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Voorlichting aan patiënten: 
• Patiënten hebben de mogelijkheid zich 

thuis in te lezen over ziektebeeld en 
mogelijke vervolgstappen.  

 Ontwikkelen patiëntenvoorlichting:  
• Maak cliëntenversies van de richtlijnen of 

patiënteninformatie beschikbaar  
• Zorg voor aansluiting informatie op 

thuisarts.nl met richtlijnen 
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Communicatie met patiënt: 
• Huisarts geeft toelichting aan patiënt 

welke diagnostiek wordt uitgevoerd 
• Huisarts heeft aandacht voor gedeelde 

besluitvorming in spreekkamer 
Uitvoeren diagnostiek: 
• Huisarts vraagt diagnostiek conform de 

geldende richtlijnen aan. 

 Maken van afspraken:  
• Maak (transmurale) afspraken over verwijs-

criteria 
• Maak afspraken over soort uitkomstindica-

toren en hoe deze te meten1 
• Houd je aan afspraken in leidraden en richt-

lijnen 
Inzet passende ICT: 
• Zorg voor EPD dat aansluit in 1e en 2e lijn 
• Meet de afgesproken uitkomstindicatoren 
Ontwikkelen van voorlichting en richtlijnen: 
• Heb aandacht in de richtlijnen voor ge-

deelde besluitvorming 
• Maak keuzehulpen en/of uitgebreide pati-

enteninformatie om gedeelde besluitvor-
ming te ondersteunen beschikbaar (bijvoor-
beeld een consultkaart) 

• Leg afspraken in leidraden en richtlijnen 
vast 
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Communicatie met patiënt: 
• Indien van toepassing geeft medisch 

specialist toelichting over het plaatsen van 
knie- en heupprotheses.  

• Medisch specialist heeft aandacht voor 
gedeelde besluitvorming in spreekkamer 

Uitvoeren diagnostiek:  
• Medisch specialist voert geen onnodige 

diagnostiek uit (diagnostiek conform 
richtlijnen) 

Stepped care: 
• Medisch specialist past principe van 

stepped care toe.  
• Medisch specialist verwijst patiënt terug 

indien deze nog niet alle stappen bij de 
huisarts heeft doorlopen. 

 Maken van afspraken: 
• Maak afspraken over stepped care 
• Maak afspraken over indicatiestelling voor 

prothese 
• Maak afspraken over soort uitkomstindica-

toren en hoe deze te meten 
• Houd je aan afspraken in leidraden en richt-

lijnen 
Inzet passende ICT: 
• Zorg voor EPD dat aansluit in 1e en 2e lijn 
• Meet de afgesproken uitkomstindicatoren 
Ontwikkelen van voorlichting en richtlijnen: 
• Heb aandacht in de richtlijnen voor ge-

deelde besluitvorming 
• Maak patiëntenvoorlichting over verschil-

lende behandelmethodes beschikbaar 
• Leg deze afspraken vast in leidraden en 

richtlijnen 
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Huisarts

Thuis

Ziekenhuis

Versnellingspunten

Kleurcodering

Beschrijving Verbetersignalement Artrose van knie en heup1 

Globale omschrijving zorgpadpatiënt Benodigde acties

1. Invulling kwaliteitsinformatie volgens ‘Het Roer Gaat Om’ afspraken in de huisartsenzorg 
N.B. Voor een overzicht van afspraken en verantwoordelijke partijen verwijzen we u naar 1) de Voortgangsrapportage en het Verbetersignale-
ment Artrose van Knie en Heup, en 2) het Evaluatieplan en nulmeting van het verbetersignalement. 


