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De onverminderde toename van mensen met diabetes type 2 vraagt om brede
maatschappelijke samenwerking en aanpak om een trendbreuk te realiseren

Prognose prevalentie diabetes type 2 (2015-2040)






1.400.000

In de afgelopen 30 jaar is de prevalentie van
diabetes bij mannen toegenomen met 140%, voor
vrouwen met ongeveer 50%

1,4M

1.200.000

Volgens prognoses van het RIVM zal de prevalentie
naar verwachting tussen 2015 en 2040 toenemen
met 34%

1.000.000

1,0M

800.000

Dit is deels te wijten aan demografie, met name aan
de vergrijzing. Daarnaast speelt ongezonde leefstijl
een rol in de toename

600.000

400.000

200.000

In 2015 had ~6,0% van de bevolking diabetes
type 2, de verwachting is dat in 2040 ~7,6%
van de hele bevolking diabetes heeft

Totaal

Bron: VTV-2018
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Het programma 2diabeat is als onderdeel van het Preventieakkoord gelanceerd
om deze uitdaging aan te pakken

Preventieakkoord

Programmateam

Opgave 26 uit het Preventieakkoord
26. In 2019 zal een kwartiermaker met een breed draagvlak van
relevante partijen die actief zijn op het gebied van diabetes
mellitus type II aan de slag gaan om de naleving van
bestaande richtlijnen te verbeteren en op basis van de vele
bestaande interventies en programma’s te komen tot een
breed gedragen, integrale aanpak op een gezonde leefstijl
voor mensen met overgewicht of obesitas en diabetes mellitus
type II binnen bestaande kaders. De mogelijkheden om door
middel van meer aandacht voor gezonde voeding, voldoende
bewegen en gedrag, overgewicht en diabetes mellitus type II
tegen te gaan, worden hierin meegenomen.

4

Essentieel is de
betrokkenheid van een
‘coalition of the willing’

Het doel van 2diabeat is het realiseren van een trendbreuk van de onaanvaardbare
groei van het aantal mensen met diabetes en de kosten voor de maatschappij
Doelstellingen programma 2diabeat (2020-2027)
• Een trendbreuk van de toename van het aantal mensen met diabetes type 2
• Landelijk impact model waar regionaal aan gespiegeld wordt
• Maatschappelijk bewustzijn over de inzet van leefstijlinterventies
• Van een medische richtlijn nu naar een breder palet aan interventies* gericht op
leefstijlbevordering en terugdringen van prevalentie en waar nodig verdieping van
bestaande richtlijnen hierop
• Landelijke learning community of practice
Prevalentie DM2

Prognose RIVM
Doel: trendbreuk in toename DM2

* Een interventie is een (op zichzelf staande) set van activiteiten gericht op een
segment met als doel een gedragsverandering te realiseren en bestendigen.

Tijd

2diabeat wordt gesteund en omarmd door het Nationaal Preventieakkoord
5

Na de voorbereiding in de kwartiermakersfase start het programma in 2021

Programma (2021 – 2028)

Kwartiermakersfase (2020)
Ontwerpfase
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Maatschappelijke analyse
Inventariseren interventies
Inventariseren stakeholders
Inventariseren
implementatieregio’s
Vaststellen segmentatie
Opstellen veranderagenda
Opstellen impactmodel
Letter of intent van VWS voor
financiering programma
Samenstellen coalition of the
willing

Realisatiefase

Versnellingsfase

• Selectie 2 of 3 meest impactvolle
segmenten
• Verdiepen segmenten; behoeften,
aanpak en selectie passend pallet
aan interventies
• Per segment:

• Implementeren aanpak voor geselecteerde segmenten in heel
Nederland
• Aanpak uit realisatiefase vastleggen in proof-of-concept
• Proof-of-concept toepassen op nieuwe segmenten
• Periodiek inzichtelijk maken van impact op maatschappelijke
businesscase
• Oprichten landelijke learning community of practice voor kennisdeling

− Versnellen interventies
− Verbinden interventies
− Ontwikkelen interventies

• Selectie van pilotregio’s
• Opstarten pilots in regio’s
• Financiering programma
finaliseren (PPS)
• Programmaplan opstellen

