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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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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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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

Pr
ev

al
en

tie
 

di
ab

et
es

 ty
pe

 2

Tijd

Prognose RIVM

Doel: trendbreuk in toename diabetes type 2

* 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
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Binnen de bevolking van Nederland zijn meerdere subpopulaties met betrekking tot 
diabetes type 2 te identificeren met elk een eigen risico-/prevalentieprofiel

Mensen met 
diabetes type 2

Mensen met 
prediabetes

Glucose 7,0+ mmol/L

'omkeerbaar’
(pancreas 

functioneert nog goed)

'onomkeerbaar’
(pancreas functioneert 

niet goed meer)

Glucose 6,0-6,9 mmol/L

Geïdentificeerd Niet-geïdentificeerd

Mensen met 
verhoogd risico

Geïdentificeerd Niet-geïdentificeerd Geïdentificeerd Niet-geïdentificeerd

1) prednison of bepaalde medicijnen tegen psychoses

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

Familie 
met DT2

Turks

Marok-
kaans

Suri-
naams

Zwanger-
schapsdiab./ 
baby >9lbs

Hindoe-
staans

Overige 
risicos
CVRM

Opleiding/ 
inkomen

Leeftijd 
>40

Bepaald 
medicijn-
gebruik1

Voormalig 
prediabetes

PCOS,
coeliakie of 
hemochro-

matose
‘Risico’

factoren

Roken & 
alcohol

BMI>25 /

BMI>30

Voeding of 
Beweging 

< norm

Hyper-
tensie of

Dislipide-
mie
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Na de voorbereiding in de kwartiermakersfase start het programma in 2021

Kwartiermakersfase (2020) Programma (2021 – 2028)

Ontwerpfase Realisatiefase Versnellingsfase

• 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

• Selectie 2 of 3 meest impactvolle 
segmenten

• Verdiepen segmenten; behoeften, 
aanpak en selectie passend pallet 
aan interventies

• Per segment:
− Versnellen interventies
− Verbinden interventies
− Ontwikkelen interventies

• Selectie van pilotregio’s
• Opstarten pilots in regio’s
• Financiering programma 

finaliseren (PPS)
• Programmaplan opstellen

• 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

Segmentbenadering
1. Doorgronden segment
2. Benodigde aanpak 
3. Benodigde interventies
4. Versnellen, verbinden, ontwikkelen
5. Implementeren & evalueren

Iteratieve aanpak nieuwe segmenten

Pilots voor ten minste twee segmenten
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Voor ieder segment dat we selecteren doorlopen we 5 stappen

Doorgronden geselecteerd 
segment

Versnellen, 
verbinden, ontwikkelen 

van interventies
Benodigde interventiesBenodigde aanpak per 

segment
Implementeren & 

evalueren

1 2 3 4 5

• 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

• …

• Vaststellen benodigde pallet 
aan interventies om aanpak 
uit te rollen

• Inzichtelijk maken welke 
interventies al voldoen, welke 
ondersteuning nodig hebben 
en wat nog ontwikkeld moet 
worden

• …

• 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

• …

In de volgende fase
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De kwartiermakersfase start met een ontwerpfase waarin de benodigde elementen 
voor de selectie 

12

Maart ‘20

Regieteam

Stuurgroep

Klankbordgroep

Projectteam

Verander-agenda

Letter of Intent

Stakeholder 
management

Communicatie 
inrichten & 
uitvoeren

Organiseren 
bijeenkomsten

Tijdlijn ontwerpfase 2DiaBeat

Oktober ‘19 November ‘19 December ‘19 Januari ‘20 Februari ‘20

RT

KBG

Plan + financiering

RT RT RT RT RT

SG SG SG SG

Maatsch. analyse

Stakeholder & 
interventie analyse

Segmentatie

Impact-model

Pijplijn regio’s

Versie
0.1

Versie
0.2

Versie
0.3

Versie
1.0Desk research

Expert-

Noord

Zuid

Midden

Regiobijeen-
komsten

Bijeen-
komst

Expert-

Bijeen-
komst

Continue afstemming

Kick-
Off

Research

Programma-
management

Planvorming

Communicatie 
en logistiek

Kwartiermakersfase (2020)
Ontwerpfase Realisatiefase
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Opzet van deze bijeenkomst

• Omvang van de verschillende subpopulaties en diabetes-gerelateerde kosten

• Stakeholders met een rol en/of belang bij het voorkomen, omkeren en/of behandelen 
van diabetes type 2 

• Interventies gericht op het voorkomen en/of omkeren van diabetes type 2

Onderwerpen

• Een inspirerende en leerzame sessie voor iedereen

• Suggesties ontvangen ter aanvulling van de getoonde en/of nog niet gevonden 
informatie

• Specifiek voor interventies: Het identificeren van drijvers en barrières voor succes van een 
interventie

Doel

Aanpak
• Ieder onderwerp wordt eerst geïntroduceerd

• Vervolgens volgt een plenaire discussie met of zonder actieve werkvorm
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Vervolg op hoofdlijnen

April-Q4 2020
Realisatiefasemaart/aprilfebruarijanuaridecember

Wij verwerken de 
uitkomsten en 
sturen jullie het 
aangepaste 
document uiterlijk 
6 december

Regiobijeenkomsten
om inzichten te 
delen en lokale 
kennis en ervaring 
op te halen

Volgende 
expertsessie waarin 
we de laatste 
bevindingen zullen 
delen en bespreken

Conferentie om 
resultaten en 
gemaakte keuzes te 
delen en als kick-off 
van de volgende fase 
van 2diabeat

Jullie zullen voor alle toekomstige bijeenkomsten een uitnodiging ontvangen
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Agenda

09.00 Toelichting 2diabeat programma

09.20 Toelichting en dialoog over Maatschappelijke analyse

09.40 Toelichting en dialoog over Stakeholder analyse

10.30 Koffiepauze

10.45 Toelichting en dialoog over leefstijlinterventies

11.55 Afsluiting
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De maatschappelijke analyse heeft twee doelen

Concretisering van de 
omvang van de totale 

maatschappelijke impact

Basis voor inschatten van 
totaal te voorkomen kosten 
(financieel en DALY) in 2028
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Overzicht van de belangrijkste bronnen die we hebben gebruikt in de analyse.
Zijn er bronnen die jullie kennen, die we zeker ook zouden moeten raadplegen?

