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Prognose prevalentie diabetes type 2 (2015-2040)

Totaal Vrouwen Mannen

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

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

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

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

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

Bron: VTV-2018 

1,4M

1,0M

34%
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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

Pr
ev

al
en

tie
 D

M
2

Tijd

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.

2diabeat wordt gesteund en omarmd door het Nationaal Preventieakkoord

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
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Het programma 2diabeat is als onderdeel van het Preventieakkoord gelanceerd 
om deze uitdaging aan te pakken

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

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.

Preventieakkoord
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Na de voorbereiding in de kwartiermakersfase start het programma in 2021

Kwartiermakersfase (2020)

Ontwerpfase Realisatiefase Versnellingsfase

Programma (2021 – 2028)

Inventariseren

Aanpak ontwerpen

Selecteren

Configureren Implementeren Evalueren OpschalenVerdiepen

Configureren Implementeren Evalueren OpschalenVerdiepen

Configureren Implementeren Evalueren OpschalenVerdiepen

Configureren Implementeren Evalueren OpschalenVerdiepen



7

Planning 2diabeat: sep 2019-mrt 2020

Maatschappelijke 
analyse

Stakeholder & 
interventie analyse

Segmentatie

Impactmodel

Pijplijn van regio’s

sep

Zuid

Midden

Noord

feb mrt

Regiobijeen-
komsten

Expert
sessie

Expert
sessie

Expert
sessie

Programma-
management

Planvorming

Communicatie en 
logistiek

Expert
sessie

Expert
sessie VWS 

Preventie 
Workshop

30/3

Resultaten

• Inzichten in epidemiologie van diabetes type 
2 en maatschappelijke impact daarvan

• Overzicht van segmenten met (verhoogd 
risico op) diabetes type 2

• Overzicht van interventies en werkzame 
elementen van interventies 

• Overzicht van werkzame elementen van een 
integrale programma-aanpak

• Impactmodel volgens SROI methodologie 

• Pijplijn van implementatiepartners

okt nov dec jan

research

• Plan en financiering voor realisatiefase 

• Veranderagenda met oplossingsrichtingen 
om valide interventies toe te passen

• Landelijk netwerk met circa 150 patiënten, 
burgers en professionals

• Professionele website en nieuwsbriefBijeenkomsten met programmateam, regieteam en stuurgroep

Organiseren bijeenkomsten, communiceren, stakeholder management

Vormgeven veranderagenda en opstellen plan voor vervolgfase

Activiteiten
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Doel van expertsessie over segmenten en interventies

• Informeren over voortgang 2diabeat sinds vorige 
sessies (29 nov. en 4 dec.)

• Toetsen voorgestelde doelgroepaanpak en 
selectie

• Toetsen voorgestelde aanpak omgevingsselectie

• Toetsen voorgestelde aanpak voor 
leefstijlverandering in een omgeving

• Toetsen voorgestelde aanpak voor vervolg van 
2diabeat
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Stand van zaken - Ontwerpfase

Inventarisatie rond concentratie van 
hoog- risicogroepen (o.b.v. risicowiel)

Identificeren burgertypen binnen het 
gekozen segment o.b.v. behoeften, 
voorkeuren en gedragingen

Onderbouwd plan van aanpak om te 
komen tot een integrale benadering, 
die in een omgeving geconfigureerd 
kan worden

W
oo

no
m

ge
vin

g

Werkomgeving

Familie 
met DT2

Turks
Marok-
kaans

Zwanger-
schapsdiab. 
/baby >9lbs

Suri-
naams-
Hindoe-
staans

Leeftijd 
>40

Bepaald 
medicijn-
gebruik2

Voormalig 
prediabetes

PCOS,
coeliakie, 

hemochro-
matose, 
reuma, 
COPD

Hyper-
tensie

Vetstof-
wisselings-

stoornis Lage 
opleiding/ 
inkomen

Chinees

Eritrees

Syrisch

Voeding
< norm

Beweging
< norm

Stress Risico-
factoren

Moeder met 
zwanger-

schapsdiab. 

Menopauze

Roken

Regelmatig 
alcohol

Slechte 
(kwaliteit) 

slaap

Overgewicht

Thuis

1

2 4

Inventarisatie omgevingen (dorp, 
stadswijk en bedrijven) met een goede 
organisatiegraad (samenwerkings-
verbanden) en een potentiële aanjager

3

Kwartiermakersfase (2019-2020)

Ontwerpfase Realisatiefase

Overzicht risicofactoren

Burgertypen

Omgevingen

2diabeat aanpak
BEREID WORDEN TOT VERANDEREN LEEFSTIJL BEHOUDEN

BEWUSTWORDING VOORBEREIDING

A
C
TI
V
IT
EI
TE
N

FA
SE
N

OMGEVING

2diabeat aanpak

DOELGROEP

OVERWEGING
LEEFSTIJL VERANDEREN

risicoprofiel

status

waarden

gezondheidsvaardigheden

risicoprofiel

status

waarden

gezondheidsvaardigheden
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Agenda

Toelichting stand van zaken 2diabeat programma

Toetsen aanpak en selectie van doelgroepen en omgevingen

Toetsen aanpak interventies en werkzame elementen

Afsluiten en vervolgstappen
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Stand van zaken – Ontwerpfase
OVERZICHT VAN RISICOFACTOREN

Inventarisatie rond concentratie van 
hoog- risicogroepen (o.b.v. risicowiel)

Identificeren burgertypen binnen het 
gekozen segment o.b.v. behoeften, 
voorkeuren en gedragingen

Onderbouwd plan van aanpak om te 
komen tot een integrale benadering, 
die in een omgeving geconfigureerd 
kan worden

W
oo

no
m

ge
vin

g

Werkomgeving

Familie 
met DT2

Turks
Marok-
kaans

Zwanger-
schapsdiab. 
/baby >9lbs

Suri-
naams-
Hindoe-
staans

Leeftijd 
>40

Bepaald 
medicijn-
gebruik2

Voormalig 
prediabetes

PCOS,
coeliakie, 

hemochro-
matose, 
reuma, 
COPD

Hyper-
tensie

Vetstof-
wisselings-

stoornis Lage 
opleiding/ 
inkomen

Chinees

Eritrees

Syrisch

Voeding
< norm

Beweging
< norm

Stress Risico-
factoren

Moeder met 
zwanger-

schapsdiab. 

