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Pilot stepped care

Schouderkliniek Twente 
houdt patiënten in de 
eerste lijn
Een groot deel van de patiënten met schouderpijn die een orthopeed ziet, hoort thuis in de eerste lijn. Hoe is dat 
te verbeteren? In Enschede loopt een experiment gebaseerd op het principe van stepped care. Dit houdt in dat 
huisartsen patiënten met complexe schouderpijn naar Schouderkliniek Twente verwijzen. In die kliniek stellen 
gespecialiseerde fysiotherapeuten vast of de patiënt beter in de eerste lijn past of naar de tweede lijn moet worden 
verwezen. Zorgverzekeraar Menzis ondersteunt dit project.
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Schouderkliniek Twente is begin 2018 gestart 
door fysiotherapeuten van Fysiotherapie Oost-
Nederland (Fyon), een grote praktijk met vestigin-
gen in meerdere gemeenten in Twente. Bij Fyon is 
al jaren een trend zichtbaar dat fysiotherapeuten 
zich steeds meer specialiseren, onder meer in 
knie, lage rug, enkel en schouder. Een van hen is 
Donald van der Burg. Hij houdt samen met ortho-
peden het schouderspreekuur in het ziekenhuis 
Medisch Spectrum Twente (MST). Van der Burg: 
“Vanuit dat spreekuur werd 65 procent terugver-
wezen naar de eerste lijn. Binnen Fyon zijn we 
gaan nadenken of dat niet patiëntvriendelijker 
en goedkoper zou kunnen door onze specialis-
tische schouderkennis beter te benutten. Mijn 
collega Steven Peters heeft vervolgens een plan 
geschreven en overleg gevoerd met twee huisart-
senpraktijken in Enschede en Glanerbrug, primaire 
zorgverzekeraar Menzis en twee orthopedisch chi-
rurgen van het MST.”

Direct diagnose en behandelplan
Uit dat overleg is een tweejarig experiment ont-
staan dat begin 2018 is gestart. Wat betekent 
dat voor de patiënt? Als een huisarts een patiënt 
doorverwijst naar Schouderkliniek Twente, wordt 
hij onderzocht door twee schoudertherapeuten. 
Het vierogenprincipe heeft een meerwaarde bij 
het stellen van de juiste diagnose. Het onderzoek 
bestaat uit een functioneel  bewegingsonderzoek, Fysiotherapeut Donald van der Burg
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een echo, en optioneel een video met bewegings-
analyse. Na dit onderzoek krijgt de patiënt een 
duidelijke diagnose en een behandelplan. Hierbij 
zijn er vier mogelijkheden:

de patiënt krijgt een advies, maar wordt verder 
niet behandeld;
de patiënt krijgt een behandelplan en voert dit 
uit bij de eigen fysiotherapeut;
in overleg met de huisarts wordt een echoge-
leide injectie gegeven;
er is een indicatie voor verwijzing naar de twee-
delijns zorg: de orthopeed.

Peters: “Met deze aanpak worden patiënten alleen 
doorverwezen naar het ziekenhuis als dat écht 
nodig is en voorkomen we onnodige zorgkosten. 
Voor patiënten is het fijn dat de wachttijden bij 
Schouderkliniek Twente veel korter zijn dan bij 
orthopedie. De huisarts blijft de spin in het web. 
De Schouderkliniek rapporteert aan de huisarts. 
De huisarts beslist over een eventuele doorverwij-
zing en volgt in principe het advies van de fysio-
therapeut. Als de Schouderkliniek fysiotherapie 
adviseert, dan kan de eigen fysiotherapeut van de 
patiënt of van de huisarts daarmee aan de slag. 
Wij nemen nadrukkelijk geen patiënten van andere 
fysiotherapeuten over.”

Vijftig minuten per patiënt
Met zorgverzekeraar Menzis is afgesproken dat 
de Schouderkliniek valt onder de eerste lijn. Voor 
het onderzoek worden vijfenvijftig minuten ver-
goed tegen het fysiotherapietarief. In die tijd moet 
alles gebeuren, dus ook de verslaglegging. Ter 
 vergelijking: voor een consult bij het schouder-
spreekuur in het ziekenhuis staat een kwartier per 
patiënt. Peters: “Er is in de Schouderkliniek echt tijd 
om de patiënt een goed advies te geven. Daar komt 
bij dat het onderzoek wordt vergoed uit de basis-
verzekering. En omdat de huisarts het onderzoek 
declareert bij de zorgverzekeraar, kost het patiën-
ten geen eigen risico. Het gaat ook niet af van het 
aantal fysiotherapiebehandelingen. Menzis heeft 
dit idee meteen omarmd toen we ermee kwamen. 
We hebben nog wel een businesscase geschreven 
over de verwachte besparingen vanwege minder 
doorverwijzingen naar de tweede lijn.”
Van der Burg vult aan dat werken in de Schouder-
kliniek voor hem als fysiotherapeut een succes is: 
“Het is mooi om de tijd te hebben voor gedegen 
onderzoek bij een patiënt en vervolgens te over-
leggen met een collega. Met klinisch redeneren 
komen we tot een diagnose. Vakinhoudelijk vind ik 
het interessant om mijn kennis op deze manier te 
kunnen gebruiken.”