Titel Organisatie Jaar Omschrijving

VTV 2018 RIVM 2018 Volksgezondheid toekomst verkenning; Trendscenario van demografie en 
verschillende ziekten

Gezondheidsenquête / Leefstijlmonitor CBS, RIVM, 
Trimbosinstituut

2018 Gegevens over de leefstijl van de Nederlandse bevolking in beeld die van 
invloed zijn op de gezondheid

Bevolking; geslacht, leeftijd, generatie en 
migratieachtergrond, 1 januari

CBS Statline 2019 Dataset met data omtrent demografie en epidemiologie van Nederland

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken CBS Staline 2019 Dataset met data omtrent gezondheid en zorggebruik in Nederland

Bevolking; kerncijfers CBS Statline 2019 Dataset met data omtrent bevolkingsaantallen en achtergrond

Diabetes Mellitus; Cijfers en context NIVEL 2018 Cijfers over de prevalentie, incidentie, geslacht en andere kenmerken

Staat Volksgezondheid en Zorg NIVEL 2018 Cijfers over de prevalentie, incidentie, geslacht en andere kenmerken

De epidemiologische kengetallen betreffende ziekten en 
zorgepisodes in een eerstelijns populatie 

Family Medicine 
Network

2015 Aandeel diabetes type 1 vergeleken met diabetes type 2
Ontwikkeling van incidentie 1991-2014

Novel subgroups of adult-onset diabetes and their 
association with outcomes.

Ahlqvist et al 2018 De prevalentie verdeeld over vijf subgroepen gegroepeerd in ernst van 
diabetes

Prevalence of gestational diabetes mellitus in Europe Eades, C. et al 2017 Prevalentie van zwangerschapsdiabetes in Europa

Case finding of type 2 diabetes among different ethnic 
minority groups: the HELIUS study.

Snijder, M. B. et al 2017 Artikel over diabetes in Amsterdam afgezet naar etnische achtergrond

The current total economic burden of diabetes mellitus in 
the Netherlands. 

Peters, M. L. et al 2017 Artikel over de economische gevolgen van diabetes in Nederland

Prediabetes: a high-risk state for diabetes development. Tabák, A. G. et al 2012 Artikel over cijfers van prediabetes

Lifetime risk of progression from prediabetes to type 2 
diabetes.

Ligthart, S. et al 2016 Artikel over de progressie van prediabetes naar diabetes type 2
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De maatschappelijke analyse bestaat uit twee kernelementen

Epidemiologie Kwalitatieve en kwantitatieve 
maatschappelijke lasten
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1.069.820 
Mensen met diabetes type 2

Elke uur komen er 
bijna 6 mensen bij



17
Concept

De prevalentie en incidentie van diabetes (type 1 en 2) in Nederland zijn de 
afgelopen 30 jaar gegroeid

Ontwikkeling van diabetes in 30 jaar
• In ruim 30 jaar tijd is de prevalentie van 

diabetes bij mannen toegenomen met 140%

• Voor vrouwen is de prevalentie met ongeveer 
50% gestegen

• Het aantal nieuwe diagnoses per jaar is sinds 
2002 ongeveer gelijk gebleven

• De piek in de FaMe grafieken is te verklaren 
door een groot screeningsproject in 1999 en 
2000 in deelnemende huisartsenpraktijken

Mogelijke verklaringen toename incidentie & 
prevalentie in het verleden:
• Vergrijzing
• Ongezondere leefstijl à meer overgewicht
• Meer alertheid bij bevolking door campagnes
• Huisartsen zijn alerter en testen vaker 

bloedglucose

Bron: RNH-Limburg &FaMe-net, 2011-2015 via Volksgezondheidenzorg.info en NIVEL zorgregistraties eerste lijn
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Binnen de bevolking van Nederland zijn meerdere subpopulaties met betrekking tot 
diabetes type 2 te identificeren met elk een eigen risico-/prevalentieprofiel

Mensen met 
diabetes type 2

Mensen met 
prediabetes

Glucose 7,0+ mmol/L

'omkeerbaar’
(pancreas 

functioneert nog goed)

'onomkeerbaar’
(pancreas functioneert 

niet goed meer)

Glucose 6,0-6,9 mmol/L

Geïdentificeerd Niet-geïdentificeerd Geïdentificeerd Niet-geïdentificeerd

Mensen met 
verhoogd risico

Geïdentificeerd Niet-geïdentificeerd

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

Familie 
met DT2

Turks

Marok-
kaans

Suri-
naams

Zwanger-
schapsdiab./ 
baby >9lbs

Hindoe-
staans

Overige 
risicos
CVRM

Opleiding/ 
inkomen

Leeftijd 
>40

Bepaald 
medicijn-
gebruik1

Voormalig 
prediabetes

PCOS,
coeliakie of 
hemochro-

matose
‘Risico’

factoren

Roken & 
alcohol

BMI>25 /

BMI>30

Voeding of 
Beweging 

< norm

Hyper-
tensie of

Dislipide-
mie
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De komende slides tonen informatie voor ieder van de drie subpopulaties

Mensen met 
diabetes

Mensen met 
prediabetes

Mensen met 
verhoogd risico op 

diabetes
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In 2018 groeide het aantal mensen met bekende diabetes type 2 met ~48.000 tot 
bijna 1.1M mensen, voornamelijk 40-plussers en meer mannen dan vrouwen

§ Meer mannen dan vrouwen 
met diabetes

§ Relatief lage prevalentie in 
jonge mensen

§ Sterkere toename in prevalentie 
vanaf de leeftijd van 40 jaar

§ Aantal nieuwe gevallen van 
diabetes neemt toe met de 
leeftijd

§ Tussen de 10 en 30 jaar komt 
diabetes vaker voor bij vrouwen 
dan mannen

In 2018 waren er 1.069.820*
diabetes type 2 patiënten bekend

557.064 ♂ en 512.756 ♀

Bron: CBS, 2019; Volksgezondheidenzorg.info

In 2018 zijn er 48.399* nieuwe diabetes 
type 2 patiënten gediagnosticeerd

27.219 ♂ en 21.180 ♀

* Uitgaande van het aandeel diabetes type 1 van totaal diabetes door FaMe-net tussen 2011 en 2015
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Bron : Nivel Zorgregistraties eerste lijn 2017 via Volksgezondheidenzorg.info
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Binnen de groep mensen met diabetes type 2 is de prevalentie hoger bij mensen 
met een niet-westerse immigratieachtergrond

§ Hogere prevalentie bij mensen met 
niet-westerse achtergrond dan bij 
autochtonen

§ Van de personen met Turkse, 
Marokkaanse of Surinaamse etniciteit 
hebben twee tot drie keer zoveel 
mensen diabetes als van de 
autochtone personen

§ Hoogste prevalentie onder personen 
van Hindoestaans-Surinaamse
etniciteit (37% van de 60-plussers)

§ Gemiddeld krijgt de niet-westerse 
Nederlandse bevolking eerder in het 
leven diabetes dan de autochtone 
Nederlandse bevolking

Mogelijke verklaringen hogere prevalentie 
bij niet-Westerse etniciteit:
• Erfelijke aanleg
• Actieve levensstijl in het land van 

afkomst vs. sedentaire levensstijl in NL
• Soms ongezondere leefstijl
• Vaker overgewicht onder jongeren

Bron: Bevolking; geslacht, leeftijd, generatie en migratieachtergrond, CBS, 2019 & Snijder, M, et al.                 Type 2 diabetes among different ethnic minority groups: the HELIUS study. 2017.