Menopauze

Roken

Regelmatig 
alcohol

Slechte 
(kwaliteit) 

slaap

Overgewicht

Thuis

1

2 4

Inventarisatie omgevingen (dorp, 
stadswijk en bedrijven) met een goede 
organisatiegraad (samenwerkings-
verbanden) en een potentiële aanjager

3

Kwartiermakersfase (2019-2020)

Ontwerpfase Realisatiefase

Overzicht risicofactoren

Burgertypen

Omgevingen

2diabeat aanpak
BEREID WORDEN TOT VERANDEREN LEEFSTIJL BEHOUDEN

BEWUSTWORDING VOORBEREIDING

A
C
TI
V
IT
EI
TE
N

FA
SE
N

OMGEVING

2diabeat aanpak

DOELGROEP

OVERWEGING
LEEFSTIJL VERANDEREN

risicoprofiel

status

waarden

gezondheidsvaardigheden

risicoprofiel

status

waarden

gezondheidsvaardigheden
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2diabeat gebruikt het overzicht van risicofactoren om risicoprofielen (‘segmenten’) 
samen te stellen

Huidig overzicht van risicofactoren

W
oo

no
m

ge
vin

g

Werkomgeving

Familie 
met 

diabetes
TurksMarok-

kaans

Zwanger-
schapsdiab. 
/baby >9lbs

Suri-
naams-

(Hindoe-
stanen & 
Creolen)

Leeftijd 
>40

Bepaald 
medicijn-
gebruik3

Voormalig 
prediabetes

PCOS,
coeliakie, 

hemochro-
matose, 
reuma, 
COPD

Hyper-
tensie

Vetstof-
wisselings-

stoornis Lage 
opleiding/ 
inkomen

Voeding
< norm

Beweging
< norm

Stress Risico-
factoren

Moeder met 
zwanger-

schapsdiab. 

Menopauze

(ex-) 
Roker

Regelmatig 
alcohol

Slechte 
(kwaliteit) 

slaap

Overgewicht

Thuis

Andere niet-
westerse 
achter-
gronden

Werk in 
ploegen-
dienst

1

Familie 
met DT2

Turks

Marok-
kaans

Suri-
naams

Zwanger-
schapsdiab. 
/baby >9lbs

Hindoe-
staans

Overige 
risicos
CVRM

Lage 
opleiding/ 
inkomen

Leeftijd 
>40

Bepaald 
medicijn-
gebruik1

Voormalig 
prediabetes

PCOS,
coeliakie of 
hemochro-

matose
‘Risico’
factoren

Roken/ 
regelmatig 

alcohol

BMI>25 /
BMI>30

Voeding of 
Beweging 

< norm

Hyper-
tensie of

Dislipide-
mie

Overzicht van risicofactoren per 4 december
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Het overzicht van risicofactoren laat zien welke groepen mensen (sterk) verhoogd 
risico hebben, bovenop de groepen mensen met prediabetes en diabetes type 2 

Mensen met verhoogd risico Mensen met prediabetes Mensen met diabetes type 2
Glucose 6,0-6,9 mmol/L Glucose 7,0+ mmol/L

Alleen 
orale 

medicatie

Orale 
medicatie 
+ insuline

Alleen 
insuline

'omkeerbaar’
(pancreas functioneert nog goed)

'onomkeerbaar’
(pancreas 

functioneert 
niet goed meer)

Zonder 
medicatie

W
oo

no
m

ge
vin

g

Werkomgeving

Familie 
met 

diabetes
TurksMarok-

kaans

Zwanger-
schapsdiab. 
/baby >9lbs

Suri-
naams-

(Hindoe-
stanen & 
Creolen)

Leeftijd 
>45

Bepaald 
medicijn-
gebruik3

Voormalig 
prediabetes

PCOS,
coeliakie, 

hemochro-
matose, 
reuma, 
COPD

Hyper-
tensie

Vetstof-
wisselings-

stoornis Lage 
opleiding/ 
inkomen

Voeding
< norm

Beweging
< norm

Stress Risico-
factoren

Moeder met 
zwanger-

schapsdiab. 

Menopauze

(ex-) 
Roker

Regelmatig 
alcohol

Slechte 
(kwaliteit) 

slaap

Overgewicht

Thuis

Andere
niet-westerse
achtergronden

1

Met 2diabeat zetten we in op het opsporen, voorkomen en omkeren
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Op basis van het risico-overzicht heeft het 2diabeat team een top 10 van 
risicoprofielen opgesteld en getoetst in verscheidene bijeenkomsten

40-plussers met overgewicht 
en een etniciteit waarbij 
diabetes type 2 relatief vaak 
voorkomt

40-plussers met een 
laag opleidingsniveau 
en ernstig overgewicht 

Mensen die werken in 
ploegendienst

Mensen met 
(on)geïdentificeerde 
prediabetes

Vrouwen met 
(voormalige) zwanger-
schapsdiabetes

Mensen met diabetes 
type 2 maar nog zonder 
(diabetes)medicatie

Mensen met diabetes 
type 2 met orale 
medicatie met een 
laag opleidingsniveau

Mensen met diabetes 
type 2 met orale 
medicatie en een 
etniciteit waarbij 
diabetes type 2 relatief 
vaak voorkomt