Beter verwijspatroon
Voor de pilot wordt ook intensief samengewerkt 
met twee huisartsenpraktijken. “Huisartsen  zitten 

altijd met vragen of ze een patiënt wel of niet 
moeten verwijzen”, weet Peters. “Ze vinden het 
normaal om een COPD- of diabetesverpleegkun-
dige aan hun spreekuur te koppelen, maar ze moe-
ten eraan wennen dat het eigenlijk ook normaal 
is om een musculoskeletale therapeut bij hun 
praktijk te hebben. Ze krijgen daardoor een veel 
beter verwijspatroon naar de tweede lijn. Binnen 
de twee huisartsenpraktijken waar we mee samen-
werken, kunnen enkele huisartsen echogeleide 
injecties geven. Daarmee kun je ook een behoor-
lijke groep patiënten weghouden uit de tweede lijn. 
Niet iedere huisarts in een praktijk hoeft die injec-
ties te kunnen geven. Helaas is het declareren van 
injecties bij een patiënt van een andere huisarts 
nog wel een administratieve rompslomp. Daarover 
zijn we in gesprek met de zorgverzekeraar.”

Twintig procent naar tweede lijn
De orthopeden in het MST hebben meegedacht 
over welke schouderklachten ze willen zien in hun 
spreekuur. Peters weet inmiddels dat ze minder 
belast worden op hun spreekuur met klachten 
die daar niet thuis horen. “We kunnen ontzettend 
goed met de orthopeden overleggen over het al 
dan niet doorverwijzen bij specifieke klachten. 
We hebben in de Schouderkliniek binnen een jaar 
meer dan honderd patiënten gezien. Daarvan heb-
ben we tachtig procent in de eerste lijn gehouden. 
Uit enquêtes weten we dat de patiënten heel 
tevreden zijn, en dat ze goed hersteld zijn van de 
schouderklachten. Dit is gemeten door de GPE uit 
te vragen. We onderzoeken momenteel met de 

Fysiotherapeut Steven Peters

Complexe schouderklachten sneller en beter behandeld
“Wij zien als huisartsen ongelofelijk veel klachten aan het bewegings-
apparaat. Schouderklachten zijn vaak pijnlijk en kunnen lang duren. Voor 
huisartsen en voor niet-gespecialiseerde fysiotherapeuten zijn de klachten 
vaak complex. Schouderkliniek Twente is daarvoor echt een uitkomst. De 
kliniek geeft snel een diagnose en een vervolgtraject. Als patiënten duide-
lijkheid hebben over het verwachte beloop, helpt dat al. Mijn patiënten zijn 
dan ook tevreden over de Schouderkliniek. Dat de huisarts de spin in het 
net blijft bij het doorverwijzen na het advies van de Schouderkliniek, vind 
ik een goede rolverdeling. Als ik doorverwijs naar de tweede lijn, gaat er 
ook achtergrondinformatie mee over medicatiegebruik en medische voor-
geschiedenis, dat zou ontbreken als de Schouderkliniek rechtstreeks door-
verwijst. Wat ik een nadeel vind, is dat de Schouderkliniek bij ons decla-
reert en niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Nu heb wij er extra werk 
van. Voor de pilot kan dat nog wel, maar dit willen we niet structureel. Wat 
ik vooral waardevol aan dit experiment vind, is dat alle betrokkenen op 
een constructieve manier samenwerken om de zorg voor de patiënten te 
verbeteren. Dat is misschien nog wel de grootste winst van deze pilot.”

