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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

34%

1.200.000

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

1.000.000

Dit is deels te wijten aan demografie, met name aan
de vergrijzing. Daarnaast speelt ongezonde leefstijl
een rol in de toename
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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
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Bron: VTV-2018

4

Vrouwen

Mannen

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

0

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

Doel van regiobijeenkomst

• Informeren over het 2diabeat programma
− Informeren over realisatiefase en rol van regionale
netwerken
− Informeren over inzichten uit de maatschappelijke
analyse
− Delen inzichten uit segmentatie

• Inventariseren van regionale interventies en
ecosystemen
− Verkennen van regionale ecosystemen voor de
realisatiefase
− Inventariseren van regionale stakeholders

• Ophalen van behoeften voor een learning
community
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Van regionale samenwerking naar 2diabeat
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Na de voorbereiding in de kwartiermakersfase start het programma in 2021

Kwartiermakersfase (2020)
Ontwerpfase
Inventariseren

Aanpak ontwerpen

Programma (2021 – 2028)

Realisatiefase

Versnellingsfase

Selecteren

Segment 1

Verdiepen

Segment 2

Configureren

Verdiepen

Segment 3

Implementeren

Configureren

Verdiepen

Enzovoort..
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Evalueren

Implementeren

Configureren

Verdiepen

Opschalen

Evalueren

Implementeren

Configureren

Opschalen

Evalueren

Implementeren

Opschalen

Evalueren

Opschalen

De aanpak van 2diabeat

Hoe?
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Stappenplan 2diabeat
In de volgende fase (april tot eind 2020)

Goed herkenbare en
bereikbare groep

Doelgroep
(segment)

Passende
aanpak

Verkennen en duiden
subgroepen in het segment

Implementeren, monitoren en
evalueren van interventies

Versnellen, opschalen en
ontwikkelen van interventies

Verdiepen behoeften en impactvolle
momenten in het leefpad van de doelgroep

Vaststellen circle-of-contact
voor de doelgroep
Vaststellen aandachtspunten in woon- en
werkomgeving om gedragsverandering te
bevorderen

Inzichtelijk maken omgevingsfactoren die het
gedrag van de doelgroep beïnvloeden

Selecteren van geschikte interventies voor
de drie fasen van de aanpak

Inventariseren welke interventies al worden
ingezet en hoe succesvol deze zijn
Vaststellen werkzame elementen voor
gedragsverandering

Vaststellen benodigde aanpak (per fase)
voor de doelgroep

VOORBEELD
Methodiek: Theory U, Otto Scharmer
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De aanpak van 2diabeat

Wie?
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Hoe kijken wij naar de populatie?

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’

PCOS,
coeliakie,
hemochromatose,
reuma,
COPD

Voormalig
prediabetes

Overgewicht

Beweging
< norm

Stress

Zwangerschapsdiab.
/baby >9lbs

Voeding
< norm

Risicofactoren

Slechte
(kwaliteit)
slaap

Syrisch

Lage
opleiding/
inkomen

Roken

Regelmatig
alcohol

Moeder met
zwangerschapsdiab.
Menopauze

Familie
met DT2

Eritrees
Chinees

is

Bepaald
medicijngebruik2

Hypertensie

Vetstofwisselings- Leeftijd
>40
stoornis

u
Th

Wo
on
om
ge
v

ing

(pancreas functioneert nog goed)

SurinaamsHindoestaans

Marokkaans

Turks

Alleen
orale
Zonder
medicatie
medicatie

Werkomgeving

Orale
medicatie
+ insuline

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

'onomkeerbaar’
(pancreas
functioneert
niet goed meer)

Verdeling mogelijke segmenten over de populatie

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

aantal personen

aantal personen

'omkeerbaar’

(pancreas functioneert nog goed)

Zonder
medicatie
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Alleen
orale
medicatie

Alleen
Orale insuline
medicatie
+ insuline

'onomkeerbaar’
(pancreas
functioneert
niet goed meer)

Voorlopig overzicht van segmenten

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
geïdentificeerde
prediabetes

Vrouwen met
(voormalige) zwangerschapsdiabetes

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

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

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

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

Mensen met diabetes
type 2 die insuline
toedienen
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De aanpak van 2diabeat