0%

4%

8%

12%

16%

Nederla
ndse

Su
rin

aamse

Maro
kk

aanse

Ghanese
Tu

rks
e

Prevalentie diabetes type 2 naar 
achtergrond (2017)

Gemiddeld Mannen Vrouwen

18.260

1.163

20.987

26.434

23.517

1.743

24.266

26.859

41.264

2.762

44.809

53.104

Turkse

Ghanese

Marokaanse

Surinaamse

Aantal diabetes type 2 per 
achtergrond (2018)

Totaal Mannen Vrouwen
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31,4%

37,3%

29,8%

1,5%

Verdeling opleidingsniveau NL

Laag
opleidingsniveau
Middelbaar
opleidingsniveau
Hoog
opleidingsniveau
Onbekend
opleidingsniveau

572.999
339.60

8

132.440

24.773

Aantallen diabetes type 2 naar 
opleidingsniveau NL

53,5%

31,7%

12,4%

2,3%

Binnen de groep mensen met diabetes type 2 is de prevalentie hoger bij mensen 
met een laag opleidingsniveau

# xxxx

Lager opleidingsniveau = Hogere prevalentie

Laag; 
9,7%

Middelbaar; 
4,1% Hoog; 

3,0%

Onbekend; 
9,1%

Opleidingsniveau

Prevalentie diabetes type 2 naar 
opleidingsniveau (2018)

Bron: CBS, 2019, Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken 

§ Hogere prevalentie diabetes type 2 bij mensen met een laag opleidingsniveau
t.o.v. mensen met een hoger opleidingsniveau
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§ Vanuit een studie in de VS blijkt dat de prevalentie diabetes type 2 toeneemt naarmate de BMI toeneemt1

§ Er is dus een duidelijke link tussen overgewicht, obesitas en diabetes type 2

§ In de studie is ook gevonden dat 80,1% van de mensen met diabetes type 2 overgewicht heeft1

Bron: 1) Ninh T. Nguyen et al. (2011). Relationship between obesity and diabetes in a US 
adult population, 1999–2006. Obesity surgery, 21(3), 351-355.

Een longitudinale studie uit de VS toont aan dat de prevalentie van diabetes type 2 
toeneemt met de mate van overgewicht

13,6%
8%

15%

23%

33%

43%

Gemiddelde BMI <25 BMI 25-29,9 BMI 30-34,5 BMI 35-39,9 BMI 40+

Prevalentie van diabetes type 2 naar mate van overgewicht in de VS1 (2011)



24
Concept

De komende slides tonen informatie voor ieder van de drie subpopulaties

Mensen met 
diabetes

Mensen met 
prediabetes

Mensen met 
verhoogd risico op 

diabetes
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Naar schatting zijn er in Nederland meer dan 1.1 miljoen mensen met prediabetes

§ Naar schatting zijn er in Nederland minstens zoveel mensen met 
prediabetes als mensen met gediagnosticeerde diabetes. Er zijn 
geen cijfers bekend over het aantal mensen met 
prediabetes onder de 45 jaar.

§ Leefstijlinterventies kunnen de kans om diabetes te ontwikkelen 
echter drastisch verlagen (Shang et al 2019).

% pre-
diabetes

Leeftijds-
categorie

Bron Aantal mensen 
leeftijdscategorie 

(x1000, 2018)

Aantal met 
prediabetes 

(x1000)

14% 45+ 
(gem. 66,6 jr)

Ligthart et 
al. (2016) 8079 1.131

30% 60+ RIVM 
(2007) 4319 1.295

8% 30-70 Duijzer 
(2016) 8955 716

106.483 1.069.820

1.131.000

14.873.781

Aantal personen met (pre)diabetes in 
Nederland (2018) 

Diabetes type 1
Diabetes type 2
Prediabetes
Geen diabetes type 1 of 2 of prediabetes

0,6%
6,2%
6,6%

86,6%

13%

0% 100%
Ontwikkelt diabetes Ontwikkelt geen diabetes

Bronnen: Tabák, A. G., Herder, C., Rathmann, W., Brunner, E. J., & Kivimäki, M. (2012). Prediabetes:                a high-risk state for diabetes development. The Lancet, 379(9833), 2279-2290.
Ligthart, S., et al.(2016). Lifetime risk of developing impaired glucose metabolism and eventual progression from prediabetes to type 2 diabetes: a prospective cohort study.
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De komende slides tonen informatie voor ieder van de drie subpopulaties

Mensen met 
diabetes

Mensen met 
prediabetes

Mensen met 
verhoogd risico op 

diabetes
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50%
Tot wel 50 % van de vrouwen 

krijgen diabetes type 2 
binnen 10 jaar na ZWDM2

166.331
zwangerschappen per jaar

5,8% 
van de zwangerschappen 

gepaard met ZWDM1

9.647
zwangerschappen met ZWDM per 

jaar

Vrouwen die eerder zwangerschapsdiabetes (ZWDM) hebben gehad, hebben een 
grotere kans om diabetes type 2 te ontwikkelen

§ Een Zuid-Koreaanse studie laat zien 
dat ±12,5% vrouwen die ZWDM 
hebben gehad hebben binnen twee 
maanden diabetes type 2

§ Dit percentage stijgt elk jaar met 6,8% 
in de eerste tien jaar

§ Brits onderzoek toont aan dat 
kinderen van vrouwen die ZWDM
hebben gehad hebben een 
verhoogde kans (van 9% naar 31%) 
op diabetes type 2

§ Een richtlijn vanuit Nederlands 
Huisartsen Genootschap adviseert 5 
jaar na de ZWDM, en daarna elke 3 
jaar, op diabetes type 2 te 
controleren.

