
3 voorbeelden om te kijken of je nog steeds op de goede weg zit 

Voorbeeld 1: loopbandtest bij de fysiotherapeut 

Loopbandtest – uitgevoerd door een bij ClaudicatioNet aangesloten fysiotherapeut.  

Bij deze loopbandtest worden een paar zaken gemeten, bekeken en geëvalueerd. De test is vrij 

simpel: op een loopband  op een vastgestelde loopsnelheid (er zijn 3 snelheden) wordt de 

hellingshoek op vaste momenten vergroot. Gemeten wordt de afstand wanneer de pijn begint 

(pijnvrije loopafstand), de afstand wanneer de patiënt wil stoppen (de vrijwillige loopafstand) en de 

afstand dat er echt geen stap meer gezet kan worden (maximale loopafstand). Op basis van de 

afstanden en op basis van de locaties van de pijn wordt er door de fysiotherapeut een analyse 

gemaakt en een behandelplan opgezet. Meegenomen wordt de mate van de pijn, de gelopen 

afstanden, het inspanningsniveau maar ook het ademhalingspatroon, looptechniek en andere evt 

bijkomende pijnen en klachten. Op basis van die factoren wordt er gestart met een looptraining 

aangevuld met andere trainingen en adviezen gericht op het verbeteren van de leefstijl.  

Op vaste momenten (3, 6, 9 en 12 maanden vanaf start) wordt de loopbandtest herhaald. Ook dan 

wordt weer gemeten wat de gelopen afstanden zijn en wordt geëvalueerd of dit het gewenste 

resultaat heeft opgeleverd. Deze gegevens worden teruggekoppeld aan de verwijzend huisarts en/of 

vaatchirurg. Deze behandelingen (37 keer in totaal) worden vanuit de basisverzekering vergoed. 

Daarna kan de test altijd door de fysiotherapeut uitgevoerd worden, dan komt de behandeling uit de 

aanvullende verzekering of krijgt een u daar een rekening voor. Vraag daarvoor bij uw eigen 

fysiotherapeut wat er mogelijk is.  

Voorbeeld 2: cvrm consult bij de poh  

Maak gebruik van het CVRM (cardiovasculair risico management) consult bij uw huisarts. Veel 

huisartsen hebben daarvoor een speciaal opgeleide praktijkondersteuner (POH) in dienst. De POH-er 

meet je bloeddruk en je gewicht en laat o.a. de cholesterolwaarden in je bloed meten. Ook komen 

andere leefstijlfactoren aan de orde, zoals bijv. of je rookt. Aan de hand daarvan krijg je adviezen 

voor een gezonde leefstijl. Lees hierover in de blog van Hedwig Hanselman. (onder blog deze link 

plaatsen: https://www.harteraad.nl/ervaringen/ervaringsverhaal-praktijkondersteuner-hedwig/ ) 

Voorbeeld 3: zelf meten  

Zelf kunt u ook bepaalde factoren meten en monitoren. De bloeddruk wordt steeds vaker gemeten. 

Alle fysiotherapeuten aangesloten bij ClaudicatioNet kunnen een bloeddruk meten. De assistentes 

van de huisarts doen dit ook, een afspraak is vaak snel gemaakt. Het aanschaffen van een 

bloeddrukmeter voor thuis kan ook. Deze worden steeds goedkoper en gemakkelijker. Het is goed 

om bij een verhoogde kans op een hoge bloeddruk dit regelmatig te (laten) meten. Een hoge 

bloeddruk voel je meestal niet maar is een waarschuwing dat het ergens in het lijf niet goed zit. Bij 

afwijkende bloeddrukken weet je na verloop van tijd zelf steeds beter wat voor jezelf normaal is en 

wanneer het tijd is om bij huisarts aan de bel te trekken.  

Ook het meten van je eigen lichaamsgewicht kan zelf. Het meten van je lichaamslengte kan bij 

huisarts, fysiotherapeut, sportschool en samen met het lichaamsgewicht kan een berekening 

gemaakt worden over je BMI (body-mass-index) wat dan weer wat zegt over de verhouding van je 

gewicht ten opzichte van je lengte. Als die verhouding niet goed is spreken we over overgewicht. 

Zeker in combinatie met de buikomvang geeft dat een goede voorspelling over de status van het 

lichaam. Niet altijd leuk om te horen of bevestigd te krijgen, maar meestal merk je aan de broekriem 

en kledingmaat ook of er iets verandert. 

https://www.harteraad.nl/ervaringen/ervaringsverhaal-praktijkondersteuner-hedwig/


Loopafstand is ook zelf te meten: vertrek vanaf huis en loop dezelfde route. Markeer het punt 

(onthouden door opschrijven, foto maken) waarop de pijn begint en wanneer je moet stoppen. En 

herhaal deze route dagelijks/wekelijk/maandelijks en vergelijk of je verder (zonder pijn) kunt lopen.  

Met het gebruik van een app kan je het ook laten vastleggen en analyseren, kijk hiervoor naar de 

voorbeelden van loopondersteuning.  

Doe dit in het begin regelmatig, elk loopmoment bijvoorbeeld en bouw dat af. Maar confronteer 

jezelf regelmatig met de cijfers: elke eerste van de maand: hoe sta ik ervoor? 