Overige mensen met 
diabetes type 2 en orale 
medicatie (zonder een 
etniciteit waarbij diabetes 
type 2 relatief veel voorkomt 
en niet laag opgeleid)

Mensen met diabetes 
type 2 die insuline 
toedienen

257.000 690.000 905.000 1.131.000 104.000

353.000 382.000 139.000 192.000 179.000

40-plussers met overgewicht 
en een etniciteit waarbij 
diabetes type 2 relatief vaak 
voorkomt

40-plussers met een 
laag opleidingsniveau 
en ernstig overgewicht 

Mensen die werken in 
ploegendienst

Mensen met 
(on)geïdentificeerde 
prediabetes

Vrouwen met 
(voormalige) zwanger-
schapsdiabetes

Mensen met diabetes 
type 2 maar nog zonder 
(diabetes)medicatie

Mensen met diabetes 
type 2 met orale 
medicatie met een 
laag opleidingsniveau

Mensen met diabetes 
type 2 met orale 
medicatie en een 
etniciteit waarbij 
diabetes type 2 relatief 
vaak voorkomt

Overige mensen met 
diabetes type 2 en orale 
medicatie (zonder een 
etniciteit waarbij diabetes 
type 2 relatief veel voorkomt 
en niet laag opgeleid)

Mensen met diabetes 
type 2 die insuline 
toedienen

257.000 690.000 905.000 1.131.000 104.000

353.000 382.000 139.000 192.000 179.000

1
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Voor ieder van deze groepen kan de omvang worden gemonitord om de mate van 
‘succes’ van 2diabeat te bepalen

Mensen met verhoogd risico Mensen met prediabetes Mensen met diabetes type 2
Glucose 6,0-6,9 mmol/L Glucose 7,0+ mmol/L

Alleen 
orale 

medicatie

Orale 
medicatie 
+ insuline

Alleen 
insuline

'omkeerbaar’
(pancreas functioneert nog goed)

'onomkeerbaar’
(pancreas 

functioneert 
niet goed meer)

Zonder 
medicatie

1.131.000
aantal personen

1.069.820
aantal personen

1
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Het kunnen bepalen waar een hoge concentratie van een segment woont is het 
belangrijkste keuzecriterium voor een segment

1

Basiscriteria voor segmentkeuze:
• Minimale omvang segment: >100k

• Bekend waar hoge concentratie van segment ’woont’
• Kans op succes (en daarmee impact op trendbreuk)
• Urgentiegevoel

• …

40-plussers met een laag 
opleidingsniveau en ernstig 
overgewicht 

689.978

40-plussers met overgewicht en 
een etniciteit waarbij diabetes 
type 2 relatief vaak voorkomt

256.758

Impact van 2diabeat aanpak op segmentkeuze:
• Om te kunnen bepalen in welke omgevingen te starten is het 

belangrijkste criterium voor 2diabeat: wat zijn de omgevingen met 
hoogste concentratie van mensen met (verhoogd risico op) 
diabetes type 2?

• Deze vraag kan het best beantwoord worden voor de twee rechts 
getoonde segmenten, welke feitelijk vele van de andere 
segmenten omvatten

• Vervolgens richten we het aanbod in op de behoeften van 
burgertypen1

• Activiteiten/interventies in een omgeving zullen beschikbaar zijn 
voor alle bewoners in die omgeving

• Uiteindelijk streven we ernaar om de impact op alle segmenten 
inzichtelijk te maken

1.  Een profilering van cliënttypen met zorgmentality”, Motivation 2017
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Er ontstaan echter geen homogene groepen door te segmenteren op basis van 
achtergrond- en medische kenmerken. We gaan uit van enkele uitgangspunten: 

Niet iedereen is gelijk, differentiatie in aanbod en aanpak is nodig om 
aan te sluiten bij behoeften, gedragingen en voorkeuren van het individu

We gaan uit van een omgeving (wijk, buurt, regio of bedrijf) waarop de 
aanpak in relatie tot doelgroepen wordt geconfigureerd

Het individu met zijn/haar taken in zijn/haar omgeving staat centraal 
vanuit een integrale kijk

De aanpak is breder dan zorg en vraagt betrokkenheid van diverse 
actoren in de omgeving van het individu

De aanpak behoeft regionale aanjagers en een goede organisatiegraad
om succesvol te zijn

UITGANGSPUNTEN
Meer bewegen

TA
KE
N

IN
D
IV
ID
U

O
M
G
EV
IN
G

Multiproblematiek 
(bijv. schulden) 

aanpakken

risicoprofiel

status

waarden

…

gezondheids-
vaardigheden

Supermarkt

Buurthuis 

Moskee/ 
kerk/…

Bibliotheek

Op straat

In het 
park

Multi-
media

…

Buurt-
coach

Diëtist

Fysio

Verlos-
kundige

Maatschappelijk 
werksterGGD

Huisarts/
POH

Apotheek
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Stand van zaken – Ontwerpfase
OVERZICHT VAN BURGERTYPEN

Inventarisatie rond concentratie van 
hoog- risicogroepen (o.b.v. risicowiel)

Identificeren burgertypen binnen het 
gekozen segment o.b.v. behoeften, 
voorkeuren en gedragingen

Onderbouwd plan van aanpak om te 
komen tot een integrale benadering, 
die in een omgeving geconfigureerd 
kan worden

W
oo

no
m

ge
vin

g

Werkomgeving

Familie 
met DT2

Turks
Marok-
kaans

Zwanger-
schapsdiab. 
/baby >9lbs

Suri-
naams-
Hindoe-
staans

Leeftijd 
>40

Bepaald 
medicijn-
gebruik2

Voormalig 
prediabetes

PCOS,
coeliakie, 

hemochro-
matose, 
reuma, 
COPD

Hyper-
tensie

Vetstof-
wisselings-

stoornis Lage 
opleiding/ 
inkomen

Chinees

Eritrees

Syrisch

Voeding
< norm

Beweging
< norm

Stress Risico-
factoren

Moeder met 
zwanger-

schapsdiab. 