Karien van de Water, huisarts bij Huisartsenpraktijk Van de Water & Van 
Welij in Enschede

GPE Global Perceived Effect
»
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Experiment wat ons betreft uitbreiden
“Als orthopeed verwijs ik veel patiënten met schouderklachten terug 
naar de eerste lijn. Weliswaar met een behandelplan, maar voor veel 
patiënten is het toch teleurstellend, mede omdat ze eerst weken hebben 
moeten wachten op een afspraak. Vaak met pijn. Bij de Schouderkliniek 
kunnen patiënten snel terecht en krijgen ze direct een diagnose en duide-
lijkheid over de behandeling. Voor de start van de Schouderkliniek heb-
ben orthopeden, huisartsen en fysiotherapeuten een lijst met klachten 
opgesteld die vragen om doorverwijzing naar de tweede lijn. Die door-
verwijzingen evalueren we regelmatig. Ik zie nu nog maar af en toe een 
patiënt van de Schouderkliniek die in de eerste lijn had kunnen blijven. 
Wat ons betreft kan dit experiment worden uitgebreid naar meer huis-
artsenpraktijken en schouderklinieken en ook naar andere delen van het 
bewegingsapparaat als knieën, heupen en lage rug.”

Lonneke Govaert, orthopeed Medisch Spectrum Twente

In dit geval gaat het om schouderkennis, maar het 
kan ook bijvoorbeeld knie of lage rug zijn.”

Uitbreiden vanuit schoudernetwerken
Na bijna anderhalf jaar is het voor alle partijen 
al wel duidelijk dat dit kleinschalige experiment 
een succes is en uitbreiding behoeft. Peters wil 
de kennis over de aanpak graag delen. “Wat wij 
in de Schouderkliniek doen, is niet uniek. Vanuit 
de schoudernetwerken kunnen fysiotherapeuten 
dit prima opzetten. Als Fyon willen we graag een 
bijdrage leveren aan het verbeteren van de patiën-
tenzorg, het beperken van de ziektekosten en het 
ontlasten van de tweedelijnszorg. Dit initiatief 
laat zien dat de fysiotherapeut in staat is de rol 
naast de huisarts te vervullen als de specialist voor 
musculoskeletale klachten, in dit geval de schou-
der, maar het is ook voor andere klachten in te 
zetten. Ik zou het een grote eer vinden als Fyon de 
geschiedenis ingaat als een van de grondleggers 
van de ‘anderhalvelijnszorg’ in de fysiotherapie”, 
besluit hij lachend.

Enthousiasme zorgaanbieders vergroot 
slagingskans
“Als Menzis waren we direct enthousiast over 
de aanpak van de eerstelijns Schouderkliniek 
Twente. Wij werken vanuit de gedachte: de 
juiste zorg op de juiste plek en daar past dit 
precies in. Ten eerste is het patiëntvriende-
lijker. Patiënten kunnen laagdrempelig in de 
buurt terecht en hoeven dus niet naar een 
ziekenhuis. En doordat de Schouderkliniek 
vergoed wordt uit de basisverzekering, hoeven 
patiënten hun eigen risico niet aan te spreken. 
Ten tweede besparen we kosten doordat er 
minder onnodig naar de tweede lijn wordt 
doorverwezen. De Schouderkliniek wordt gefi-
nancierd uit het budget dat de NZa landelijk 
beschikbaar stelt voor zorginnovaties in de 
eerste lijn. We hebben één tarief afgesproken 
voor deze nieuwe zorgprestatie. Dat de zorg-
aanbieders zelf enthousiast met dit plan bij 
ons zijn gekomen en het gesprek zijn aange-
gaan over de invulling van het plan, vergroot 
de kans op slagen. De resultaten lijken na het 
eerste jaar van de pilot al positief. We zien 
ook in het buitenland goede resultaten bij 
een vergelijkbare aanpak, waarin het principe 
van stepped care centraal staat, daarom wil-
len we graag deze pilot opschalen in de regio 
en ook uitbreiden met klachten aan andere 
delen van het bewegingsapparaat. Daar ver-
kennen we momenteel de mogelijkheden 
voor.”

Evelien Van Broeck, projectmanager Zorg, Menzis

orthepeden of de verwijzingen naar de tweede lijn 
terecht zijn geweest. De eerste indrukken daarvan 
zijn goed.”

Gemonitord door hogeschool
De activiteiten van de Schouderkliniek worden 
gemonitord door Saxion Hogeschool. Vanuit het 
Lectoraat Gezondheid & Beweging onderzoeken 
vierdejaars studenten of er daadwerkelijk kos-
tenbesparingen worden behaald, of patiënten 
tevreden zijn en welk type klachten er nog wor-
den verwezen naar de tweede lijn. Van der Burg 
denkt dat het onderwijs uiteindelijk ook op deze 
 ontwikkeling zal inspelen. “Er wordt immers een 
meer gespecialiseerde fysiotherapeut gevraagd. 
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