CLAUDICATIOINTERMITTENS
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WAT IS CLAUDICATIO INTERMITTENS

SYMPTOMEN

BEHANDELEN

Claudicatio Intermittens is een aandoening als gevolg van
Perifeer Arterieel Vaatlijden(PAV). PAV is een afwijking in het
vaatstelsel waarbij er sprake is van een vernauwing of afsluiting
van één of meerdere slagaders die naar de benen lopen. Als
gevolg van de vernauwing ontstaat er zuurstofgebrek in de
spieren, waardoor er pijn ontstaat bij inspanning.
In dit geval spreken we van symptomatisch Perifeer Arterieel
Vaatlijden(sPAV) of Claudicatio Intermittens. In de volksmond
wordt dit ook wel ‘etalagebenen’ genoemd.

Claudicatio Intermittens(CI) is te herkennen aan pijn- of
krampklachten tijdens het lopen in de kuit, bovenbeen of bil.
Door een tijdje stil te staan, zakt de pijn weer af en kan het lopen
weer worden hervat. Een voorbeeld hiervan is dat men tijdens
het winkelen stopt om in een etalage te kijken. Daardoor ziet
men niet dat je moet stoppen vanwege de pijn. Hier komt het
woord etalagebenen vandaan.

Behandeling van CI is gericht op het terugbrengen van
de risicofactoren. Dit kan door het gebruik van medicatie,
maar ook eigen motivatie en inzet is erg belangrijk.
Daarnaast is de behandeling van de fysiotherapeut gericht op
het actief verminderen van de pijnklachten in de benen door
middel van looptraining. Door looptraining zullen er nieuwe
vaten worden gemaakt, die ervoor zorgen dat er weer
voldoende zuurstof aan de spieren geleverd kan worden.

GROEPSBEHANDELING
Naast individuele behandeling is het ook mogelijk om in
groepsverband te trainen. Hierbij wordt naast de looptraining
ook aandacht besteed aan spierkracht en algehele conditie,
waardoor het uithoudingsvermogen van de spieren verbetert.
Daarnaast zal er een theorieles plaatsvinden, waarbij uitgebreid
wordt in gegaan op de aandoening en de bijbehorende
risicofactoren.

RISICOFACTOREN

Er zijn vele risicofactoren waardoor de kans op CI of
vaatvernauwing vergroot wordt. Een aantal hiervan zijn: erfelijke
aanleg voor hart-en vaatziekten, leeftijd en geslacht, maar ook
roken, hoge bloeddruk, Diabetes Mellitus en overgewicht.
Op deze laatste factoren valt invloed uit te oefenen.

BEHANDELEN

Behandeling van CI is gericht op het terugbrengen van de
risicofactoren. Dit kan door het gebruik van medicatie, maar
ook eigen motivatie en inzet is erg belangrijk. Daarnaast is
de behandeling van de fysiotherapeut gericht op het actief
verminderen van de pijnklachten in de benen door middel van
looptraining. Door looptraining zullen er nieuwe vaten worden
gemaakt, die ervoor zorgen dat er weer voldoende zuurstof
aan de spieren geleverd kan worden.

Door in een groep te oefenen kun je elkaar motiveren en
aanmoedigen. Dit geeft een goede stimulans om extra goed
je best te doen.

PROGRAMMA
De groepsbehandeling bestaat uit 2 lessen per week,
gedurende 6 tot 12 weken. Voorafgaand aan het programma
wordt een screening gedaan, waarbij gemeten wordt wat de
huidige loopafstand en de algehele conditie is. Op basis hiervan
kan een inschatting gemaakt worden van de trainingsintensiteit.
Ook wordt er aan de hand van een aantal vragenlijsten
gemeten wat bijvoorbeeld de beperkingen in het dagelijks
leven zijn. Tussentijds zal er door het herhalen van de tests en
vragenlijsten geëvalueerd worden of er vooruitgang geboekt is.
Is het hoofddoel behaald, dan kan het traject afgesloten worden.

