aan een behandeling uit stap 2, en moest 

alle geadviseerde behandelingen uit stap 2 ontvangen hebben 

voorafgaand aan een behandeling uit stap 3.

Uitkomsten Niet conform BART Conform BART Ongecorrigeerd verschil Gecorrigeerd verschil*

(95%-BI) (95%-BI) (95%-BI) p (95%-BI) p

Pijn (schaal 0-100)  8,8 (4,9 tot 12,7)  3,6 (–0,6 tot 7,7) –5,2 (–10,1 tot 0,5) 0,08 –4,3 (10,3 tot 1,7) 0,16

Fysiek functioneren (schaal 0-100)  7,4 (4,0 tot 10,8)  4,3 (0,4 tot 8,1) –3,1 (–8,1 tot 1,9) 0,22 –1,9 (–7,0 tot 3,1) 0,45

Zelfeffectiviteit (schaal 12-48) –0,4 (–1,2 tot 0,4)  0,6 (–0,3 tot 1,5)  0,8 (–0,5 tot 2,2) 0,23  0,6 (8,3 tot 2,0) 0,41

Actieve pijncoping (schaal 10-40) –1,6 (–3,6 tot 0,4) –0,6 (–2,8 tot 1,6)  1,1 (–2,1 tot 4,3) 0,49  1,7 (–1,5 tot 4,9) 0,30

* Gecorrigeerd voor mogelijke confounders: leeftijd; comorbiditeit; aanvullende verzekering; aantal pijnlijke gewrichten; geslacht van de huisarts; houding van 
de huisarts ten opzichte van conservatieve behandeling, zoals gebleken in eerder onderzoek.4

Tabel Uitkomsten van ‘zorg conform de stepped-carebehandelstrategie’ (BART) versus ‘zorg niet conform de behandelstrategie’ na twee jaar
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‘optimale zorg’. Om een betere definitie te kunnen geven, zou-

den de redenen van huisartsen om af te wijken van de strate-

gie in kaart moeten worden gebracht.

Ten tweede verschilde het zorggebruik tussen beide groe-

pen. In de stepped-caregroep kregen meer patiënten voorlich-

ting en leefstijladvies, in de groep die van de strategie afweek 

kregen meer patiënten intra-articulaire injecties. Dit kan 

onze resultaten hebben beïnvloed, aangezien voorlichting en 

leefstijladvies op pijn relatief minder effect hebben dan intra-

articulaire injecties.5 Andere uitkomstmaten, zoals zorg-

kosten en bijwerkingen, kunnen het effect van stepped care 

wellicht beter in kaart brengen.

Een derde kanttekening is dat een periode van twee jaar 

wellicht te kort is om verschillen te kunnen detecteren. In eer-

der onderzoek zagen we tijdens de follow-up dat verschillen 

in pijn en fysiek functioneren bij patiënten met heup of knie-

artrose in de eerste jaren nauwelijks zichtbaar zijn.6 We had-

den verwacht dat het zelfmanagementboekje een gunstige 

invloed zou hebben op zelfeffectiviteit en actieve pijncoping, 

maar om deze uitkomsten te verbeteren lijken toch geavan-

ceerdere interventies noodzakelijk.7

Tot slot, observationeel onderzoek is niet de optimale me-

thode om een oorzakelijk verband tussen behandelstrategie 

en zorguitkomsten te onderzoeken. Een belangrijke beper-

king is het risico op ‘confounding door indicatie’. Ook na cor-

rectie voor verschillende baselinekenmerken bleken de twee 

groepen patiënten in ons onderzoek niet helemaal verge-

lijkbaar. Een RCT zou deze bias kunnen ondervangen, maar 

brengt weer andere beperkingen met zich mee, zoals het risico 

op contaminatie en recruitment bias.

Conclusie
De artrosezorg kan beter, vooral omdat niet altijd alle stappen 

in het zorgproces worden doorlopen. Het zou goed zijn conser-

vatieve behandelmogelijkheden meer te benutten, alvorens 

over te gaan tot ingrijpender behandelingen. Om meer greep 

te krijgen op dit behandelproces is verdere verkenning nodig 

van de besluitvorming in de spreekkamer. ▪
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