Menopauze

Roken

Regelmatig 
alcohol

Slechte 
(kwaliteit) 

slaap

Overgewicht

Thuis

1

2 4

Inventarisatie omgevingen (dorp, 
stadswijk en bedrijven) met een goede 
organisatiegraad (samenwerkings-
verbanden) en een potentiële aanjager

3

Kwartiermakersfase (2019-2020)

Ontwerpfase Realisatiefase

Overzicht risicofactoren

Burgertypen

Omgevingen

2diabeat aanpak
BEREID WORDEN TOT VERANDEREN LEEFSTIJL BEHOUDEN

BEWUSTWORDING VOORBEREIDING

A
C
TI
V
IT
EI
TE
N

FA
SE
N

OMGEVING

2diabeat aanpak

DOELGROEP

OVERWEGING
LEEFSTIJL VERANDEREN

risicoprofiel

status

waarden

gezondheidsvaardigheden

risicoprofiel

status

waarden

gezondheidsvaardigheden
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Aangezien differentiatie nodig is om aan te sluiten bij behoeften, gedragingen en 
voorkeuren van het individu willen we een tweede ‘segmentatie’ toepassen

2

Belangrijkste 
burgertypes binnen 
de voorgestelde 
segmenten 

1.  Een profilering van cliënttypen met zorgmentality”, Motivation 2017
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De groep ‘minder zelfredzamen’ zijn minst tevreden over hun huidige gezondheid, 
maar ontberen de kennis en vaardigheden om deze te verbeteren 

2

1.  Een profilering van cliënttypen met zorgmentality”, Motivation 2017

De voorkeur van deze groep op ‘zorgvoorzieningen’ in de buurt sluit goed aan bij de omgevingsgerichte aanpak van 2diabeat

Samenvatting

• De minder zelfredzamen hebben 
moeite met de toenemende eigen 
verantwoordelijkheid en de 
keuzemogelijkheden van 
zorgaanbod en zorgverzekeraar. 

• Ze hebben een wat passieve 
houding tegenover de zorg en zijn 
het minst tevreden met hun huidige 
gezondheidstoestand

• De zorgvraag is over het algemeen 
relatief groot, informatie over de zorg 
moet relatief eenvoudig zijn.

• Deze zorgcliënten zijn van alle 
groepen het meest lokaal 
georiënteerd. Ze hebben een 
voorkeur voor zorgvoorzieningen in 
de buur

Aandachtspunten
• Niet altijd bewust van goede voeding

• genieten en verwennen soms 
belangrijker dan (altijd maar) 
verantwoord leven

• Minder focus op sport

• Vaker moeite met veel informatie

• Heeft meer tijd nodig voor nieuwe 
technologische ontwikkelingen

• Voelt zich soms minder gemakkelijk bij 
de geïndividualiseerde samenleving

• Financieel minder draagkrachtig

Kenmerkend
• Hulp vertrouwd en dichtbij

• De huisarts is een gerespecteerd 
vertrouwenspersoon met autoriteit

• Sterke familiebanden

• Vaker contact met directe omgeving

Do’s
• Korte, eenvoudige en eenduidige 

informatie

• Niet te veel keuzeopties

• Begeleiding en duidelijk advies bij 
keuze

• Persoonlijke benadering en vast 
contactpersoon

• Duidelijke afspraken en begrip 
voor menselijke maat

• Kleine stappen en ‘vier’ de 
successen

Dont’s
• Te veel nadruk op eigen 

verantwoordelijkheid

• De lat te hoog leggen

• (Te) lange termijn doelstelling

• Sociaal wenselijke antwoorden: 
“het gaat goed”
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Stand van zaken – Ontwerpfase
SELECTIE VAN OMGEVINGEN

Inventarisatie rond concentratie van 
hoog- risicogroepen (o.b.v. risicowiel)

Identificeren burgertypen binnen het 
gekozen segment o.b.v. behoeften, 
voorkeuren en gedragingen

Onderbouwd plan van aanpak om te 
komen tot een integrale benadering, 
die in een omgeving geconfigureerd 
kan worden

W
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ge
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Werkomgeving

Familie 
met DT2

Turks
Marok-
kaans

Zwanger-
schapsdiab. 
/baby >9lbs

Suri-
naams-
Hindoe-
staans

Leeftijd 
>40

Bepaald 
medicijn-
gebruik2

Voormalig 
prediabetes

PCOS,
coeliakie, 

hemochro-
matose, 
reuma, 
COPD

Hyper-
tensie

Vetstof-
wisselings-

stoornis Lage 
opleiding/ 
inkomen

Chinees

Eritrees

Syrisch

Voeding
< norm

Beweging
< norm

Stress Risico-
factoren

Moeder met 
zwanger-

schapsdiab. 