Iteratieve aanpak nieuwe segmenten
1

2

3

4

5

1

Pilots voor twee segmenten
Segmentbenadering
1. Doorgronden segment
1
2
3
4
5
2. Benodigde aanpak
3. Benodigde interventies
4. Versnellen, verbinden, Ontwikkelen
1
2
3
4
5
5. Implementeren & evalueren

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

6

2

3

4

5

Voor ieder segment dat we selecteren doorlopen we 5 stappen

1

2

Doorgronden geselecteerd
segment

Benodigde aanpak per
segment

• Duiden leefpad met
impactvolle momenten
• Vaststellen behoeften
doelgroep (positieve
gezondheid,
zelfmanagement,
informatiebehoefte, etc.)
• Vaststellen succesfactoren
voor gedragsverandering
vaststellen
• Duiden verschillende
behoeften in het segment
• …

• Inventarisatie, effect en
succesfactoren van huidige
interventies voor de groep
• Vaststellen benodigde
verbeteringen voor impact
• Vaststellen circle of contact
voor aanpak (bereiken
doelgroep)
• Vaststellen benodigde
stimulering voor
(zorg)professionals
• …

3

4

5

Benodigde interventies

Versnellen,
verbinden, ontwikkelen
van interventies

Implementeren &
evalueren

• Vaststellen benodigde palet
aan interventies om aanpak
uit te rollen
• Inzichtelijk maken welke
interventies al voldoen, welke
ondersteuning nodig hebben
en wat nog ontwikkeld moet
worden
• …

7

• Versnellen van succesvolle
interventies om impact voor
segment te vergroten
• Verbinden van interventies om
impact voor segment te
vergroten
• Ontwikkelen van interventies
(lead-user) voor aspecten
waar nog geen passende
interventie voor is
• …

• Implementeren van
aanpak in pilotregio’s
• Uitrollen van aanpak in
Nederland
• Evalueren en vaststellen
van impact
• …

De kwartiermakersfase start met een ontwerpfase waarin de benodigde elementen
voor de selectie
Tijdlijn ontwerpfase 2DiaBeat
Kwartiermakersfase (2020)
Ontwerpfase

Okto b er ‘ 19

Realisatiefase

Regieteam

Progra mma ma na gement

Stuurgroep

No vem b er ‘ 19

RT

Dec em b er ‘ 19

RT

RT

SG

Versie

Desk resea rc h

Expert-

Regiobijeenkomsten

Expert-

Bijeenkomst

Noord

Bijeenkomst

Versie

0.1

0.2

Zuid
Midden

Impact-model
Pijplijn regio’s

Verander-agenda
Letter of Intent
Plan + financiering

Stakeholder
management
Communicatie
inrichten &
uitvoeren
Organiseren
bijeenkomsten

SG

Continue a fstem m ing

Stakeholder &
interventie analyse

Communica tie
en logistiek

RT

KBG

Maatsch. analyse

Pla nvorming

Ma a rt ‘ 20

RT
SG

Klankbordgroep

Segmentatie

Fe b rua ri ‘ 20

RT

SG

Projectteam

Resea rch

Ja nua ri ‘ 20
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Versie

0.3

Versie

1.0

KickOff
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Expertbijeenkomst Impactmodel
Doel van de bijeenkomst:
 Het in beeld brengen van onderscheiden partijen die een investering (kunnen)
leveren bij het inzetten van leefstijlinterventies om de opmars van DM2 te
stoppen.
 Het in kaart brengen van de mogelijke maatschappelijke en economische
opbrengsten van deze inzet en de wijze waarop we dit kunnen berekenen.
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Impactmodel V0.1

Het meten van maatschappelijke impact
11

Maatschappelijke impact! Ja maar….
‘Wie gaat dit betalen?’
‘De kosten en baten vallen niet op dezelfde plek’
‘Show me the evidence!’
‘Dit is hard rekenen met zachte aannames’
‘Hier kunnen we niets mee in contractering’
‘De schotten tussen Zvw, Wlz en Wmo zitten in de weg’
‘We moeten longitudinaal onderzoek doen naar de uitkomsten’
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Welke indicatoren?
Hoe meten we dat?