Een vrouw loopt meer risico op 
zwangerschapsdiabetes (ZWDM) als:
• Ze een baby van meer dan 4500 gram 

heeft gekregen
• Ze eens een miskraam heeft gehad
• Ze een vader, moeder, broer of zus 

heeft met diabetes type 2
• Ze veel te zwaar is (BMI 30 of meer), al 

voor de zwangerschap

Bronnen: CBS, 2019; 1: Eades, C.E. et al. Prevalence of GDM in Europe; 2: KNOV, Factsheet diabetes              gravidarum; diabetesfonds
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§ 50-plussers hebben vaker 
overgewicht dan jongeren en 
mannen meer dan vrouwen

§ De prevalentie van over-
gewicht neemt substantieel 
toe vanaf 18 jaar met een piek 
in de categorie 50-64 jaar

Prevalentie overgewicht NL

Overgewicht:

Matig overgewicht:

Ernstig overgewicht/
Obesitas:

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM & CBS, 2019

8,5% 9,5%

24,3%
36,4% 40,2% 41,2%

3,4% 2,0%

8,3%

15,6%
18,6% 17,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

4 tot 11 12 tot 17 18 tot 34 35 tot 49 50 tot 64 65+

Prevalentie per leeftijdscategorie

Matig overgewicht Ernstig overgewicht

8,8% 9,0%

27,1%

42,7% 46,7% 46,2%

2,9% 2,0%

6,2%

13,9%
16,7% 16,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

4 tot 11 12 tot 17 18 tot 34 35 tot 49 50 tot 64 65+

Mannen

Matig overgewicht Ernstig overgewicht

8,5% 9,5%

24,3%
36,4% 40,2% 41,2%

3,4% 2,0%

8,3%

15,6%
18,6% 17,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

4 tot 11 12 tot 17 18 tot 34 35 tot 49 50 tot 64 65+

Vrouwen

Matig overgewicht Ernstig overgewicht

De prevalentie van overgewicht neemt toe met leeftijd en is hoger bij mannen dan 
bij vrouwen

43,9%
31,0%
12,9%

2.984.464

2.302.301

955.029

1.253.475

Mannen

Vrouwen

Prevalentie overgewicht naar geslacht

Matig overgewicht Ernstig overgewicht

27%

35%

15%

11%

7.559.677
5.326.136
2.233.541
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§ 80,1% van de mensen met diabetes 
type 2 heeft overgewicht1

§ Het aantal Nederlanders met zowel 
overgewicht als diabetes type 2 niet 
gevonden

§ De kans op diabetes type 2 stijgt 9% 
per 2 jaar overgewicht

Prevalentie overgewicht NL

Overgewicht:

Matig overgewicht:

Ernstig overgewicht/
Obesitas:

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM & CBS, 2019; 1) Ninh T. Nguyen et al. (2011).
Relationship between obesity and diabetes in a US adult population, 1999–2006. Obesity surgery, 21(3),               351-355.

7.559.677
5.326.136
2.233.541

1.829.420

2.073.288

1.311.920

963.792

941.442

414.736

Laag

Middelbaar

Hoog

Overgewicht naar opleidingsniveau

Matig overgewicht Ernstig overgewicht

2.793.212

3.014.730

1.726.656

De prevalentie van (ernstig) overgewicht is groter bij mensen met een laag 
opleidingsniveau, terwijl financieel vermogen minder impact lijkt te hebben

41%

39%

31%

22%

18%

10%

0% 40% 80%

Laag

Middelbaar

Hoog

Prevalentie van overgewicht naar 
opleidingsniveau

Matig overgewicht Ernstig overgewicht

1e 20% 2e 20% 3e 20% 4e 20% 5e 20%
Ernstig overgewicht 508.560 646.009 450.144 388.292 298.951
Matig overgewicht 996.503 969.013 1.072.100 1.140.824 1.120.207

Aantal personen met overgewicht naar financieel vermogen

29,0% 28,2%
31,2% 33,2% 32,6%

8,7%
11,3%13,1%14,8% 18,8%

41%

47%

53%

50,0%

37,5%

25,0%

12,5%

0,0%
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# Een grote groep van bijna 1.1M personen met een niet-westerse achtergrond 
heeft overgewicht of obesitas

# Ook de de omvang van westerse personen met (ernstig) overgewicht is met bijna 
760.000 aanzienlijk

Prevalentie overgewicht NL

Overgewicht:

Matig overgewicht:

Ernstig overgewicht/
Obesitas:

Bron: CBS, 2019, Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken 

7.559.677
5.326.136
2.233.541

520.434
742.381

238.604

313.998

Nederlands Westers Niet-Westers

Aantal personen met overgewicht naar achtergrond

31% 30% 33%

13% 14%
14%

Nederlandse Westers Niet-Westers

Prevalentie van overgewicht naar achtergrond

Matig overgewicht Ernstig overgewicht

4,1M

1,7M

5,8M

0,76M

1,1M
44% 44%

47%

Ruim 40% van mensen in NL heeft last van overgewicht, waarbij de prevalentie iets 
hoger is bij personen met een niet-westerse migratieachtergrond
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Epidemiologie Kwalitatieve en kwantitatieve 
maatschappelijke lasten
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In 2016 waren de geschatte totale kosten van diabetes type 2 in Nederland 
€5,9 miljard, waarvan €2,7 miljard aan uitkeringen.  

§ Meer dan de helft van alle kosten werd 
veroorzaakt door uitkeringen, 
productieverlies en ziekteverzuim

§ Diabetes type 2 kostte in 2016 naar 
schatting €5,9 miljard, tegenover ‘slechts’ 
€0,9 miljard aan kosten door diabetes type 1

De geschatte economische 
schadelast van diabetes type 2 

in 2016:

5,9 miljard euro

Bron: Peters, Huisman, Schoonen, & Wolffenbuttel, 2017

Uitkeringen Productiviteitsverlies en werkverzuim

Directe kosten complicaties

Zorgkosten (excl. complicaties)

Indirecte kosten complicaties

21,3%

18,8%

9,8%

45,1%

5,0%

€ 5,9 
miljard

€ 2,7 mld.

€ 1,3 mld.

€ 1,1 mld.

€ 0,6mld.