Menopauze

Roken

Regelmatig 
alcohol

Slechte 
(kwaliteit) 

slaap

Overgewicht

Thuis

1

2 4

Inventarisatie omgevingen (dorp, 
stadswijk en bedrijven) met een goede 
organisatiegraad (samenwerkings-
verbanden) en een potentiële aanjager

3

Kwartiermakersfase (2019-2020)

Ontwerpfase Realisatiefase

Overzicht risicofactoren

Burgertypen

Omgevingen

2diabeat aanpak
BEREID WORDEN TOT VERANDEREN LEEFSTIJL BEHOUDEN

BEWUSTWORDING VOORBEREIDING

A
C
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V
IT
EI
TE
N

FA
SE
N

OMGEVING

2diabeat aanpak

DOELGROEP

OVERWEGING
LEEFSTIJL VERANDEREN

risicoprofiel

status

waarden

gezondheidsvaardigheden

risicoprofiel

status

waarden

gezondheidsvaardigheden
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Voor de selectie gebruiken we lijst met omgevingen met hoge concentratie van de 
segmenten en deze matchen we met aanwezigheid van samenwerkingsverbanden

3

Provincie Gemeente # Wijk
Groningen Pekela 1 Gemeente Pekela

Groningen Oldambt 2 Gemeente Oldambt

Groningen Midden-Groningen 3 Voormalig gemeente Menterwolde

Groningen Appingedam 4 Gemeente Appingedam

Limburg Beekdaelen 5 Voormalig gemeente Onderbanken

Limburg Kerkrade 6 Gemeente Kerkrade

Gelderland Zevenaar 7 Voormalig gemeente Rijnwaarden

Limburg Brunssum 8 Gemeente Brunssum

Groningen Westerwolde 9 Voormalig gemeente Vlagtwedde

Groningen Delfzijl 10 Gemeente Delfzijl

Segment-
omgevingen1

Samenwerkingen

Provincie Regio Activiteiten/samenwerkingen
Limburg Leudal Kerngezond Gemeente Leudal

Limburg ‘Midden-Limburg’ Samenwerking met huisartsen/praktijkondersteuner en fysiopraktijken

Limburg ‘Midden-Limburg’ Supermarktmetingen (vet-spieren-bloeddruk) en rondleidingen

Limburg ‘Zuid-Limburg’ Contact met POH, diabetesverpleegkundigen, wijkverpleegkundige vergoedingen, 
zorgverzekeraars, leveranciers

Limburg ‘Limburg’ KeerDiabetes2Om

Limburg Heerlen Samenwerkingsverbanden mbt diabetes 1e en 2e lijn

Limburg ‘Midden-Limburg’ Bewegen stimuleren vanuit sportcoaches gemeente

Limburg Heerlen Transmurale teams mbt voeding 1e, 1½ en 2e lijnsdiëtitiek

Voorlopige selectie

1: Omgevingen voor segment: 45+, ernstig overgewicht met laag opleidingsniveau - Wijken gezocht op inkomen, omdat wijkcijfers opleidingsniveau niet beschikbaar zijn.           
Bronnen: CBS statline 2016, Wijken en Buurten, en Gezondheidsmonitor 2016; Regiobijeenkomsten

Hoge 
concentratie van 

segment

Voldoende 
organisatiegraad

criteria
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De omgevingen hebben we gerangschikt op basis van de mate waarin zij, per 
segmentkenmerk, afwijken van het landelijke gemiddelde

Factoren op gemeente- en 
wijkniveau is verzameld
• Overgewicht (%)
• Ernstig overgewicht (%)
• 45+(%)
• Niet-westerse 

migratieachtergrond (%)
• Gemiddeld inkomen1 (€)

Factoren zijn gescoord
• Per factor is het gemiddelde 

berekend
• Daarna is er een score gegeven 

hoe ver een wijk van het 
gemiddelde af ligt

Scores bij elkaar opgeteld voor de 
belangrijkste segmenten
• Hierdoor hebben de wijken een 

totaalscore gekregen per 
segment

Omgevingen aangepast naar de 
vergelijkbare omvang
• Omdat sommige gemeente en 

wijken heel groot of klein waren, is 
er besloten om omgevingen te 
maken van vergelijkbare omvang

• Totaalscore per gemeente 
bekeken
− Voor de G39 (de 44 grootste steden,  

waarbij de G5 is geëxcludeerd) is er 
gekeken naar stadsdelen

− Voor de overige 351 gemeenten is 
gekeken op gemeenteniveau

Scores gebruikt om de ‘omgevingen’ 
te rangschikken en de top 10 als 
startpunt voor te gebruiken voor 
vervolgstappen

3

Data verzamelen Data verwerken Omgevingen selecteren

1: Omdat er geen data voor opleidingsniveau per wijk beschikbaar was, is er gekozen 
voor gemiddeld inkomen.
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Voor twee voorname hoog-risico segmenten komen twee verschillende typen 
omgevingen 

Provincie Gemeente # Regio/Gemeente
Noord-Holland Zaanstad 1 Zuidoost-Zaanstad
Zuid-Holland Schiedam 2 Zuid-Schiedam
Noord-Holland Haarlem 3 Zuidoost-Haarlem
Gelderland Arnhem 4 Zuid-Arnhem
Flevoland Lelystad 5 Lelystad-Centrum
Gelderland Doesburg 6 Doesburg
Noord-Brabant Tilburg 7 Noord-Tilburg
Gelderland Westervoort 8 Westervoort
Overijssel Almelo 9 Midden-Almelo
Noord-Holland Purmerend 10 Purmerend

Provincie Gemeente # Dorp/stad
Groningen Pekela 1 Pekela
Groningen Oldambt 2 Oldambt
Groningen Midden-Groningen 3 Menterwolde
Groningen Appingedam 4 Appingedam
Limburg Beekdaelen 5 Onderbanken
Limburg Kerkrade 6 Kerkrade
Gelderland Zevenaar 7 Rijnwaarden
Limburg Brunssum 8 Brunssum
Groningen Westerwolde 9 Vlagtwedde
Groningen Delfzijl 10 Delfzijl

40-plussers met overgewicht en een 
etniciteit waarbij diabetes type 2 
relatief vaak voorkomt

40-plussers met een laag 
opleidingsniveau1 en 
ernstig overgewicht (BMI>30)

Voorlopige selectie

1: Regio’s gezocht op inkomen, omdat wijkcijfers opleidingsniveau niet beschikbaar zijn.          Bronnen: CBS statline 2016, Wijken en Buurten, en Gezondheidsmonitor 2016

3
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Samenwerkingsverbanden of acties gelinkt aan de regio’s per segment

