
2. Kansen voor de zorg in de apotheek

Hoofdpijndossiers

VWS-dossiers: noodzaak in Den Haag

+5 -30%

5 jaar langer in goede gezondheid Gezondheidsverschillen met 30% afgenomen

Doelstellingen VWS 2040

“Een brede inzet op preventie – inclusief 
op leefstijlpreventie – is van groot belang 
voor de houdbaarheid van onze zorg, en 
voor onze volksgezondheid.”

- Position Paper WRR (Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid)

WRR: Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid

Bron: https://www.wrr.nl/publicaties 15 september 2021 door de raad aangeboden aan de regering  

https://www.wrr.nl/publicaties


https://www.vtv2018.nl/leefstijl-en-omgeving 29

“Ongezond gedrag, zoals roken, alcoholgebruik, te weinig bewegen en ongezonde voeding, 
was in 2015 verantwoordelijk voor bijna 20 procent van de ziektelast, ruim 35 duizend doden en 
9 miljard aan zorguitgaven.”

Ziektelast en uitgaven

Doelstellingen 2040

Doelstellingen VWS 2040

De NZA kiest een nieuwe route: niet 

ziekte, maar gezondheid moet 

een verdienmodel worden, stelt 

de NZA in haar advies 

Het Nationaal Preventieakkoord heeft 

tot doel het terugdringen van roken, 

overgewicht en problematisch 

alcoholgebruik

Als CZ, Menzis en Zilveren Kruis springen we 

over onze eigen schaduw heen om te bouwen 

aan een gezonder Nederland met goede zorg 

voor iedereen, nu en in de toekomst. 

De kansen in de zorg anno 2022: het momentum

RVS: overheid moet zichzelf 

verplichten de gezondheidsverschillen 

tussen hoog- en laagopgeleide 

Nederlanders terug te dringen

Gezonder Passend Eerlijk Samen

https://www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/leefstijlgeneeskunde-cruciaal-voor-transitie-gezondheidszorg/


Bron: https://www.nu.nl/gezondheid/6194983/pas-op-met-een-gezonde-leefstijl-als-medicijn-vraagt-het-onmogelijke-van-mensen.html

Soorten preventie

https://www.loketgezondleven.nl/integraal-werken/wettelijk-en-beleidskader-publieke-gezondheid/wat-is-preventie

Wet en handhaving/verplichting: 
Sigarettenaccijns

Bevolkingsonderzoek/screening: vrouwen en 
borstkanker

Gezondheidsbehandeling: Toe te schrijven 
aan 1 persoon: bijv.stoppen met roken

Voorkomen dat een bestaande aandoening 
leidt tot complicaties, beperkingen, een 
lagere kwaliteit van leven of sterfte: K2O

Soorten preventie: bij wie moeten we zijn?

https://www.loketgezondleven.nl/integraal-werken/wettelijk-en-beleidskader-publieke-gezondheid/wat-is-preventie Bron: https://vng.nl/sites/default/files/2022-04/Preventiestatement_VNG_ZN_def.pdf

Soorten preventie: bij wie moeten we zijn?

HUN AMBITIE
“In alle regio’s een duurzame
preventie infrastructuur”

https://www.nu.nl/gezondheid/6194983/pas-op-met-een-gezonde-leefstijl-als-medicijn-vraagt-het-onmogelijke-van-mensen.html
https://www.loketgezondleven.nl/integraal-werken/wettelijk-en-beleidskader-publieke-gezondheid/wat-is-preventie
https://www.loketgezondleven.nl/integraal-werken/wettelijk-en-beleidskader-publieke-gezondheid/wat-is-preventie
https://vng.nl/sites/default/files/2022-04/Preventiestatement_VNG_ZN_def.pdf


Financiering voor het organiseren van samenwerking

39Bron: https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/samenwerking-preventie-zorg-en-welzijn/financiering-welke-mogelijkheden-zijn-er

Zorgverzekeraar en gemeente

40Bron: LinkedIn en https://www.brocacef.nl/nl-nl/nieuws-en-media/

Wet Publieke Gezondheid: bevordering van de gezondheid: overgedragen aan gemeenten/lokale GGD
• Bijv. artikel 5,2.e  eist ‘het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen’ => zorgen voor 

opgroeien in gezonde wijk.