Impactmodel
Samenhang in uitkomsten,
indicatoren en waarderingen leidt
tot snellere duurzame transitie

Betere
zorguitkomsten
Meer kwaliteit
van leven
Hoe meten we dat?
Gezondheidswinst?
Positieve gezondheid?

Afbuiging of besparing?
Zvw, Wlz of Wmo?
Welke cijfers?

Afbuiging
kosten
Meer
werkplezier
Minder werkdruk?
Arbeidsbesparing?
Zorg aantrekkelijker?
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Social Return On Investment (SROI)
 Internationaal gevalideerde methode om de economische en
maatschappelijke waarde van een investering zichtbaar te maken.
Maakt stakeholders en hun belang inzichtelijk

Monetarisering van alle investeringen en opbrengsten
 Resultaat is SROI ratio met weging alle investeringen en opbrengsten
 Opbrengst proces: draagvlak en commitment stakeholders

14

SROI Methodiek
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Wat is de maatschappelijke meerwaarde van ondersteunde zelfzorg?
Waar vallen de kosten en de baten?
Welke indicatoren spreken we af?
Welk bewijs is er en hoe hard is dit?
Wat moeten we nog verder onderzoeken en hoe dan?
Hoe kunnen we dit omzetten in contractinnovatie?

Resultaten SROI 2014-2018
Verhoogde
zelfredzaamheid
€5

indicatoren/impact

output

SROI ZO!

Werkgever
€0

Hogere kwaliteit van
leven
€156

Patiënt
€167

Ratio 4,7

Patiënt
€58

Gemeente
€0

Hogere
doelmatigheid zorg
€4

Gemeente
Huisartsen
€64
praktijk
€4

stakeholder/outcome

Investering/input

Minder langdurig
ziekteverzuim
€58

Werkgever
€29
Zorgverzekeraar
€136

Huisartspraktijk
€16 Zorggroep
€3
Zorgverzekeraar*
€9

GGZ Farmacie Overig
€6
€14
€19

Minder tijdsbesteding
zorgproces
€11
Minder
productiviteitsverlies
€17

MSZ
€97

Afname
ziekteverzuim
€12

Lagere zorgkosten per patiënt € 136**

€

per patiënt per jaar (gemiddeld over 5 jaar)
* Kosten ZO! en Kom Verder programma
** Aannames op basis van Vektis analyse
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SROI 2018 |Het effect van zelfmanagement op zorggebruik en zorgkosten
+ € 31

‘Goed op weg’
Groep

Controle groep

Hogere kosten
‘Goed op weg’ populatie

+ € 12

€ 383

€ 692

€ 1866

€ 67

€ 110

€ 445

€ 3562

Huisarts

Farmacie

Med. Spec.
Zorg

Fysio

GGZ

Overig

Totaal

€ 352

€ 764

€ 2384

€ 55

€ 126

€ 542

€ 4224

Gemiddelde kosten
voor zorg voor
patiënten met een
chronische aandoening
per jaar
(2016)

- € 17
Lagere kosten
‘Goed op weg’ populatie

- € 72
- € 98

Top 4 | Farmacie

Top 4 | MSZ

- € 24

Ademhalingsstelsel

Cardiologie

- € 156

- € 17

Maagdarmkanaal en
metabolisme

Inwendige geneeskunde

- € 103

- € 11

Bloed en bloedvormende
organen

Chirurgie

- € 70

Hartvaatstelsel

Longgeneeskunde

- € 60

-€8

- € 518

- € 662

S R O I R a t i o ’s 2 0 1 4 - 2 0 1 8

4.9

Grote maatschappelijke meerwaarde,
stevige onderbouwing

4.6

4.5

4.4
2014
• Beschikbare
evidence
• ‘Best educated
common guesses’

2015
• Implementatie
ervaringen
• Kennissynthese
zelfmanagement

4.7

•
•
•

2016
Implementatie
ervaringen
2 regionale SROI
analyses
Analyse Vektis
2013 & 2014

2018

2017
•
•
•

Implementatie
ervaringen
3 regionale SROI
analyses
Analyse Vektis
2014 & 2015

•
•
•

Implementatie
ervaringen
2 regionale SROI
analyses
Analyse Vektis
2015 & 2016

Agenda

14.00

Voorstelronde

14.10

Toelichting 2diabeat programma

14.20

Impactmodel – achtergrond

14.30

Ingrediënten Impactmodel

15:15

Pauze

15.30

Aanvullen en prioriteren
Bronmateriaal
Witte vlekken
Dilemma’s & controverses (adhv segmentatie)