Provincie Gemeente # Regio/Gemeente Activiteiten en/of samenwerkingen

Noord-Holland Zaanstad 1 Zuidoost-Zaanstad

• Gezond Gewicht Kansrijk in Zaanstad
• Zaansfit van JOGG
• 'Gezonde Wijk' in Saendelft
• Zaanse Visie op Gezondheid

Zuid-Holland Schiedam 2 Zuid-Schiedam
• MEE Rotterdam Rijnmond
• Natuurlijk Gezond Schiedam Facebookgroep
• Thematafel Gezond in Schiedam

Noord-Holland Haarlem 3 Zuidoost-Haarlem • Gezond Haarlem
• Bewust Haarlem

Gelderland Arnhem 4 Zuid-Arnhem • Maak Ruimte voor Gezondheid

Flevoland Lelystad 5 Lelystad-Centrum
• Samen gezond in Lelystad 2020-2024
• Een Gezonder Flevoland
• JOGG

Gelderland Doesburg 6 Gemeente Doesburg • Doesburg Beweegt

Noord-Brabant Tilburg 7 Noord-Tilburg • JOGG
• Gezond in de Stad

Gelderland Westervoort 8 Gemeente Westervoort
• Bewegen op Recept
• JOGG
• Gezondheid en Vitaliteitsmarkt

Overijssel Almelo 9 Midden-Almelo • (Digi)taal werkt! Almelo - Gezond in je wijk
Noord-Holland Purmerend 10 Gemeente Purmerend • Fit&Better gezonder leven, meer bewegen

40-plussers met overgewicht en een etniciteit waarbij diabetes type 2 relatief vaak voorkomt

Voorlopige selectie

3
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Samenwerkingsverbanden of acties gelinkt aan de regio’s per segment

Provincie Gemeente # Dorp/stad Activiteiten en/of samenwerkingen
Groningen Pekela 1 Pekela • BeweegKuur – Menzis

Groningen Oldambt 2 Oldambt

• Zorgvernieuwing Ouderzorg Groningen
• Samenwerking aan positieve gezondheid – Gemeente Oldambt
• BeweegKuur – Menzis
• Netwerkbijeenkomsten Aletta Jacobs School of Public Health

Groningen Midden-Groningen 3 Menterwolde • BuurtzorgPlus Meeden

Groningen Appingedam 4 Appingedam

• Lokaal gezondheid Delfzijl – Appingedam – Loppersum
• Eerstelijnszorg Appingedam (EZA) werkt samen met UMCG, Ommelander 

ziekenhuis, Aswa, gemeente Appingedam en verpleeghuizen
• Appingedam Gezond in Beweging
• Kerngezond Appingedam

Limburg Beekdaelen 5 Onderbanken • JOGG

Limburg Kerkrade 6 Kerkrade
• JOGG
• Nationale Diabetes Challenge
• Meerjarenbeleidsplan maatschappelijke ondersteuning Kerkrade 2019-2022

Gelderlan
d Zevenaar 7 Rijnwaarden • JOGG

• Nationale Diabetes Challenge

Limburg Brunssum 8 Brunssum • RiskCare Preventie
• JOGG

Groningen Westerwolde 9 Vlagtwedde • Nationale Diabetes Challenge
• Iedereen kan meedoen! Westerwolde 2018-2022

Groningen Delfzijl 10 Delfzijl • GezondIn Delfzijl

40-plussers met een laag opleidingsniveau1 en ernstig overgewicht (BMI>30)

Voorlopige selectie

1: Regio’s gezocht op inkomen, omdat wijkcijfers opleidingsniveau niet beschikbaar zijn.           Bronnen: CBS statline 2016, Wijken en Buurten, en Gezondheidsmonitor 2016

3
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Agenda

Toelichting stand van zaken 2diabeat programma

Toetsen aanpak en selectie van doelgroepen en omgevingen

Toetsen aanpak interventies en werkzame elementen

Afsluiten en vervolgstappen
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Stand van zaken – Ontwerpfase
2DIABEAT AANPAK

Inventarisatie rond concentratie van 
hoog- risicogroepen (o.b.v. risicowiel)

Identificeren burgertypen binnen het 
gekozen segment o.b.v. behoeften, 
voorkeuren en gedragingen

Onderbouwd plan van aanpak om te 
komen tot een integrale benadering, 
die in een omgeving geconfigureerd 
kan worden

W
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Werkomgeving

Familie 
met DT2

Turks
Marok-
kaans

Zwanger-
schapsdiab. 
/baby >9lbs

Suri-
naams-
Hindoe-
staans

Leeftijd 
>40

Bepaald 
medicijn-
gebruik2

Voormalig 
prediabetes

PCOS,
coeliakie, 

hemochro-
matose, 
reuma, 
COPD

Hyper-
tensie

Vetstof-
wisselings-

stoornis Lage 
opleiding/ 
inkomen

Chinees

Eritrees

Syrisch

Voeding
< norm

Beweging
< norm

Stress Risico-
factoren

Moeder met 
zwanger-

schapsdiab. 