Omgevingswet (2021): voedselomgeving gunstig beïnvloeden door gemeenten obv omgevingsvisie en –plan.
• Participatie door inwoners en bedrijven staat centraal bij omgevingsvisie en –plan

Gewenste betaaltitels voor leefstijladvisering

• Populatiebekostiging

• Populatiebekostiging betekent dat de zorgaanbieder een 
bedrag krijgt per inwoner of verzekerde in zijn populatie, 
ongeacht of deze inwoner of verzekerde nu zorg gebruikt. 
Steeds meer brancheorganisaties zoals die voor huisartsen 

en apothekers spreken zich hierover uit in de vorm van 
hogere inschrijftarieven en minder op behandelingen. 
Belangrijk is dat er gewerkt wordt met doelstellingen die 
gericht zijn op gezondheidswinst en dat alle 
zorgaanbieders in dit systeem kunnen blijven meedoen.

• Vergoeding voor leefstijlconsult?

• Niet als aparte betaaltitel op korte termijn in het basispakket

42Bron: https://www.rabobank.nl/kennis/d011100381-leefstijladvisering-in-de-praktijk-wie-betaalt-de-rekening

?

Gewenste betaaltitels voor leefstijladvisering

Verdienmodel van de apotheek

• Het verdienmodel van de apotheek wordt momenteel 
zowel door KNMP als door zorgverzekeraars 
bekeken. Men wil scheiding tussen logistiek en zorg. 
De apotheker is op de eerste plaats zorgverlener. 
Ook dan kan beter invulling worden gegeven aan 
preventie en advies m.b,t. gezonde leefstijl en 
preventie. Nu kent dit advies nog geen betaaltitel.

• Rol van de apotheek

• Tarief zal dan meer een zogenaamd 
abonnementstarief worden (patiëntpopulatie
bekostiging). Chronische en kwetsbare patiënten 
kennen dan het hoogste tarief. Dit is nu ook ruim 80% 
van de zorg van de apotheken. Concreet zijn de 
plannen nog niet en verschillen ook per verzekeraar.

43Bron: https://www.abnamro.nl/nl/prive/speciaal-voor/medici/tips-voor-medici/trends-apotheken.html

https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/samenwerking-preventie-zorg-en-welzijn/financiering-welke-mogelijkheden-zijn-er
https://www.brocacef.nl/nl-nl/nieuws-en-media/
https://www.rabobank.nl/kennis/d011100381-leefstijladvisering-in-de-praktijk-wie-betaalt-de-rekening
https://www.abnamro.nl/nl/prive/speciaal-voor/medici/tips-voor-medici/trends-apotheken.html


3. Leefstijlinitiatieven
Routekaart leefstijlgeneeskunde

Bron: https://lifestyle4health.nl/algemeen/platform-lifestyle4health-en-vereniging-arts-en-leefstijl-lanceren-routekaart-leefstijlgeneeskunde/

“Wat is er nodig is om binnen 5 tot 10 jaar leefstijl 
standaard onderdeel te maken van de curatieve 

gezondheidszorg?”

De routekaart omvat vijf routes die veelal ziekte 
specifiek ingevuld moeten worden:

1: Implementeren wat werkt met passende 
bekostiging 
2: Onderzoeken wat we nog niet weten
3: In richtlijnen & zorgstandaarden komen
4: Kennis delen en vaardigheden aanleren
5: De noodzaak tot leefstijlgeneeskunde zo klein 
mogelijk maken

Leefstijl-tools

51

Leefstijlroer  en wetenschappelijk bewijs

Bron: https://publications.tno.nl/publication/34635028/rOcYuU/nilg-2019-wetenschappelijk.pdf

https://publications.tno.nl/publication/34635028/rOcYuU/nilg-2019-wetenschappelijk.pdf
https://lifestyle4health.nl/algemeen/platform-lifestyle4health-en-vereniging-arts-en-leefstijl-lanceren-routekaart-leefstijlgeneeskunde/
https://publications.tno.nl/publication/34635028/rOcYuU/nilg-2019-wetenschappelijk.pdf


IPH spinnenweb en handreiking

Van moeten veranderen naar 
willen veranderen

52

Wat kan ik veranderen

“Waar wil je naar toe, beste patiënt?”

https://vimeo.com/617951099

“De patiënt heeft de regie”

Leefstijl-tools

https://vimeo.com/617951099

Leefstijlroer en spinnenweb Positieve 
Gezondheid in de spreekkamer

“De patiënt heeft de regie”

GEZONDMETEN.NL

Bron: https://gezondmeten.nl/basisset/ 54

NDF Preventiepad:  Mijn Gesprek over leefstijl

De NDF Gesprekskaart Leefstijl is een manier om het 
persoonsgericht te hebben over leefstijl en te komen tot 
gezamenlijke besluitvorming. 

