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Werkkaart Samen beslissen bij loopprobleem in chronische fase 
 
Keuzedilemma: Voor een patiënt die een probleem of hulpvraag heeft over een loopprobleem in de chronische fase.  
 
Wie bespreekt deze keuzekaart: een fysiotherapeut, revalidatiearts, specialist ouderengeneeskunde of huisarts.  
 
Wanneer gebruik je deze keuzekaart: Als je samen met patiënt tot besluitvorming moet komen tot therapievorm en/of hulpmiddel met betrekking tot een 
loopprobleem in de chronische fase (bijvoorbeeld hulpvragen rondom spasmen, hemiplegie, sensibiliteitsproblemen of een verminderde balans).  

 
Opties: 
1- 1

e
 lijns Fysiotherapie / Oefentherapie 

2- Loopexperticecentrum (LET) Heliomare 

3- Noordwest ziekenhuis 

 

 

 

Tips gebruik van werkkaart: 

Betrek de naasten van de patiënt bij het gesprek.  

Bespreek de opties die relevant zijn voor de patiënt en naasten, beperk je tot 2 a 3 opties  

Informatie op papier kan overzicht geven. Laat de patiënt of naasten de voor-en nadelen opschrijven die voor hem/haar spelen (of schrijf deze voor hem/haar 

op) 

Bespreek de opties neutraal (zodat de patiënt/naasten de ruimte voelen om een keuze te maken voor een optie die het beste bij hem/haar past) 

Sluit aan bij de patiënt/naasten (ga na welke voorkeuren, zorgen en/of verwachtingen er zijn)  

Geef de patiënt de tijd om na te denken over de keuze en kom hier zo nodig in een volgend gesprek op terug 
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Opties Kenmerken Andere aspecten die belangrijk kunnen zijn bij 

het nemen van een beslissing 

Optie 1  

1
e
 lijns Fysiotherapie / 

Oefentherapie 

(CVA netwerk 

Alkmaar)  

 

Voorwaarden:  

Verwijzing medisch 

specialist nodig voor 

aanvragen chronische 

fysiotherapie.  

- In eigen omgeving mogelijk dichtbij huis en mogelijkheid tot aan 

huis.  

- Passende oefentherapie op hulpvraag patiënt met de 

bijbehorende klinimetrie.  

- De duur en intensiteit van de behandeling wordt per patiënt 

afgestemd.  

- Geen mogelijkheden tot medische (zoals voorschrijven 

medicatie, botox, e.d.) of orthopedische interventies (zoals 

verschaffen van EVO’s, orthopedische schoenen).  

- Korte lijnen met medisch specialisten NWZ en Heliomare.  

 

- Bereikbaar via www.cvanetwerkalkmaar.nl  

- Tot en met de 20
ste

 behandeling vergoeding 

uit de aanvullende verzekering. Vanaf de 

21
ste

 behandeling wordt de behandeling uit 

de basisverzekering vergoed. 

- Zonder aanvullende (of beperkte 

aanvullende) verzekering kost het de 

patiënt ongeveer 30 euro per 

fysiotherapeutische behandeling (aan huis 

ongeveer 40 euro).  

- Nabij eigen huis of aan huis mogelijk.    

Optie 2 

Loopexperticecentrum 

(LET) Heliomare 

 

Voorwaarden:  

Wordt veelal ingezet bij 

nog nader te bepalen 

oplossing voor het 

bestaande 

loopprobleem.  

 

- Alleen op locatie Heliomare Wijk aan Zee.  

- Specialistische zorg, meerdere disciplines op 1 afspraak 
aanwezig.  

- Analyse van het lopen wordt uitgevoerd in het bijzijn van een FT, 

RA, OIM en een schoenmaker.   

- Mogelijkheid tot een uitgebreidere gangbeeldanalyse.  

- Mogelijkheid tot voorschrijven van medicatie, botox, chirurgie, 

specifieke oefentherapie of indicatie voor hulpmiddel als 

orthese, orthopedische schoenen etc (meestal in samenwerking 

met Livit).  

- Op locatie kunnen een aantal van deze interventies verder 

worden doorgezet (zoals botox, medicatie voorschrijving, 

hulpmiddelen verschaffing).  

- Gemiddelde wachttijd voor de analyse en bepaling vervolg is 4 
weken.  

- Korte lijnen met het eerste lijns CVA netwerk Alkmaar en de 3
de

 
lijn.  

- De duur en intensiteit van de behandeling wordt per patiënt 

afgestemd.  

- Kan aangevraagd worden door FT 1
e
 lijn of 

huisarts of revalidatiearts (via de mail te 

bereiken SecretariaatKliniek3@heliomare.nl 

voor een afspraak bij een revalidatiearts).  

- Vergoedingen verschillen per interventie. 
Voor ortheses/orthopedische schoenen 
geldt vrijwel altijd een eigen bijdrage.  

- Mogelijk reistijd en reiskosten (eigen 
vervoer of eigen bijdrage taxivervoer).  
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Opties Kenmerken Andere aspecten die belangrijk kunnen zijn bij 

het nemen van een beslissing 

Optie 3 

Noordwest ziekenhuis 

Locatie Alkmaar 

 

Voorwaarden:  

Wordt veelal ingezet bij 
nog nader te bepalen 
oplossing voor het 
bestaande 
loopprobleem.  
 

- Alleen op locatie Noordwestziekenhuis te Alkmaar.  

- Specialistische zorg, meerdere disciplines op 1 afspraak 
aanwezig.  

- Gemiddelde wachttijd voor de analyse en bepaling vervolg is 4 
weken.  

- Direct tijdens eerste consult op de polikliniek: analyse van het 

lopen door de revalidatiearts en op indicatie in het bijzijn van 

een fysiotherapeut, orthopedisch instrumentmaker en/of een 

schoenmaker.  

- Geen mogelijkheid tot uitgebreide gangbeeldanalyse met EMG, 

alleen bewegende beelden.  

- Verwijzing voor uitgebreide gangbeeldanalyse naar Heliomare is 

mogelijk.  

- Mogelijkheid tot voorschrijven van medicatie, botox, chirurgie, 

specifieke oefentherapie of indicatie voor hulpmiddel als 

orthese, orthopedische schoenen etc.  

- Op locatie kunnen een aantal van deze interventies worden 

doorgezet (zoals botox, medicatie, voorschrijving, hulpmiddelen 

verschaffing) Voor hulpmiddelen in samenwerking met 

Oosterbaan, Veld, Hanssen en Orthopedietechniek Heiloo.  

- Korte lijnen met medisch specialisten Noordwest ziekenhuis, de 

3
de

 lijn en het eerste lijns CVA netwerk Alkmaar.  

- De duur en intensiteit van de behandeling wordt per patiënt 

afgestemd.  

 

- Kan aangevraagd worden door FT 1
e
 lijn via 

de huisarts, de huisarts, revalidatiearts of 

specialist ouderengeneeskunde. ( via de 

mail te bereiken 

revalidatiesecretariaatpoli@nwz.nl  

- Vergoedingen verschillen per interventie. 
Voor ortheses/orthopedische schoenen 
geldt vrijwel altijd een eigen bijdrage.  

- Mogelijk reistijd en reiskosten (eigen 
vervoer of eigen bijdrage taxivervoer). 
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Welke behandeling is passend voor mij nu ik loopproblemen ondervind? 

 

Optie Voordelen Nadelen 
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