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In de standaard ’Perifeer arterieel vaatlijden’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) worden richtlijnen
gegeven voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met klachten van perifeer arterieel vaatlijden.1 Het beleid bij
asymptomatisch perifeer arterieel vaatlijden komt niet aan de orde in deze standaard.
Achtergrond. Bij perifeer arterieel vaatlijden wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds acute ischemie van het
(onder)been en anderzijds chronische obstructie. Chronisch obstructief vaatlijden heeft twee uitingsvormen, namelijk
claudicatio intermittens en kritieke ischemie (pijnklachten aan voet of been in rust en/of trofische (betreffende de
voedingstoestand) stoornissen aan voet of been waarbij de met een dopplerapparaat gemeten systolische enkeldruk
lager is dan 50 mm Hg). De huisarts behandelt alleen patiënten met claudicatio intermittens. Overige patiënten worden
verwezen naar de vaatchirurg (bij acute ischemie met spoed en bij kritieke ischemie ’regulier’).
Roken is de belangrijkste risicofactor voor het ontstaan van chronisch obstructief arterieel vaatlijden.2-6 Patiënten met
chronisch obstructief arterieel vaatlijden hebben een verhoogd risico op coronaire hartziekten en cerebrovasculaire
aandoeningen.7 8 Adequate diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met klachten van chronisch
obstructief arterieel vaatlijden zijn van belang om lokale progressie van het vaatlijden in de benen tegen te gaan en
manifestaties van atherosclerose elders in het lichaam te voorkomen.
Niet-medicamenteuze therapie. Bij chronisch obstructief arterieel vaatlijden adviseert de huisarts de patiënt te
stoppen met roken. De huisarts volgt hierbij de aanpak die wordt aanbevolen in de NHG-Standaard ’Stoppen met roken’.9
Stoppen met roken leidt tot vermindering van de progressie van claudicatioklachten, minder invasieve ingrepen en
betere resultaten na revascularisatie.5 10-12 Verder verwijst de huisarts voor gesuperviseerde looptraining naar een
gespecialiseerde fysiotherapeut. Gesuperviseerde looptraining is effectiever dan alleen een loopadvies. Met
gesuperviseerde looptraining kan een verbetering van de loopafstand tot 231% worden bereikt, ten opzichte van 154%
bij alleen een loopadvies.13-15 Daarnaast geeft de huisarts adviezen ten aanzien van voetverzorging. Bij alle patiënten
geeft de huisarts niet-medicamenteuze behandeling in het kader van cardiovasculair risicomanagement volgens de
aanpak die staat beschreven in de NHG-Standaard ’Cardiovasculair risicomanagement’.16
Medicamenteuze therapie. De medicamenteuze behandeling van patiënten met chronisch obstructief arterieel
vaatlijden is gericht op het optimaliseren van de bloeddruk en de serumconcentratie van het LDL-cholesterol conform de
NHG-Standaard ’Cardiovasculair risicomanagement’. Daarnaast is het gebruik van een trombocytenaggregatieremmer
geïndiceerd. Medicamenteuze behandeling om de arteriële doorbloeding gunstig te beïnvloeden wordt niet aanbevolen.
Van pentoxifylline (Trental®) is in vergelijking met placebo geen effect aangetoond op de totale loopafstand, de pijnvrije
loopafstand en de enkel-armindex (ratio van de bloeddruk in het onderbeen en de arm).17 Het middel kent wel ernstige
bijwerkingen en waarschuwingen, zoals hartritmestoornissen, angina pectoris en tachycardie. Van het niet in Nederland
geregistreerde cilostazol is in vergelijking met placebo een verbetering van de maximale loopafstand met slechts 31
meter aangetoond.18 19 De klinische relevantie van deze verbetering ten opzichte van het effect van looptraining is
dubieus.20 Ook van Ginkgo biloba (Tavonin®), chelatietherapie (niet-reguliere behandeling van bloed ter vermindering
van het ijzergehalte), orale anticoagulantia, middelen uit de heparinegroep, vitamine E en
trombocytenaggregatieremmers, zoals dipyridamol (merkloos, Persantin®), is geen positief effect op chronisch arterieel
vaatlijden bewezen.21-24 Na interventie door de vaatchirurg worden wel cumarinederivaten toegepast. Pijn door
kritieke ischemie kan zo nodig worden bestreden met paracetamol (merkloos, Panadol®) dan wel opiaten.25
Wijzigingen.
De standaard bevat nu ook richtlijnen voor het beleid bij acute ischemie van het (onder)been in verband waarmee de
vormen van perifeer arterieel vaatlijden die geleidelijk ontstaan nu worden aangeduid met de term ’chronisch obstructief
arterieel vaatlijden’. Voor de secundaire preventie van hart- en vaatziekten wordt de NHG-Standaard ’Cardiovasculair
risicomanagement’ gevolgd. De werkwijze voor het meten van de enkel-armindex is gedetailleerder weergegeven. Bij
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claudicatio intermittens wordt voortaan een door een fysiotherapeut gesuperviseerde looptherapie aanbevolen. Er is
aandacht voor samenwerkingsafspraken tussen alle zorgverleners in de eerste en de tweede lijn.
Plaatsbepaling
De herziene NHG-Standaard ’Perifeer arterieel vaatlijden’ geeft richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid bij patiënten
met klachten van perifeer arterieel vaatlijden. Het wordt aanbevolen naar de fysiotherapeut te verwijzen voor
gesuperviseerde looptraining, gezien het bestaande bewijs dat dit superieur is aan alleen een loopadvies zonder
fysiotherapeutische begeleiding. De in 2013 bijgewerkte versie van het systematische literatuuroverzicht en metaanalyse die verscheen in de Cochrane-bibliotheek laat zien dat het effect van gesuperviseerde looptraining na anderhalf
tot drie maanden resulteert in een toename van de loopafstand met 35 tot 40% ofwel 180 meter in vergelijking met de
niet-gesuperviseerde groep.26 De auteurs zijn hiermee minder positief dan in de vorige versie van hun overzicht en
stellen bovendien dat de klinische relevantie van dit statistische significante verschil niet definitief is vastgesteld.26
Geneesmiddelen en andere middelen, zoals Ginkgo biloba en chelatietherapie, om de arteriële doorbloeding gunstig te
beïnvloeden, worden wegens gebrek aan bewijs voor klinisch relevante effecten niet aanbevolen.
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