€ 0,3
mld.
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Prognose prevalentie mensen met 
diabetes type 2 

Als er geen trendbreuk plaatsvindt kunnen de totale maatschappelijke kosten van 
diabetes richting 2040 met 34% toenemen tot bijna €8 miljard

1,4M

1,0M

34%

2015 2040 2015 2040

5,9

Prognose kosten van diabetes type 2 (€ Mld)

7,9

2,0
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De zorgkosten te wijten aan diabetes type 2 waren in 2016 €1,3 miljard. Het grootste 
deel (34%) ging naar ouderenzorg gevolgd door eerstelijnszorg (22%)

§ In 2015 besloegen de zorgkosten voor 
diabetes type 2 ~1,8% van de totale 
kosten voor Nederlandse 
gezondheidszorg

§ Van de zorgkosten gaat 34% naar 
ouderenzorg, 22% naar genees- en 
hulpmiddelen, 22% naar eerstelijnszorg 
en 17% naar ziekenhuiszorg

§ De werkelijke zorgkosten liggen hoger, 
omdat alle complicaties als gevolg 
van diabetes vaak onder andere 
ziektebeelden vallen

In 2016 kostte diabeteszorg 
voor diabetes type 2 in totaal

1,3 miljard euro Medicatie
€ 204 miljoen

Eerstelijnszorg
€ 280 miljoen

Ziekenhuiszorg
€ 227 miljoenGGZ

€ 19 miljoen

Ouderenzorg
€ 447 miljoen

Monitoren/materiaal
€ 82 miljoen

Zorgkosten diabetes type 2 per categorie
2016 - excl. complicaties

Bron: Peters, Huisman, Schoonen, & Wolffenbuttel, 2017

€ 1,3 
miljard

Het programmateam zal de bedragen die genoemd worden omtrent 
diabetes en GGZ verder uitzoeken. Hierbij zal er gebruikt worden 

gemaakt van werk van o.a. RIVM
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Niet alleen de economische kosten van Diabetes vormen een reden voor actie, 
maar ook de impact op de kwaliteit van leven

§ Diabetes staat met 188.900 DALY’s1 (Disability Adjusted Life Years*) als 
3e op de ranglijst op basis van ziektelast in 2015. 
1e: Coronaire hartziekten 260.200 DALY’s en 2e: Beroerte 228.300 DALY’s

* DALYs meten gezondheidsverlies en zijn samengesteld uit het aantal jaren dat is verloren door vroegtijdige 
sterfte en de jaren geleefd met de ziekte waarbij rekening wordt gehouden met de ernst van de ziekte

Bron:  1. Volksgezondheidenzorg.info, VTV-2018 door VWS; 2. Trikkalinou et al. (2017); 3. geschatte financiële maatschappelijke waarde van 1 DALY op €80.000

2015; 
188.900

2040; 
230.100

Verwachte toename DALY’s door 
diabetes type 2

§ Richting 2040 stijgt het 
aantal DALY’s naar 
schatting naar 230.100, 

§ Diabetes zakt dan naar 
plaats 4 op de ranglijst, 
doordat dementie stijgt 
naar positie 1

§ Kwaliteit van leven van patiënten wordt vooral verslechterd door: 
• De comorbiditeiten en is afhankelijk van het aantal en de ernst van de 

aandoeningen. 
• Ook zijn mensen vaak bang dat hun bloedwaarden niet goed zijn2

§ De geschatte verloren maatschappelijke waarde (op basis van DALYs) 
door diabetes (type 1 en 2) is ruim €15,1 miljard3
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Op dit moment zijn we nog op zoek naar recente, betrouwbare informatie over een 
aantal onderwerpen

• Omvang of aandeel ongeïdentificeerde mensen met diabetes of prediabetes

• Prevalentie van diabetes na zwangerschapsdiabetes in Nederland

• Prevalentie van diabetes type 2 bij mensen met (ernstig) overgewicht in Nederland

• Prevalentie van diabetes type 2 naar inkomen

• De gemiddelde leeftijd waarop men diabetes type 2 ontwikkelt sinds WWII

• Bekendheid van de NL bevolking met de risicofactoren van diabetes type 2

• …
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Overzicht van de belangrijkste bronnen die we hebben gebruikt in de analyse.
Zijn er bronnen die jullie kennen, die we zeker ook zouden moeten raadplegen?

Titel Organisatie Jaar Omschrijving

VTV 2018 RIVM 2018 Volksgezondheid toekomst verkenning; Trendscenario van demografie en 
verschillende ziekten

Gezondheidsenquête / Leefstijlmonitor CBS, RIVM, 
Trimbosinstituut

2018 Gegevens over de leefstijl van de Nederlandse bevolking in beeld die van 
invloed zijn op de gezondheid

Bevolking; geslacht, leeftijd, generatie en 
migratieachtergrond, 1 januari

CBS Statline 2019 Dataset met data omtrent demografie en epidemiologie van Nederland

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken CBS Staline 2019 Dataset met data omtrent gezondheid en zorggebruik in Nederland

Bevolking; kerncijfers CBS Statline 2019 Dataset met data omtrent bevolkingsaantallen en achtergrond

Diabetes Mellitus; Cijfers en context NIVEL 2018 Cijfers over de prevalentie, incidentie, geslacht en andere kenmerken

Staat Volksgezondheid en Zorg NIVEL 2018 Cijfers over de prevalentie, incidentie, geslacht en andere kenmerken

De epidemiologische kengetallen betreffende ziekten en 
zorgepisodes in een eerstelijns populatie 

Family Medicine 
Network

2015 Aandeel diabetes type 1 vergeleken met diabetes type 2
Ontwikkeling van incidentie 1991-2014

Novel subgroups of adult-onset diabetes and their 
association with outcomes.

Ahlqvist et al 2018 De prevalentie verdeeld over vijf subgroepen gegroepeerd in ernst van 
diabetes

Prevalence of gestational diabetes mellitus in Europe Eades, C. et al 2017 Prevalentie van zwangerschapsdiabetes in Europa

Case finding of type 2 diabetes among different ethnic 
minority groups: the HELIUS study.

Snijder, M. B. et al 2017 Artikel over diabetes in Amsterdam afgezet naar etnische achtergrond

The current total economic burden of diabetes mellitus in 
the Netherlands. 

Peters, M. L. et al 2017 Artikel over de economische gevolgen van diabetes in Nederland

Prediabetes: a high-risk state for diabetes development. Tabák, A. G. et al 2012 Artikel over cijfers van prediabetes

Lifetime risk of progression from prediabetes to type 2 
diabetes.