Menopauze

Roken

Regelmatig 
alcohol

Slechte 
(kwaliteit) 

slaap

Overgewicht

Thuis

1

2 4

Inventarisatie omgevingen (dorp, 
stadswijk en bedrijven) met een goede 
organisatiegraad (samenwerkings-
verbanden) en een potentiële aanjager

3

Kwartiermakersfase (2019-2020)

Ontwerpfase Realisatiefase

Overzicht risicofactoren

Burgertypen

Omgevingen

2diabeat aanpak
BEREID WORDEN TOT VERANDEREN LEEFSTIJL BEHOUDEN

BEWUSTWORDING VOORBEREIDING
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OMGEVING

2diabeat aanpak

DOELGROEP

OVERWEGING
LEEFSTIJL VERANDEREN

risicoprofiel

status

waarden

gezondheidsvaardigheden

risicoprofiel

status

waarden

gezondheidsvaardigheden
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De 2diabeat aanpak is gebaseerd op een combinatie van drie elementen

Elementen van de 2diabeat aanpak

Doelgroep in een 
Omgeving

Activiteiten Actoren

Integrale aanpak
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De aanpak gaat uit van het individu met zijn/haar taken in zijn/haar omgeving

Gezonder eten

TA
KE

N
IN

D
IV

ID
U

O
M

G
EV

IN
G

Multiproblematiek 
(bijv. schulden) 

aanpakken

CONCEPT

risicoprofiel

status

In de 2diabeat aanpak heeft het individu taken (gewenst 
gedrag) waar hij, al dan niet met ondersteuning, aan moet 
werken
Deze taken dienen voltooid te worden om het aanmeten van 
een gezonde leefstijl te laten slagen

Op individueel niveau wordt de aanpak geconfigureerd naar:
• het risicoprofiel1 waartoe een individu behoort; en 
• zijn sociaal-economische status en waarden2. 
Aan de hand van deze dimensies kunnen verschillende 
burgertypen worden geïdentificeerd.

1Risicoprofielen opgesteld en onderbouwd door 2diabeat, 2020
2”Een profilering van cliënttypen met zorgmentality”, Motivation 2017````````

In de omgeving van een individu onderscheiden we zijn 
woonomgeving, werkomgeving en thuissituatie. 
In deze omgeving identificeren we een ‘circle of contact’, een 
zo compleet mogelijk overzicht van de plaatsen en personen, 
via welke individuen benaderd kunnen worden

waarden

…

gezondheidsvaardigheden
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Om gedragsverandering bij een individu te bewerkstelligen en bestendigen zijn er 
activiteiten nodig in ieder van de onderscheiden fasen

BEREID WORDEN TOT VERANDEREN LEEFSTIJL BEHOUDEN
BEWUSTWORDING VOORBEREIDING

A
C
TI
V
IT
EI
TE
N

FA
SE
N

OMGEVING

2diabeat aanpak

DOELGROEP

OVERWEGING
LEEFSTIJL VERANDEREN

risicoprofiel

status

waarden

gezondheids-
vaardigheden

risicoprofiel

status

waarden

gezondheids-
vaardigheden
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Binnen onze aanpak hebben we onderzoek gedaan naar de werkzame elementen 
met betrekking tot activiteiten en een integrale omgevingsgerichte aanpak

Doelgroep in een 
Omgeving

Activiteiten Actoren

Integrale aanpak

Elementen van de 2diabeat aanpak



Zelf doen/informele 
activiteiten

Formele 
activiteiten

* Hierbij beperkt 2diabeat zich niet tot de gecombineerde 
leefstijlinterventies die vergoed worden vanuit het basispakket

CONCEPT

Voorbeelden van activiteiten en 
werkzame elementen
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We zorgen niet alleen voor een passend aanbod van activiteiten, maar ook dat dit 
inzichtelijk is en dat er ‘sprankels’ komen voor blijvende motivatie

Opties voor activiteiten

Wij maken het aanbod inzichtelijk Wij brengen ’sprankels’ aan

Opties voor activiteiten

Sprankel is een motiverende activiteit om de 
‘veranderingsbeweging’ aan te jagen



WERKZAME ELEMENTEN AANPAK

1 Wartna et al. (2012)
2 Molleman & Hosman (2015)
3 van Koperen et al. (2018) AAGG

Onderdelen van een interventie die voor de gewenste uitwerking zorgen. Ze zijn gekoppeld aan de doelen, sluiten
aan bij de doelgroep en moeten bijdragen aan een goede uitvoering. Een goede combinatie van werkzame
elementen maakt de aanpak effectief1. Voor een integrale aanpak als 2diabeat geldt dat de werkzame
elementen van de context nog belangrijker zijn dan de werkzame elementen van de interventies zelf2.

DOELGROEP OMGEVING ACTIVITEITEN LOKAAL STAKEHOLDERNETWERK

BLAUWDRUK AANPAK LEREND NETWERK TOETSINGSKADER 2diabeat NL
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ü Theoretische onderbouwing3

ü Gebruik sociaal ecologisch 
model3, 6

ü Meerjarenplan met missie van 
>20 jaar3

ü Duidelijke randvoorwaarden4

ü Meerdere doelgroepen 
duidelijk gespecificeerd3

ü Landelijke bekendheid generen 
met communicatie en 
marketingplan3

ü (Huis)artsen stimuleren 
aandacht te besteden aan 
leefstijl en preventie7

ü Doorlopende evaluatie en 
monitoring3

ü Effectmetingen3

ü Centraal leiderschap3

ü Regie en coördinatie op 
verschillende niveaus3 en tussen 
verschillende factoren7

ü Eigenaarschap op lokaal 
niveau stimuleren3

ü Doelgroep participeert in 
ontwikkelen lokale configuratie 3, 6, 7

ü Adaptaties voor verschillende 
etnische groepen en mensen 
met beperkingen5

ü Aandacht voor andere 
problematiek7

ü Voldoende aantrekkelijk en 
passend beweegaanbod4,7

ü Sociaal supportsysteem5

ü Voedselomgeving en –aanbod 
nodigt uit tot gezonde keuze7

ü Activiteiten sluiten aan bij 
context en bestaande 
werkwijze3

ü Activiteiten sluiten aan bij 
dagelijks leven van de 
doelgroep7

ü Gemeenschappelijk 
doel/belang en inzicht in 
meerwaarde van 
samenwerking3

ü Duidelijke samenwerkings-
afspraken over rollen en 
verantwoordelijkheden3

ü Lokaal leiderschap3

ü Multidisciplinaire samenwerking 
waarin professionals elkaar 
kennen4,6,7

4 Mulderij et al. (2019) K-fitt 2.0
5 Greaves et al. (2011) Review of reviews
6 Haggis et al. (2013)

7 van Rinsum et al. (2019)1 Wartna et al. (2012)
2 Molleman & Hosman (2015)
3 van Koperen et al. (2018) AAGG