16:15

Condities voor duurzame implementatie

16:45

Afsluiten en vervolgstappen

17:00

Einde
20

Impactmodel V0.1
Stakeholder

Inbreng

Doelgroep

Tijd, Geld

Mensen met (pre)diabetes
of verhoogd risico

Naasten, mantelzorgers Tijd, Geld
Eerstelijn
Leefstijlaanbieder
Tweede lijn

Tijd, Geld
Tijd, Geld
Tijd, Geld

Zorgverzekeraar

Interventie

Uitkomst

Indicator

Hogere kwaliteit van leven

QALY winst x QALY waarde

Minder tijdsbesteding eigen zorgproces
Minder kosten eigen zorg
Hoger inkomen
Hogere kwaliteit van leven
Minder tijdsbesteding zorgproces
Efficiëntere bedrijfsvoering
Verhoging werkplezier
Efficiëntere bedrijfsvoering
Verhoging werkplezier
Efficiëntere bedrijfsvoering
Verhoging werkplezier
Minderkosten Zvw

Tijdwinst x tijdprijs

Tijd, Geld
Zorgkantoor

Minderkosten Wlz
Tijd, Geld

Gemeente
(incl. GGD)
Rijksoverheid

Minderkosten Wmo
Tijd, Geld
Tijd, Geld

Gezondere samenleving

Minderkosten eigen bijdragen, eigen riciso etc.
Modaal inkomen x gemiddeld extra FTE %
QALY winst x QALY waarde
Tijdwinst x tijdprijs
Tijdwinst x tijdprijs
Werknemerstevredenheid, minder verzuim, minder verloop
Tijdwinst x tijdprijs
Werknemerstevredenheid, minder verzuim, minder verloop
Tijdwinst x tijdprijs
Werknemerstevredenheid, minder verzuim, minder verloop
Declaratiegegevens Zvw
Bestaand onderzoek
Lopende monitors
Declaratiegegevens Wlz
Bestaand onderzoek
Lopende monitors
Declaratiegegevens Wmo
Bestaand onderzoek
Lopende monitors
Afbuiging macro uitgaven zorg en welzijn
Afbuiging macro kosten sociale zekerheid

Werkgever

Tijd, Geld

Minder verzuim
21
Hogere productiviteit

Voorkomen verzuim x tijdprijs
Hogere productiviteit x tijdprijs

Impactmodel V0.1
Stakeholder

Inbreng

Doelgroep

Tijd, Geld

Mensen met (pre)diabetes
of verhoogd risico

Naasten, mantelzorgers Tijd, Geld
Eerstelijn
Leefstijlaanbieder
Tweede lijn

Tijd, Geld
Tijd, Geld
Tijd, Geld

Zorgverzekeraar

Interventie

Uitkomst

Indicator

Hogere kwaliteit van leven

QALY winst x QALY waarde

Minder tijdsbesteding eigen zorgproces
Minder kosten eigen zorg
Hoger inkomen
Hogere kwaliteit van leven
Minder tijdsbesteding zorgproces
Efficiëntere bedrijfsvoering
Verhoging werkplezier
Efficiëntere bedrijfsvoering
Verhoging werkplezier
Efficiëntere bedrijfsvoering
Verhoging werkplezier
Minderkosten Zvw