Ligthart, S. et al 2016 Artikel over de progressie van prediabetes naar diabetes type 2
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Agenda

09.00 Toelichting 2diabeat programma

09.20 Toelichting en dialoog over Maatschappelijke analyse

09.40 Toelichting en dialoog over Stakeholder analyse

10.30 Koffiepauze

10.45 Toelichting en dialoog over leefstijlinterventies

11.55 Afsluiting
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Om de beoogde trendbreuk te realiseren hebben we de betrokkenheid nodig van 
vele stakeholdergroepen, zowel binnen als buiten de zorg

Doelen van de stakeholderanalyse

Alleen met actieve betrokkenheid van alle stakeholdergroepen kunnen we ons gezamenlijke doel realiseren

Overzicht creëren van welke organisaties 
direct en indirect betrokken zijn/belang 

hebben bij het realiseren van een trendbreuk 
in de prevalentie van diabetes type 2

De geïdentificeerde organisaties zoveel 
mogelijk actief betrekken bij de invulling en 

uitvoer van het programma 2diabeat
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Het komende 45min. gaan we de invulling van beide doelen met elkaar bespreken

Gezond Zorgbehoefte

Lokaal/regionaal

Landelijk

Ziekenhuizen

Huisartsen

Brancheorganisaties zorgOnderzoeksinstituten

(Patiënt)verenigingen

Gemeenten
Werkgevers

Scholen & opleiders

Buurtverenigingen

Supermarkten (retail)

Voedingsindustrie

(Sport)verenigingen

Overheid

Data

GGD

Interventies & (sociale) ondernemingen

Regionale samenwerkingsverbanden

Eerstelijns instellingen

Thuiszorg

Welzijnsaanbieders

Provincies

Universiteiten

Paramedici

Stakeholder map

Te bespreken vragen
• Welke groepen ontbreken en moet er wel op?
• Welke groepen moeten zo snel en zoveel mogelijk 

betrokken zijn? 

Landelijk en gezond

OnderzoeksinstitutenSupermarkten (retail)Voedingsindustrie

RIVMNILG

Brancheorganisaties zorg(Patiënt)verenigingenOverheid Data

Landelijk en zorgbehoefte

NHGNVZActiZ FMS Vektis DHD

…

NFU

Universiteiten …

NVD KNGF

DFDVNNDF

NIPED TNOAlbert Heijn

Jumbo

Aldi
LidlUnilever Nestlé

Greenery

Danone

COOP PLUS
Friesland 
Campina

Pepsico

Coca-Cola

Mars

Mondelez

Kellogg’s
DEEN

SPAR

Organisaties per stakeholder groep

Te bespreken vragen
• Welke organisaties ontbreken en moeten er wel op?
• Welke organisaties staan het meest open om 

betrokken te worden?
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Een stakeholder mapping gebruiken we als hulpmiddel om te zorgen dat we geen 
stakeholdergroepen over het hoofd zien

Gezond Zorgbehoefte

Lokaal/regionaal

Landelijk

Ziekenhuizen

Huisartsen

Brancheorganisaties zorgOnderzoeksinstituten

(Patiënt)verenigingen

Gemeenten
Werkgevers

Scholen & opleiders

Buurtverenigingen

Supermarkten (retail)

Voedingsindustrie

(Sport)verenigingen

Overheid

Data

GGD/GHOR
Interventies 
& (sociale) 

ondernemingen

Regionale samenwerkingsverbanden

Eerstelijns instellingen

Thuiszorg

Welzijnsaanbieders

Provincies

Universiteiten

Paramedici

Hogescholen Medische industrie

E-Health bedrijven 
en tools

Zorgverzekeraars

VNG

Wijksport

Etnische groepen via 
religie of vereniging
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Per stakeholdergroep willen we graag één of meerdere vertegenwoordigers 
betrekken bij 2diabeat (1/3)

Landelijk en gezond

OnderzoeksinstitutenSupermarkten (retail)Voedingsindustrie

RIVM

Brancheorganisaties zorg(Patiënt)verenigingenOverheid Data

Landelijk en zorgbehoefte

NHGNVZActiZ FMS Vektis DHD

…

NFU

Universiteiten Zorgverzekeraars

NVD KNGF

DFDVNNDF

NIPED TNOAlbert Heijn

Jumbo

Aldi
LidlUnilever

Nestlé

Greenery

Danone

COOP PLUS

Friesland 
Campina

Pepsico

Coca-Cola

Mars

Mondelez

Kellogg’s DEEN
SPAR

Dékamarkt Dirk van den 
Broek

Nettorama

NIVEL CBS

RIVM

RIVM

WUR RUG Maastricht

Radboud Nijmegen

UU

UMCU

TU/e

TU/Twente

UvA

VU

Erasmus

Radboud UMC

NZA VWS
RIVM

Koppert Cress

Producenten 
van gezondere 

producten

FoodFirstNetwork

Soaps
gezondheidsprogramma

Zorginstituut 
Nederland

Voedingscentrum

NVvPO
NVDA

LHV

Diëtistenvereniging

MRDM 
(Mariska Roersen)

ROS

NILG/Lifestyle4health

Louis Bolk Instituut

LUMC
Benefit

UMCG
Tilburg University

Menzis/Samengezond

VGZ

Zilveren Kruis
ASR Vitality

CZ

Zorgverzekeraars 
Nederland
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Per stakeholdergroep willen we graag één of meerdere vertegenwoordigers 
betrekken bij 2diabeat (2/3)

Lokaal/regionaal en gezond

GemeentenWerkgeversScholen & opleiders

Buurtverenigingen

(Sport)verenigingen

Interventies & (sociale) ondernemingen Provincies

VNG GGD …

GGD/GHOR

…

Basic-Fit
Fit4Free

Avalon KNVB

KNLTB

NOC*NSF
KNZB

Shell
Ahold Delhaize

Unilever
Rabobank

Randstad

Philips

Resto van Harte

SLIMMER BeweegKuur

KeerDiabetes2Om

Noord-Holland

Zuid-Holland

Zeeland
Noord-Brabant

Limburg

GelderlandUtrecht

Groningen
Friesland
Drenthe

Overijssel

Ministerie OCW

Algemene onderwijsbond

Stichting Je leefstijl als medicijn

VoordeBuurt

ThuisAfgehaald

BuurtApp

Verloskundige-opleiding

VMBO-raad

Na- bijscholingsorganisaties

Langerhans Huisartsenopleiding

Gezonde school

PO-raad

DSM

ROS
VSG

Ouderenfonds Nationale diabetes 
challenge

GLI
JOGG

Programma 
Gezonde Start TV commercials

Verder uitbreiden

Utrecht
• Gezonde wijkallianties
• SEZ wijkdata -> wijkdoen
• Geboortenetwerken

GHOR
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Per stakeholdergroep willen we graag één of meerdere vertegenwoordigers 
betrekken bij 2diabeat (3/3)