Het bestaat uit vier leefstijlthema’s met 6 
aandachtsgebieden: 

1) Voeding

2) Bewegen

3) Welzijn

4) Zelfzorg

De gesprekskaart is in te vullen door de patiënt/cliënt, 
hetzij thuis, hetzij in de wachtkamer.

https://diabetesfederatie.nl/ndf-toolkit-persoonsgerichte-diabeteszorg/mijn-gesprek-over-leefstijl 56

https://vimeo.com/617951099
https://vimeo.com/617951099
https://gezondmeten.nl/basisset/
https://diabetesfederatie.nl/ndf-toolkit-persoonsgerichte-diabeteszorg/mijn-gesprek-over-leefstijl


NDF Preventiepad:  Mijn Gesprek over leefstijl

Het Preventiepad bestaat uit stappen die 
professional en cliënt samen zetten met 
focus op leefstijl met het doel om 
diabetes te voorkomen.

De eerste stap is in principe altijd: het 
doen van de Diabetes Risicotest:

Mensen vanaf 45 jaar wordt geadviseerd 
jaarlijks deze test te doen om de kans op 
diabetes in te schatten. 

Dit is ook een belangrijk onderdeel van 
de aanpak in de wijken. 

https://diabetesfederatie.nl/ndf-toolkit-persoonsgerichte-diabeteszorg/mijn-gesprek-over-leefstijl en diabetesrisicotest.online 57

Diabetes risicocheck

9/5/22

In jouw wijk aan de 
slag met 2diabeat!

Juni 2020

Programma 2diabeat 2021-2027
Samen de opmars van diabetes type 2 stoppen!

Initiatief van:

beweging voeding ontspanning & 
slaap

mentale 
gezondheid

Een gezonde leefstijl diabetes type 2 kan voorkomen,
omkeren of de kwaliteit van leven van patiënten kan
verbeteren. Daarom zet 2diabeat in op leefstijl
verandering. De pijlers van een gezonde leefstijl zijn:

Het aanleren van een gezonde leefstijl is uitdagend en
de directe leefomgeving van een individu is hierin
belangrijk. 2diabeat gelooft in de kracht van een
omgeving waarin mensen gestimuleerd en
ondersteund worden tot gezond gedrag, in plaats van
verleid tot ongezonde keuzes. Om dit te bereiken
creëert 2diabeat samenhang en samenwerking tussen
de actoren en activiteiten in deze leefomgeving.

De leefomgeving bestaat uit meerdere lagen rondom het individu met daarbinnen 
o.a. diverse fysieke ontmoetingsplekken en contactmomenten met actoren. De 

figuur hieronder illustreert hoe zo’n leefomgeving eruit zou kunnen zien.

2diabeat zet in op leefstijlverandering oa in leefomgeving

https://diabetesfederatie.nl/ndf-toolkit-persoonsgerichte-diabeteszorg/mijn-gesprek-over-leefstijl%20en%20diabetesrisicotest.online


Hoe ziet het proces eruit om 2diabeat in jouw wijk te starten?

SELECTIEFASE CONFIGURATIEFASE IMPLEMENTATIEFASE

CONFIGURATIEFASE 
De aanjager wordt gemiddeld een dagdeel per week ondersteund door 
de wijkadviseur vanuit 2diabeat NL
✓ Doelgroepen spreken
✓ Leefstijlkaart afmaken, eventueel aanvullend aanbod stimuleren
✓ Sprankels organiseren, klaarzetten
✓ Actoren toelaten tot online platform met toolbox
✓ Team van lokale actoren aanvullen
✓ Onderzoeksteam verbinden Bijeenkomsten met het 