Tijdwinst x tijdprijs

Tijd, Geld
Zorgkantoor

Minderkosten Wlz
Tijd, Geld

Gemeente
(incl. GGD)
Rijksoverheid

Minderkosten Wmo
Tijd, Geld
Tijd, Geld

Gezondere samenleving

Minderkosten eigen bijdragen, eigen riciso etc.
Modaal inkomen x gemiddeld extra FTE %
QALY winst x QALY waarde
Tijdwinst x tijdprijs
Tijdwinst x tijdprijs
Werknemerstevredenheid, minder verzuim, minder verloop
Tijdwinst x tijdprijs
Werknemerstevredenheid, minder verzuim, minder verloop
Tijdwinst x tijdprijs
Werknemerstevredenheid, minder verzuim, minder verloop
Declaratiegegevens Zvw
Bestaand onderzoek
Lopende monitors
Declaratiegegevens Wlz
Bestaand onderzoek
Lopende monitors
Declaratiegegevens Wmo
Bestaand onderzoek
Lopende monitors
Afbuiging macro uitgaven zorg en welzijn
Afbuiging macro kosten sociale zekerheid

Werkgever

Tijd, Geld

Minder verzuim
22
Hogere productiviteit

Voorkomen verzuim x tijdprijs
Hogere productiviteit x tijdprijs

Impactmodel V0.1
Stakeholder

Inbreng

Doelgroep

Tijd, Geld

Mensen met (pre)diabetes
of verhoogd risico

Naasten, mantelzorgers Tijd, Geld
Eerstelijn
Leefstijlaanbieder
Tweede lijn

Tijd, Geld
Tijd, Geld
Tijd, Geld

Zorgverzekeraar

Interventie

Uitkomst

Indicator

Hogere kwaliteit van leven

QALY winst x QALY waarde

Minder tijdsbesteding eigen zorgproces
Minder kosten eigen zorg
Hoger inkomen
Hogere kwaliteit van leven
Minder tijdsbesteding zorgproces
Efficiëntere bedrijfsvoering
Verhoging werkplezier
Efficiëntere bedrijfsvoering
Verhoging werkplezier
Efficiëntere bedrijfsvoering
Verhoging werkplezier
Minderkosten Zvw

Tijdwinst x tijdprijs

Tijd, Geld
Zorgkantoor

Minderkosten Wlz
Tijd, Geld

Gemeente
(incl. GGD)
Rijksoverheid

Minderkosten Wmo
Tijd, Geld
Tijd, Geld

Gezondere samenleving

Minderkosten eigen bijdragen, eigen riciso etc.
Modaal inkomen x gemiddeld extra FTE %
QALY winst x QALY waarde
Tijdwinst x tijdprijs
Tijdwinst x tijdprijs
Werknemerstevredenheid, minder verzuim, minder verloop
Tijdwinst x tijdprijs
Werknemerstevredenheid, minder verzuim, minder verloop
Tijdwinst x tijdprijs
Werknemerstevredenheid, minder verzuim, minder verloop
Declaratiegegevens Zvw
Bestaand onderzoek
Lopende monitors
Declaratiegegevens Wlz
Bestaand onderzoek
Lopende monitors
Declaratiegegevens Wmo
Bestaand onderzoek
Lopende monitors
Afbuiging macro uitgaven zorg en welzijn
Afbuiging macro kosten sociale zekerheid

Werkgever

Tijd, Geld

Minder verzuim
23
Hogere productiviteit

Voorkomen verzuim x tijdprijs
Hogere productiviteit x tijdprijs

Impactmodel ontwikkeling

Impactmodel

V0.2

V0.3

Bandbreedte

V0.1

Impact
berekening

Landelijk
Overall

Regionaal
Segment

Opdracht voor na de pauze

• Wat ontbreekt in het Impactmodel V0.1?
• Welke onderdelen hebben prioriteit?
• Welke bronnen te gebruiken voor waarderen?
• Welke witte vlekken zijn er?
• Welke dilemma’s & controverses zijn er? (concretiseren adhv segmentatie)

25
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Binnen 2diabeat werken wij met een hoofdsegmentatie bestaande uit drie
subpopulaties met elk een eigen risico-/prevalentieprofiel
Mensen met verhoogd risico

Mensen met prediabetes

Mensen met diabetes type 2

Glucose 6,0-6,9 mmol/L

Glucose 7,0+ mmol/L

'omkeerbaar’

(pancreas functioneert nog goed)

Alleen
orale
Zonder
medicatie
medicatie

Orale
medicatie
+ insuline

Met 2diabeat zetten we in op het opsporen, voorkomen en omkeren
27

Alleen
insuline

'onomkeerbaar’
(pancreas
functioneert
niet goed meer)