36

Naast de doelgroep in een omgeving, hebben we ook onderzoek gedaan naar de 
verscheidene actoren met wie we aan de slag zouden kunnen

Doelgroep in een 
Omgeving

Activiteiten Actoren

Integrale aanpak

Elementen van de 2diabeat aanpak
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2diabeat beoogt om een brede groep Actoren en ‘Kanalen’ te activeren om samen 
mensen uit de doelgroep door de fasen van verandering te loodsen

Fysiotherapeut

Verloskundige 

Huisarts/POH

Apotheker

Leefstijlcoach

Thuiszorg

Wijkverpleegster GGD medewerker

Familie Vrienden

Mantelzorger

Buurtcoach

Diëtist

Priester/Pastoor/
Imam/Rabbijn

…
Sportvereniging 

Lokale 
‘beroemdheid’ 

Woning-
corporatie

Gemeente

Actoren

Supermarkt
Buurthuis 

Bibliotheek

Op straat

In het park

Regionale TV

Belhuis

Koffie-/theehuis

Cafés/
restaurants

Overige 
winkels

Sportschool

Wijksteunpunt
Bioscoop

Evenementen

In het OV

Bakkerij

Kanalen

Slagerij

Poelier

Groenteboer
Fastfood-

restaurants

?

Werkgever

Yoga-instructeur

Werkgevers

Lokale/ regionale 
kranten

Social media

Influencers

Apps
Online platform

Schoonheids-
salon

Kapper

Nagelstudio

NDF/ DVN/ DF

Een van de actoren (of een 
onafhankelijke persoon) moet 
dienen als ‘aanjager’ om te 
zorgen voor blijvend 
momentum
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Agenda

Toelichting stand van zaken 2diabeat programma

Toetsen aanpak en selectie van doelgroepen en omgevingen

Toetsen aanpak interventies en werkzame elementen

Afsluiten en vervolgstappen
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Vervolgproces
• Wij verwerken de uitkomsten en sturen jullie het 

aangepaste document uiterlijk 26 maart

• 31 april begint de volgende fase van het 
programma

• Ook in de vervolgfase zullen we regelmatig 
bijeenkomsten organiseren waarvoor jullie een 
uitnodigingen zullen ontvangen
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2diabeat benadering van geïntegreerd programma ter bevordering van 
leefstijlverandering: werkzame elementen van een integrale aanpak

Programmatische aanpak
• Theoretische onderbouwing van 

programma(onderdelen)
• Planmatige aanpak
• Participatie van de (eind)doelgroep bij planning 

en implementatie
• Meerdere doelgroepen duidelijk specificeren
• Werken volgens standaarden en richtlijnen van 

programmatische aanpak
• Gemeentebreed en sectoroverstijgend

Werkzame elementen van een geïntegreerd omgevingsgerichte aanpak1

Leiderschap
• Politiek-bestuurlijk draagvlak
• Integrale aanpak is expliciete prioriteit van beleid
• Coördinatie van programmaonderdelen en 

geheel
• Leiderschap centraal en lokaal (bestuurlijk, 

ambtelijk en uitvoerend)
• Inzet transformationeel leiderschap inclusief 

veranderingsstrategie
• Inzet van medewerkers met juiste competenties, 

expertise en kennis
• Stimuleren inzet van medewerkers, gericht op 

intrinsieke motivatie

Integrale samenwerking
Integrale en transparante samenwerking met 
publieke en private lokale belanghebbenden, met:
• gemeenschappelijk doel/belang: inzicht in 

meerwaarde van samenwerking
• duidelijke samenwerkingsafspraken over rollen en 

verantwoordelijkheden
• regie en coördinatie geregeld op verschillende 

niveaus
• investeren in gezamenlijke taal, werkprocessen en 

werkomstandigheden

De lerende aanpak
• Gebruik van kennis en ervaring
• Monitoren van determinanten en 

gezondheidsuitkomsten
• Systematisch reflecteren op uitkomsten)
• Gestructureerd evaluatieplan
• Evaluatie en monitoring van processen en 

effecten
• Op basis van evaluatie en gesignaleerde 

veranderingen in het systeem 
interventies aanpassen

• Evaluatie gericht op herkennen van bijdrage 
integrale aanpak aan langetermijndoelen

Langetermijnvisie gericht op blijvende 
veranderingen
• Meerjarenplan met een missie van >20 jaar
• Stevig bestuurlijk en beleidsmatig draagvlak
• Eigenaarschap bij betrokkenen wordt 

gestimuleerd
• Blijvende veranderingen in de omgeving 

ondersteunen het gewenste gedrag
• In alle beleidsvormen aandacht voor gezondheid 

(HiaP)3
• Geoormerkt budget voor de integrale aanpak
• Voldoende capaciteit personeel
• Op tijd beginnen met borgen

Communicatie en marketing
• Het stellen van een norm
• Het verkrijgen van urgentiebesef
• Een eenduidige positieve boodschap zenden en 

bereik hiervan vergroten
• Het beperken van marketing van ongezonde 

voeding en dranken gericht op kinderen
• Inzet van gedragsinzichten om 

communicatiemiddelen te laten aansluiten bij 
belevingswereld doelgroepen

• Gebruik van socio-ecologisch model (single issue)

1. Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht: kansrijk? Een zoektocht naar de werkzame elementen
Door NJi, VU en Cuprifère Consult

Wordt verder aangevuld
Vervangen door 

laatste versie per 17/3