actorennetwerk
✓ Kickoff sprankel organiseren en communiceren

IMPLEMENTATIEFASE 
De aanjager wordt wekelijks een 
halfuur geadviseerd door de 
wijkadviseur vanuit 2diabeat NL 
en sluit zich aan bij het landelijke 
leer- en innovatienetwerk waar 
intervisie met andere aanjagers 
plaatsvindt
✓ Implementeren aanpak
✓Netwerk van actoren laten 

groeien en netwerk stimuleren
✓ Intervisie met andere 

aanjagers
✓ Aanjager draagt bij aan lokale 

evaluatie

KICK-OFF 
SPRANKEL

INTENTIEVERKLARING 
DEELNEMENDE ACTOREN

STARTPOSITIE 
WORKSHOP

SELECTIEFASE
✓Match van 2diabeat met jouw locatie 

verkennen
✓Huidige situatie in kaart brengen

Doelgroep
Beleid / programma’s
Lokaal aanbod
(Lokale) actoren
Samenwerkingsverbanden

✓ Startpositie workshop met wijkanalyse
✓ Selecteren aanjager
✓ Financiering rol van aanjager
✓ Aanjager start met actoren binden
✓ Intentieverklaring actoren

GESPREKKEN MET 
WIJKBEWONERS

PRESENTATIE AAN 
VERKENNERSGROEPJE

VERKENNENDE 
GESPREKKEN

DIVERSE WERKSESSIES 
MET ACTOREN

SELECTIE VAN ACTIVITEITEN

SELECTIE 
AANJAGER

AANJAGER 
SPREEKT 
ACTOREN

LEEFSTIJLKAART 
GEREED, ACTOREN 

GEÏNSTRUEERD

Ter illustratie: leefstijlkaart –sociale kaart Sociale kaart

Samenwerking met andere zorgprofessionals is van belang en de sociale kaart kan 
hiervoor ingezet worden. Het is een wegwijzer die je kan gebruiken om mensen 
te verwijzen naar het juiste adres in het zorgsysteem in Nederland.

• Andere professionals in jouw regio: https://www.socialekaartnederland.nl/

• Zorgprofessionals op het gebied van beweegtherapie en leefstijlbegeleiding: 
https://chronischzorgnet.nl/nl

• Daarnaast kun je bij mensen met overgewicht of obesitas gebruik maken van: 
https://www.partnerschapovergewicht.nl/stappenplan

• Ten slotte is er een sociale kaart ontwikkeld, specifiek voor GGZ, die een 
overzicht geeft van interculturele GGZ-instellingen en organisatie die 
maatschappelijke ondersteuning bieden (https://migratie.arq.org/update-
landelijke-sociale-kaart-cultuursensitieve-zorg) 

https://www.socialekaartnederland.nl/
https://chronischzorgnet.nl/nl
https://www.partnerschapovergewicht.nl/stappenplan
https://migratie.arq.org/update-landelijke-sociale-kaart-cultuursensitieve-zorg


Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

`De meest gebruikelijke verwijzing naar een 
leefstijlcoach in de zorgsetting is via een 
gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)´

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Leefstijlprogramma’s

Wie kan de interventie aanbieden?

Leefstijlcoaches, diëtisten, beweegcoaches en fysio- en/of oefentherapeuten kunnen de 
vergoede gecombineerde leefstijlinterventie geven.

Wie mag naar een GLI verwijzen?
Deelname aan een vergoede gecombineerde leefstijlinterventie is alleen mogelijk na 
doorverwijzing van de huisarts of medisch specialist.
Sinds 2019 vergoed door de zorgverzekeraar en de kosten vallen niet onder het eigen risico!

“Effectieve zorg”

Waaruit bestaat de GLI?

Bestaat uit de componenten als:
• een gezonder eetpatroon
• aanzetten tot beweging 
• verbetering slaap 
• obv gedragsverandering om zo de gezonde leefstijl te laten beklijven.

Het programma bestaat uit een behandelfase en een onderhoudsfase. 

De onderhoudsfase, in de regel het tweede jaar, is wat minder intensief en dient om 
de gedragsverandering te laten beklijven.