Lokaal/regionaal en zorgbehoefte

Huisartsen

Regionale samenwerkingsverbandenThuiszorg

WelzijnsaanbiedersParamediciZiekenhuizen Eerstelijns instellingen

Bedrijfsleven

LHV NHG

VP Huisartsen

Thuisarts.nl

Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

NVGezondheidszorgPsychologie (NVGzP)

Landelijke vereniging Medische psychologie

NVPA P3NL
KNGF (fysiotherapeuten)

Vereniging fysiotherapie en wetenschap

InEenNederlandse Vereniging 
van Ziekenhuizen

Samenwerkende 
Algemene Ziekenhuizen

Icare

Buurtzorg

Privazorg

Allerzorg

MemCare

Cederhof

HealthHubUtrecht SIGRA

RZCC

RSO Hooglanden

Sleutelnet

IZITTrijn

Welzijn op recept

Sociom

Vivenz
Sociaal Werk Nederland

LEVgroep

Samenwerkende 
Topklinische 

opleidingsZiekenhuizen
NVvPO

POH

Verloskundigen

Zorggroepen
etnische welzijnsaanbieders

ROS-netwerk.nl

Roche

Novo Nordisk

Abbott
Menarini

Medtronic

Farmaceutische bedrijven

Diabetestechnologie

Paradigma doorbreken 
diabetes = omkeerbaar

Media/Communicatie

Culturele sector

Creatieve sector

EvenementenTV commercials

Overig
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Agenda

09.00 Toelichting 2diabeat programma

09.20 Toelichting en dialoog over Maatschappelijke analyse

09.40 Toelichting en dialoog over Stakeholder analyse

10.30 Koffiepauze

10.45 Toelichting en dialoog over leefstijlinterventies

11.55 Afsluiting
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Leefstijlinterventie is…

…een (op zichzelf staande) set van activiteiten gericht op een segment met als doel 
een gedragsverandering te realiseren en bestendigen, met als doel gezondheid te 

bevorderen, ziekte te voorkomen en/of ziekte ‘om te keren’. 

- 2diabeat
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De veelheid aan interventies op gezonde leefstijl en de onderdelen daarvan draagt 
nog niet altijd bij aan de duidelijkheid voor de burger waar hij/zij moet beginnen

315 Leefstijlcoaches met 
BLCN registratie

10.400.000 hits op 
gezond bewegen

Sport & 
bewegen
136

Voeding
56

Overgewicht
47

Diabetes
13

Erkende interventies

96 interventies op 
leefomgeving

59 interventies 
op leefstijl

23.300.000 hits op 
gezonde voeding

1416 86

239 84

61 interventies op 
voeding

Gecontracteerde aanbieders voor particuliere verzekerden

170

3.488 Diëtisten die voldoen 
aan kwaliteitseisen 

27.135 Fysiotherapeuten 
die voldoen aan 
kwaliteitseisen

Bron: loketgezondleven.nl; Diagnose Voeding & Gezondheid; Bron: websites zorgverzekeraars; Google.nl; BLCN.nl; nvdietist.nl; kngf.nl

Niveaus
0 goed beschreven
I  goed onderbouwd
II eerste aanwijzingen 
voor effectiviteit
III goede aanwijzingen 
voor effectiviteit
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Om voor ieder segment de juiste interventies te kunnen ontplooien, gaan we eerst 
alle interventies inventariseren en vervolgens indelen

• Inventariseren: Inventarisatie van alle 
relevante interventies voor mensen met 
(hoog risico op) diabetes type 2

• Categoriseren: Interventies categoriseren 
naar (a) doel en (b) mate van maturiteit

I

II

Geselecteerd 
segment

Na de kick-off
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Inventarisatie van alle relevante interventies voor mensen met (hoog risico op) 
diabetes type 2I
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Omgeving (fysiek en 
sociaal)

Ondersteuning en 
participatie Beleid en onderzoekEducatie en advies Signalering en vroege 

opsporing

Voor zowel de mensen met hoog-risico (incl. prediabetes) als met diabetes maken 
we interventiekaarten, zodat duidelijk zichtbaar is hoeveel gebeurt met welk ‘doel’

BedrijfssportBeweegKuur

Balanz4Kidz

Beweegpret 55+ aan zet

Project Prediabetes Samen sportief in 
Beweging

Scoren met Gezondheid

Skills4Life

SMARTsize

Camper expeditie

Diabetes risicotest

Gewichtige Gezinnen 
Jongeren

LEFF

Teenpower

Overbrugginsplan

Suikerchallenge

HealthyLife

CooL

SLIMMER

NILGHealthyLife

NL Actief 
Leefstijlprogramma

Interventiescope

Ziektemanagement

GLI

Leefstijl

Beweging en/of voeding

Nationale Traploopweek

IIa

…

…

…

…

…

Selectie van interventies
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Vervolgens gaan we iedere interventie uit het overzicht scoren langs verschillende 
assen om de impact op het terugdringen van diabetes type 2 te bepalen

PROFESSIONELE ORGANISATIE

BEWIJSLAST EFFECTIVITEIT

OPZET & INVULLING INTERVENTIE

BEREIK BIJ DOELGROEP/ SEGMENT

IIb

SCOPE VERDIENMODEL
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De gescoorde interventies classificeren we op een interventie-overzicht om te 
komen tot interventiesets en vervolgstappen voor interventies te bepalen

Identificeren van interventiesets en vervolgstappen

De classificatie van interventies geeft een overzicht van 
welke interventies, eigenstandig of als interventieset, een 
bijdrage kunnen leveren aan de trendbreuk van 
diabetes type 2 prevalentie
Vervolgens gaan we als programma samen met 
interventies aan de slag:
• Helpen opschalen van de meest impactvolle 

(eigenstandige) interventies 
• Inventariseren van de mogelijkheden om de 

‘theoretische’ interventiesets daadwerkelijk te 
kunnen verbinden

• Indien nodig om kritieke omissies te vullen, ‘nieuwe’ 
interventies vormgeven samen met experts

1

2

3
Lokaal Landelijk

Fo
cu
s-
ge
bi
ed

In
te
gr
aa

l

1 1

22

Interventie-overzicht

`
`

IIb
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Vandaag gaan we aan het werk met een aantal van de besproken stappen

• 20 min. Groepsdiscussie: Bespreken dimensies van de interventiekaart 

• 45 min. Groepsdiscussie: Bespreken belangrijkste indelingscriteria, succesfactoren en barrières

• 5 min. Individueel: Aanvullen inventarisatieoverzicht met ontbrekende interventies
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Een interventiekaart bestaat uit 5 dimensies om tot goed inzicht te komen in de 
volledigheid van het aanbod aan interventies

Omgeving 
(fysiek en sociaal)

Activatie/Begeleiden/
Doen Beleid en onderzoekEducatie en advies Signalering en vroege 

opsporing

Vijf dimensies van een interventiekaart

• Programma’s, trainingen, 
coaching, etc. 