Wat?
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FASEN

2diabeat aanpak
BEREID WORDEN TOT VERANDEREN
BEWUSTWORDING

OVERWEGING

LEEFSTIJL VERANDEREN

LEEFSTIJL BEHOUDEN

VOORBEREIDING

Apotheek

POH/
verpleegkundige

ACTIVITEITEN

Bibliotheek

BEWEGING

is

Diëtist

…

OMGEVING

Wo
on
om
ge
v

Huisarts

u
Th

Fysio

ing

DOELGROEP

Verloskundige

Moskee/
kerk/…

Buurthuis

Multimedia

VOEDING

Buurtcoach

In het
park
Supermarkt
Op straat

GGD

PERSOONLIJKE
BEGELEIDING

ONTSPANNING

Maatschappelijk
werkster
ONDERSTEUNING

VEREISTEN

Werkomgeving

FINANCIERING

ONDERZOEK

SAMENWERKINGSVERBAND

FASEN

2diabeat aanpak

DOELGROEP

BEREID WORDEN TOT VERANDEREN
BEWUSTWORDING

OVERWEGING

LEEFSTIJL VERANDEREN

LEEFSTIJL BEHOUDEN

VOORBEREIDING

Volgorde van activiteiten naar voorkeur van het segment

Opties voor activiteiten

VOEDING

ACTIVITEITEN

OMGEVING

• Kookworkshop ‘De gezonde
Hindoestaanse keuken’
• Evenement: Gezond eten met
de buurt

• Wandelen met je buren
• Gymnastiek in het park
• Online cursus ‘bewegen in &
om huis’

• …
• …

• …
• …

GLI
ONDERSTEUNING

ONTSPANNING
•
•
•
•

Yoga samen met …
Mindfulness in het park
Muziek voor stressmomenten
…

• …

VEREISTEN

BEWEGEN

FINANCIERING

ONDERZOEK

• App met tips en trucks om
verandering vol te houden
• Beweeg- en eettips
• …
• …

SAMENWERKINGSVERBAND

De aanpak van 2diabeat

Waar?
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Aan de slag - deel 1: Begrijpen van jouw regio en ervaringen met
leefstijlverandering bij volwassenen

• In groepen van ± 7 mensen bespreken jullie je regionale/lokale samenwerkingen en ervaringen
• Het resultaat wordt plenair teruggekoppeld in een samenvatting van maximaal 2 minuten

1. 5 minuten voor iedereen om zichzelf kort
voor te stellen aan de groep

Jouw regio en ervaringen met leefstijlverandering
bij volwassenen

2. 10 minuten om individueel het A3-vel in te
vullen

• In welke (regionale) samenwerkingen ben je actief
om een gezondere leefstijl te bevorderen?

3. 30 minuten om in groepsverband de
antwoorden te bespreken. Focus hierbij
vooral op de laatste twee vragen

• Wat wordt er in jouw omgeving gedaan om een
gezondere leefstijl te bevorderen?

4. 10 minuten om de discussie samen te
vatten naar een top 3 do’s en een top 3
don’ts per fase van de aanpak

• Vanuit jouw ervaring, wat werkt goed in de fasen van
leefstijlverandering?
• Vanuit jouw ervaring, wat werkt niet goed in de fasen
van leefstijlverandering?
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Aan de slag - deel 2: Hoe kan 2diabeat (regionale) samenwerking ondersteunen en
versterken?

• In groepen van ± 7 mensen wordt er besproken hoe 2diabeat jullie samenwerkingen succesvoller kan maken
• Het resultaat wordt plenair teruggekoppeld in een samenvatting van maximaal 2 minuten

1. 10 minuten om individueel het eigen A3vragenvel in te vullen
2. 30 minuten om in groepsverband de
antwoorden te bespreken en te
bediscussiëren om te kijken waar
overeenkomsten en verschillen zitten
3. 10 minuten om de discussie samen te
vatten

Succesfactoren en barrières
• Tegen welke barrières loop je aan in (regionale)
samenwerking bij het bevorderen van een gezondere
leefstijl?
• Welke partijen zouden (meer) betrokken moeten zijn
bij (regionale) samenwerkingen?
• Hoe kan 2diabeat (regionale) samenwerking
ondersteunen en versterken?
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