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)



Leefstijlprogramma’s
Beweegkuur CooL (Coaching op 

Leefstijl)
Slimmer Samen sportief in 

beweging

Voedings-, leefstijl- en 
beweegcoaching door: de 
leefstijlcoach met 
ondersteuning/bijeenkom
sten met 
beweegprofessional en 
voedingsprofessionals

Stapsgewijs verbeteren 
van het leefpatroon door 
één professional: de 
leefstijlcoach

Voedings- en 
beweegcoaching door 
uitgevoerd door de 
huisartsenpraktijk, 
diëtisten, 
fysiotherapeuten, 
leefstijlcoaches en lokale 
sport- en beweegclubs

Beweeg- en 
voedingscoaching door 
uitgevoerd door 
leefstijlcoaches en 
beweegprofessionals.

Behandelfase: 12 mnd
Onderhoudsfase: 12 mnd

Behandelfase: 6mnd
Onderhoudsfase: 18 mnd

Behandelfase: 6mnd
Onderhoudsfase: 18 mnd

Behandelfase: 12 mnd
Onderhoudsfase: 12 mnd

Mensen met een 
gewichtsgerelateerd
gezondheidsrisico: BMI 
tussen 25-40 kg/m2, 
eventueel met grote 
buikomvang en/of co-
morbiditeit

Overgewicht en een 
verhoogd risico op type 2 
diabetes (prediabeten) 
en/of mensen met 
obesitas (BMI 30-40)

Overgewicht en een 
verhoogd risico op type 2 
diabetes (prediabeten) 
en/of mensen met 
obesitas (BMI 30-40)

Verhoogd 
gezondheidsrisico op 
chronische aandoeningen 
en een BMI tussen de 25-
40 kg/m2

Bron: https://interventies.loketgezondleven.nl/interventieoverzicht1/?leeftijd=volwassen Bron: https://www.nieuwsvoordietisten.nl/de-gli-groeit-maar-niet-hard-genoeg/ 77

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

78

Regionale verschillen in aanbod GLI

Bron: Voortgang Gecombineerde Leefstijlinterventie NZA jun ’20 en https://www.nieuwsvoordietisten.nl/regionale-verschillen-in-aanbod-gli/

GLI plus / diabetes GLI: Keer Diabetes 2 om

79

https://interventies.loketgezondleven.nl/interventieoverzicht1/?leeftijd=volwassen
https://www.nieuwsvoordietisten.nl/de-gli-groeit-maar-niet-hard-genoeg/
https://www.nieuwsvoordietisten.nl/regionale-verschillen-in-aanbod-gli/


GLI plus / diabetes GLI: Keer Diabetes 2 om

Bron: https://nutrition.bmj.com/content/early/2020/08/17/bmjnph-2020-000081

“Praktijkgericht bewijs voor de werkzaamheid op lange 
termijn van een multi-component leefstijlinterventie”

Bron: https://nutrition.bmj.com/content/early/2020/08/17/bmjnph-2020-000081

“Praktijkgericht bewijs voor de werkzaamheid op lange 
termijn van een multi-component leefstijlinterventie”

GLI plus / diabetes GLI: Keer Diabetes 2 om

GLI plus / diabetes GLI: Diabetes 2 doorbreken

www.jeleefstijlalsmedicijn.nl 839-5-2022

• 2015 Wim Tilburgs diabetes type 2 125 
kilo en spuit 200 eenheden insuline.

• Wim Tilburgs in 4 maanden tijd naar 85 
kilo en medicatie vrij.

• 2016 Online supportgroep 
Diabetes2Doorbreken. Inmiddels 
>2.000 leden.

• 18-07-2018 oprichting Stichting Je 
Leefstijl Als Medicijn.

STICHTING JE LEEFSTIJL ALS MEDICIJN

https://nutrition.bmj.com/content/early/2020/08/17/bmjnph-2020-000081
https://nutrition.bmj.com/content/early/2020/08/17/bmjnph-2020-000081


www.jeleefstijlalsmedicijn.nl 849-5-2022

2020 TNO onderzoek
•87% van de deelnemers wil diabetes 
type 2 doorbreken.
•86% is gemotiveerd door inzicht in 
bloedsuikerwaarden.
•80% bereikt dankzij de groep meer dan 
alleen.
•Data wordt eerder met leden gedeeld 
dan met de huisarts of bekenden.