• Gericht op 
gedragsverandering/ 
aanleren van (elementen 
van) gezonde leefstijl 

• Actieve betrokkenheid 
van en interactie met de 
deelnemers

• Trainingen, educatie-
programma’s, etc.

• Gericht op informeren 
en/of adviseren over 
(elementen van) 
gezonde leefstijl 

• Passieve betrokkenheid 
van deelnemers

• Gericht op signaleren 
en/of vroeg opsporen 
van doelgroep

• Interventies in de fysieke 
of sociale omgeving 
van de doelgroep (bv. 
op het werk, in de 
gemeente)

• Interventies of organisaties 
gericht op uitvoeren 
onderzoek mbt. Leefstijl 
(veranderingen)

• Organisaties of interventies 
gericht op vormgeven of 
aanpassen van beleid 
mbt leefstijl

N.a.v. de expertsessie zal het programmateam kijken naar de 
toepasbaarheid van een beoordelingssysteem met bijvoorbeeld 

5 sterren per dimensie.
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• Gecertificeerde zorgverleners
• Samenwerking tussen zorgverleners
• Kartrekker/centraal aanspreekpunt
• …

• Voeding
• Beweging
• Gedragsveranderings-technieken
• Stemming & slaap

Voor de evaluatie op iedere as willen we graag met jullie de belangrijkste 
elementen bepalen

PROFESSIONELE ORGANISATIE

BEWIJSLAST EFFECTIVITEIT

OPZET & INVULLING INTERVENTIE

BEREIK BIJ DOELGROEP/ SEGMENT
• Evaluatieproces voor effectiviteit
• Mate van erkenning/beoordeling
• Bewezen effect
• …

• Welke doelgroep
• Welk segment
• Percentage van doelgroep bereikt
• … 

• Opzet: Intake-behandeling-onderhoud
• Invulling van curriculum: maatwerk; type, 

mix en frequentie van sessies; focus op 
zelfmanagement technieken; sociale 
steun, etc.

• …

SCOPE
• Financieel gezond
• Commercieel rendabel verdienmodel
• Schaalbare opzet
• …

VERDIENMODELBegin voor discussie

N.a.v. de expertsessie zal 
het programmateam 
kijken hoe onder andere 
de volgende elementen 
verwerkt kunnen worden:

• De betrokkenheid van 
een deelnemer bij de 
interventie

• Deelnemer-ervaren 
uitkomsten

• Een ‘goed-
onderbouwde’ status 
van een interventie en 
de bewijsvoering

Daarnaast zal het 
programmateam een 
opzet maken voor de 
uiteindelijke evaluatie
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Vooral de as van Opzet en Invulling van de interventies bevat een uitgebreide set 
aan evaluatiecriteria

OPZET & INVULLING INTERVENTIE

Intake
• Motivatie bepalen
• Eerste opzet individueel plan

Behandelfase 6-12 maanden
• Gestructureerd curriculum

− Voeding
− Beweging
− Stress management
− Slaap
− zelfreguleringsvaardigheden

• Maatwerk voor groep en individu
• >13 sessies in 6 maanden
• Doel: Gewichtsreductie 5-10%

Onderhoudsfase: 12 maanden
• Maandelijks interactie deelnemer-

contactpersoon/coach
• Wekelijkse monitoring beweeg- en 

voedingspatroon
• Regelmatige groepssessies
• Begeleiding naar regulier sport- en 

beweegaanbod
• Doel: behoud gewichtsreductie

Voeding
• Individueel voedingsadvies voor 

behandel- en onderhoudsfase
• Caloriereductieplan voor 0,5-1,0kg 

reductie per week
• Flexibele beperking
• Geen maaltijdvervangers
• …

Bron: RIVM, https://www.loketgezondleven.nl/sites/default/files/2019-05/190510_011324_120568_Werkzame_elementen_GLI_A4L_V5_TG.pdf

Bewegen
Behandelfase
• Individueel beweegplan, afgestemd 

met beweegprofessional
• 3-5 aerobe sessies/week – 150-250 

min.
• Stimuleren actieve vrijetijdsbesteding
• Stappenteller
• …
Onderhoudsfase
• 2-3 sessies weerstandstraining
• 200-300 min. bewegen/week
• …

Gedragsverandering
• Gedragsveranderingstechnieken 

afgestemd op individuele achtergrond
• Individueel behandelplan
• Motivational interviewing
• SMART (tussen)doelen
• Regelmatige monitoring en evaluatie
• Zelfreguleringsvaardigheden:

− Monitoring
− Preplanning
− Cognitieve herstructurering
− Control stimulus
− Probleemoplossend vermogen

• Ruimte voor bespreken andere 
problemen en brainstormen over 
oplossingen daarvoor

• …

Stress, stemming & slaap
• Stressmanagement
• Cognitieve gedragstherapie 

(Acceptance-Based Behavior Therapy)
• Slaapprotocollen en –hygiëne
• …

Sociale steun
• Gebruik groepssessies
• Actief betrekken familie/gezin/partner
• …

Aanbod/logistiek
• Mate van eigen bijdrage
• Landelijk, regionaal of lokaal
• Mix van individuele en groepssessies
• 7-15 deelnemers
• Homogene groep (leeftijd, geslacht, 

fysieke conditie, SEP)
• …

https://www.loketgezondleven.nl/sites/default/files/2019-05/190510_011324_120568_Werkzame_elementen_GLI_A4L_V5_TG.pdf
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Agenda

09.00 Toelichting 2diabeat programma

09.20 Toelichting en dialoog over Maatschappelijke analyse

09.40 Toelichting en dialoog over Stakeholder analyse

10.30 Koffiepauze

10.45 Toelichting en dialoog over leefstijlinterventies

11.55 Afsluiting

Einde
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Vervolgproces
• Wij verwerken de uitkomsten en sturen jullie het 

aangepaste document uiterlijk 6 december

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

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

• In maart/april vindt een conferentie plaats als 
kick-off van de volgende fase van 2diabeat

• Jullie zullen voor alle toekomstige bijeenkomsten 
een uitnodiging ontvangen