De risicofactoren hebben we ingedeeld naar diegene die gerelateerd zijn aan
leefstijl en die factoren waarop het individu geen invloed heeft

Overige
risicos
CVRM
PCOS,
coeliakie of
hemochromatose

Marokkaans

Bepaald
medicijngebruik1

Hypertensie of

Dislipidemie

Leeftijd
>40
Lage
opleiding/
inkomen
Voeding of
Beweging
< norm

BMI>30

Niet-beïnvloedbare, zelf vast te stellen risicofactor
Niet-beïnvloedbare, medisch vast te stellen risicofactor

‘Risico’
factoren
BMI>25 /

Familie
met DT2

Roken/
regelmatig
alcohol

Zwangerschapsdiab.
/baby >9lbs

Voormalig
prediabetes

Turks
Surinaams

Hindoestaans

28
1) prednison en medicijnen tegen psychose

Beïnvloedbare, zelf vast te stellen risicofactor
Beïnvloedbare, medisch vast te stellen risicofactor

Op basis van de maatschappelijke analyse hebben we een aantal voorbeeld
segmenten geselecteerd ter toetsing in de expertsessie ‘segmentatie’
Mensen met verhoogd risico

Mensen met prediabetes

Mensen met diabetes type 2

Glucose 6,0-6,9 mmol/L

Glucose 7,0+ mmol/L

1.131.000

1.069.820

40-Plussers met én overgewicht én
een etniciteit waarbij DM2 relatief
vaak voorkomt
Bepaald
medicijngebruik1

Overige
risicos
CVRM
PCOS,
coeliakie of
hemochromatose

Hypertensie of

Dislipidemie

Leeftijd
>40
Lage
opleiding/
inkomen
Voeding of
Beweging
< norm

Roken/
regelmatig
alcohol

BMI>25 /
BMI>30

Surinaams

Overige
risicos
CVRM

Zwangerschapsdiab.
/ baby >9lbs

Voormalig
prediabetes

Turks

Overige
risicos
CVRM

Familie
met DT2

‘Risico’
fa ctoren

Marokkaans

Hindoestaans

PCOS,
coeliakie of
hemochromatose

Laag opleidingsniveau met ernstig
overgewicht en ouder dan 40

Bepaald
medicijngebruik1

Hypertensie of

Dislipidemie

Marokkaans

Leeftijd
>40

‘Risico’
fa ctoren
Roken/
regelmatig
alcohol

BMI>25 /
BMI>30

Overige
risicos
CVRM
PCOS,
coeliakie of
hemochromatose

Bepaald
medicijngebruik1

Hypertensie of

Dislipidemie

Marokkaans

BMI>30

Lage
opleiding/
inkomen
Voeding of
Beweging
< norm

Roken/
regelmatig
alcohol

Overige
risicos
CVRM
PCOS,
coeliakie of
hemochromatose

Hypertensie of

Dislipidemie

Marokkaans

Surinaams
Lage
opleiding/
inkomen

Voeding of
Beweging
< norm

‘Risico’
fa ctoren
BMI>25 /
BMI>30

Hindoestaans

Roken/
regelmatig
alcohol

Familie
met DT2

Zwangerschapsdiab.
/ baby >9lbs

Surinaams

Hindoestaans

PCOS,
coeliakie of
hemochromatose

Hypertensie of

Dislipidemie

Marokkaans

Familie
met DT2

Voeding of
Beweging
< norm

‘Risico’
fa ctoren
BMI>25 /

Overige
risicos
CVRM
PCOS,
coeliakie of
hemochromatose

Hypertensie of

Dislipidemie

Roken/
regelmatig
alcohol

Marokkaans

BMI>30

Roken/
regelmatig
alcohol

Mensen met diabetes maar
nog zonder medicijnen

Familie
met DT2

Zwangerschapsdiab.
/ baby >9lbs

Voormalig
prediabetes

Turks
Surinaams

Marokkaans

Hindoestaans

Vrouwen met (voormalige)
zwangerschapsdiabetes

70 of ouder met overgewicht (en
lage gezondheidsvaardigheden)
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BMI>25 /
BMI>30

