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OPLOSSING VOOR DE
OBESITAS EPIDEMIE IN
NEDERLAND BINNEN
HANDBEREIK?
‘’Eet u nog maar een paar kilo’s door, want dan is er vergoede zorg voor uw obesitas, namelijk een
maagverkleining of omleiding’’. Dat gaat soms letterlijk zo in de (huis)artsenpraktijk. Enerzijds schokkend,
want er zijn nog wel wat tussenstappen te bedenken. Anderzijds was het de absurde realiteit waar we
tot januari 2019 in verkeerden. Meer dan een advies in de spreekkamer om gezonder te eten en meer te
bewegen, of een vergoeding voor drie uur diëtistenbezoek was er niet. En daarvan is bekend dat het niet
effectief is tegen obesitas. Pas in 2019 werd de effectief bevonden gecombineerde leefstijlinterventie
(GLI) in het basispakket opgenomen en kwamen aanvullende therapieën op de Nederlandse markt zoals
de, nog onvergoede, anti-obesitas medicatie.
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GLI in het basispakket
Pas nadat mijn collega Erica van den
Akker en ik het citaat in de eerste zin
van dit artikel bij het tv-programma
De Monitor als voorbeeld gebruikten,
werden de gesprekken geïntensiveerd, die we in 2016 als Partnerschap Overgewicht Nederland (PON)
met het Zorginstituut Nederland en

“Het is een misperceptie dat een
simpel “eat less, move more”
advies in de spreekkamer het
probleem van obesitas oplost.”

VWS voerden. Vanaf toen hebben we
gezamenlijk het traject doorlopen om
de GLI in het basispakket op te
nemen. Nederland loopt hiermee
voorop in de wereld! Mensen met
overgewicht (BMI 25-30 kg/m2)
zonder bijkomende aandoeningen
lukt het nog wel om middels leefstijlaanpassingen op een gezond gewicht
te komen. Bij licht overgewicht lukt dit
vaak ook zonder begeleiding. Mensen
met obesitas door een ongezonde
leefstijl, hebben gemiddeld genomen
baat bij een GLI. Er is zelfs een aantal
mensen dat ermee van hun obesitas
afkomt, maar op de lange termijn zijn
dat er helaas maar weinig. Toch
weten we dat al bij 5% gewichtsreductie gezondheidswinst behaald
spieren wordt gezonder wat leidt tot
minder kans op een tal van lichamelijke aandoeningen en een betere
kwaliteit van leven. Het gaat tenslotte
niet alleen om de kilo’s.
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wordt. De verhouding tussen vet en

Op tijd behandelen
Bij de mensen met obesitas die het
lukt om 20 of 30 kilo af te vallen is het
moeilijk dit op de lange termijn zo te
houden. Onderzoeken laten zien dat
bij een enorm gewichtsverlies door
leefstijl de verbranding drastisch
omlaag gaat (zo’n 600-700 kcal per
dag). Dit bleek zes jaar later nog
steeds het geval. Mensen die het lukt
om de kilo’s eraf te houden moeten
zo’n 80 minuten wandelen of meer
dan een half uur hardlopen per dag.
Dat is bijna een topsportregime en
vaak niet haalbaar. In de praktijk laten
we mensen met obesitas, die onvoldoende of geen effect hebben van
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Preventie van overgewicht
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veel extra leed geschied.

naar “slechts” 38% obesitas zoals ruim

“De wereld om ons heen is obesogeen met
ongezonde, bewerkte voedingsproducten die overal
verkrijgbaar zijn en aantrekkelijk liggen uitgestald.”
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