Overige
risicos
CVRM
PCOS,
coeliakie of
hemochromatose

Lage
opleiding/
inkomen

‘Risico’
fa ctoren
BMI>25 /

Hindoestaans

Leeftijd
>40
Lage
opleiding/
inkomen
Voeding of
Beweging
< norm

‘Risico’
fa ctoren

Zwangerschapsdiab.
/ baby >9lbs

Leeftijd
>40

Voeding of
Beweging
< norm

Hindoestaans

Familie
met DT2

Voormalig
prediabetes
Surinaams

Bepaald
medicijngebruik1

Voormalig
prediabetes Bepaald
medicijngebruik1
Overige
risicos
CVRM
Hypertensie of
PCOS,
coeliakie of Dislipidehemochromie
matose

Surinaams
Lage
opleiding/
inkomen

Turks

Zwangerschapsdiab.
/ baby >9lbs

Voormalig
prediabetes

Turks

Overige
risicos
CVRM

Zwangerschapsdiab.
/ baby >9lbs

Roken/
regelmatig
alcohol

BMI>25 /

Mensen met diabetes
met orale medicijnen
(laag opgeleid)

Familie
met DT2

‘Risico’
fa ctoren

Leeftijd
>40

Bepaald
medicijngebruik1

Hypertensie of

Dislipidemie

Marokkaans

Leeftijd
>40

Familie
met DT2

Zwangerschapsdiab.
/ baby >9lbs

Voormalig
prediabetes

SuriLage naams
opleiding/
inkomen

Voeding of
Beweging
< norm

Roken/
regelmatig
alcohol

BMI>30

Roken/
regelmatig
alcohol

Turks

‘Risico’
fa ctoren
BMI>25 /

Turks

(pancreas
functioneert
niet goed meer)

Lage
opleiding/
inkomen
Voeding of
Beweging
< norm

BMI>30

Bepaald
medicijngebruik1

'onomkeerbaar’

goed)

Leeftijd
>40

Hypertensie of

Turks

BMI>30

Voormalig
prediabetes

Turks
Leeftijd
>70

Hindoestaans

Leeftijd
>40

‘Risico’
fa ctoren
BMI>25 /

Familie
met DT2

Bepaald
medicijngebruik1

Dislipidemie

Marokkaans

Zwangerschapsdiab.
/ baby >9lbs

Voormalig
prediabetes
Surinaams

PCOS,
coeliakie of
hemochromatose

Lage
opleiding/
inkomen
Voeding of
Beweging
< norm

Turks

Bepaald
medicijngebruik1

'omkeerbaar’
Mensen met diabetes
met
orale medicijnen
(pancreas
functioneert nog
(etnische groepen)

Mensen met geïdentificeerde
prediabetes

Hindoestaans

Familie
met DT2

Zwangerschapsdiab.
/ baby >9lbs

Overige
risicos
CVRM
PCOS,
coeliakie of
hemochromatose

Bepaald
medicijngebruik1

Hypertensie of

Dislipidemie

Marokkaans

Leeftijd
>40
Lage
opleiding/
inkomen
Voeding of
Beweging
< norm

‘Risico’
fa ctoren
BMI>25 /
BMI>30

Roken/
regelmatig
alcohol

Familie
met DT2

Zwangerschapsdiab.
/ baby >9lbs

Voormalig
prediabetes

Turks
Surinaams

Hindoestaans

Mensen met diabetes
die insuline toedienen

Voormalig
prediabetes

Mensen met diabetes
Alleen
met orale medicijnen
Orale insuline
Alleen
(overig) medicatie

Surinaams

Hindoestaans

Zonder
medicatie

orale
medicatie

178.373

712.370

+ insuline

174.870 4.207

Agenda

14.00

Voorstelronde

14.10

Toelichting 2diabeat programma

14.20

Impactmodel – achtergrond

14.30

Ingrediënten Impactmodel

15:15

Pauze

15.30

Aanvullen en prioriteren
Bronmateriaal
Witte vlekken
Dilemma’s & controverses (adhv segmentatie)

16:15

Condities voor duurzame implementatie

16:45

Afsluiten en vervolgstappen

17:00

Einde
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Condities voor duurzame implementatie

• Wat is er nodig voor daadwerkelijke realisatie van impactvolle interventies?
• Welke belemmeringen doemen daarbij op? Systemisch, cultureel, gedrag, ….
• Welke oplossingen horen daarbij?
• Welke belangen spelen?
• Wat is het handelingsperspectief? Wie moet nu wat?
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Condities voor duurzame implementatie

Wat is er nodig voor daadwerkelijke realisatie van impactvolle interventies?
• Beschrijven en publiceren
• Identificeren en bevorderen kansrijke regionale initiatieven
• Realiseren benodigde condities
- initiële financiering
- sluitende coalitie
- plan van aanpak
- effectmeting
- geclausuleerd commitment belanghouders
• Contractinnovatie
• Richtlijn aanpassing
• Kennisdeling
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Condities voor duurzame implementatie

Welke belemmeringen doemen daarbij op? Systemisch, cultureel, gedrag, ….
• Systeem
- gemankeerde betaaltitel
- prikkelstructuur (handeling ipv uitkomst)
- protocollen
- regelgeving voeding
• Cultureel
- traditioneel medisch model
- verwachting burger
• Gedrag
- afwenteling (ZVW – WLZ – WMO)
- leefstijl
- prikkelstructuur omgeving
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Condities voor duurzame implementatie

Welke oplossingen horen daarbij?
• Marketing, urgentie en adoptie
• Aanpassing wet- en regelgeving
- preventie
- regionale, domein overstijgende samenwerking
- voeding
• Aanpassing richtlijnen
• Samenwerking
- nationaal – regionaal
- domeinoverstijgend
- open kennisdeling
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Condities voor duurzame implementatie

Welke belangen spelen?
• Maatschappelijk / volksgezondheid
• Sociaaleconomisch / zorgkosten
• Commercie / bedrijfsleven
• Verdienmodel zorgverzekeraars / gemeenten
• Verdienmodellen professionals
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Condities voor duurzame implementatie

Wie moet nu wat: handelingsperspectief?
• Coalitie 2diabeat
- uitwerken, realiseren en vermarkten programmaplan
- borgen sluitende coalitie
• Professionals
- adoptie impactvolle interventies
- aanpassen richtlijnen
- samenwerken
• Rijksoverheid
- aanjagen en borgen doelstelling programma
- aanpassen wet- en regelgeving
• Zorgverzekeraars en gemeenten
- adoptie impactvolle interventies
- geclausuleerd commitment
- innovatieve contractering
- samenwerking
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Agenda

14.00

Voorstelronde

14.10

Toelichting 2diabeat programma

14.20

Impactmodel – achtergrond

14.30

Ingrediënten Impactmodel

15:15

Pauze

15.30

Aanvullen en prioriteren
Bronmateriaal
Witte vlekken
Dilemma’s & controverses (adhv segmentatie)

16:15

Condities voor duurzame implementatie

16:45

Afsluiten en vervolgstappen

17:00

Einde
37

Impactmodel ontwikkeling

Deliverables Ontwerpfase:
 Impactmodel = overkoepelend model:
landelijk en over alle segmenten
 Impact berekening = SROI Quick Scan
(op basis van Impactmodellen) +
maatschappelijke analyse + segment
analyse (landelijk )
 Schets van beslismodel leefstijlinterventies
Deliverables realisatiefase:
 Impactmodel segment = impactmodel
t.b.v. specifiek segment; hiervan
landelijke en regionale variant

 Impact berekening segment = SROI
Quick Scan voor specifiek segment (e.g.
top 5, landelijk en regionaal)
 Beslismodel voor leefstijlinterventies

Vervolgproces
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•

Wij verwerken de uitkomsten tot V0.2 en delen
de resultaten medio januari

•

In februari zijn de regiobijeenkomsten om
inzichten te delen en lokale kennis en ervaring
op te halen

•

In februari/maart voorzien we een volgende
expertsessie waarin we de laatste bevindingen
zullen delen en bespreken

•

Op 30 maart vindt een VWS preventieconferentie
plaats als kick-off van de volgende fase van
2diabeat

•

Jullie zullen voor alle toekomstige bijeenkomsten
een uitnodiging ontvangen
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