ONDERZOEK BEVESTIGT 
DE MEERWAARDE VAN DE 
ONLINE SUPPORTGROEP

2021 TNO onderzoek n=1
De TNO-studie ‘Persoonlijke coaching om gezond gedrag te 
bevorderen'.
De coaching wordt gedaan door ervaringsdeskundigen van Stichting 
Je Leefstijl Als Medicijn.

ZWEM – Zaterdag Wegen En Meten

www.jeleefstijlalsmedicijn.nl 859-5-2022

Werken vanuit leefstijlpijlers

Met informatie en praktische steun vanuit de 
leefstijlpijlers helpt Stichting Je Leefstijl Als Medicijn 
mensen om weer aan het roer te staan van hun 
eigen gezondheid. 

Ervaring leert dat pure, onbewerkte voeding en het 
vermijden van suikers en zetmeel op veel 
aandoeningen een positief effect heeft.

www.jeleefstijlalsmedicijn.nl 869-5-2022

2021
Diabetes 1 In Eigen Hand

• Stabiele bloedglucose

• Gezonde waarden

• Minder insuline

• Reguliere insuline

• voedselconversie matcht

met werkingsprofiel 

insuline

Leefstijl effectief voor meer 
aandoeningen

www.jeleefstijlalsmedicijn.nl 879-5-2022

VERBINDING 

SLUIT JE AAN BIJ EEN 
SPORT- OF 
HOBBYVERENIGING

In je eigen omgeving aan je gezondheid werken met support van

VOEDING 

EET PUUR EN 
ONBEWERKT

BEWEGING 

BEWEEG TENMINSTE 
30-60 MINUTEN PER 
DAG

ONTSPANNING 

ZOEK DE NATUUR OP

SLAAP 

SLAAP 8 UUR PER DAG

MIDDELEN 

STEM MEDICATIE AF 
OP JE LEEFSTIJL

GLI plus / diabetes GLI: Diabetes 2 doorbreken



Bron: https://welzijnoprecept.nl/wat-is-welzijn-op-recept/ 88

Welzijn op recept: op naar de welzijnscoach

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale 
klachten. 
In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de 
huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach. 

Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en 
somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen 
onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals 
overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid etc. 

Welzijn op recept: op naar de welzijnscoach

Bron: https://welzijnoprecept.nl/wat-is-welzijn-op-recept/ 89

Welzijn op recept: op naar de welzijnscoach

Bron: https://welzijnoprecept.nl/meerwaarde-voor-patienten/

https://youtu.be/ClgvieTjocU

Welzijn op recept: op naar de welzijnscoach

https://www.overvechtgezond.nl/wp-content/uploads/2019/04/20190426-4D-model.jpg

Bij patiënten met psychosociale problemen, waarvoor 
geen medische behandeling of verwijzing nodig is, kan 
de eerstelijnszorgverlener een welzijnsrecept 
voorschrijven. 
Hiervoor voert de eerstelijnszorgverlener het 
zogenaamde ‘andere gesprek’. Hierbij bevelen we bv het 
4D-model  of het spinnenweb van positieve gezondheid 
aan. 

https://welzijnoprecept.nl/aan-de-slag-als-eerstelijnszorgverlener/

https://welzijnoprecept.nl/wat-is-welzijn-op-recept/
https://welzijnoprecept.nl/wat-is-welzijn-op-recept/
https://welzijnoprecept.nl/meerwaarde-voor-patienten/
https://youtu.be/ClgvieTjocU
https://www.overvechtgezond.nl/wp-content/uploads/2019/04/20190426-4D-model.jpg
https://welzijnoprecept.nl/aan-de-slag-als-eerstelijnszorgverlener/


4. Leefstijl in de farmacie

De vertaling van de toekomstvisie leidt ertoe dat mensen zo min mogelijk 
geneesmiddelen zo goed mogelijk gebruiken. En dat de apotheker goed zijn rol kan 
spelen bij de estafette die de zorg toch vaak is, ook erkend als belangrijke 
voorziening gekoppeld aan een duidelijke normering voor praktijkgrootte, 
bezetting en deelname aan samenwerkingsverbanden.

Toekomstvisie KNMP

Toekomstvisie KNMP Handvest van de apotheker

Kennisdomein van de apotheker
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Kernwaarden van de apotheker

Bron: www.knmp.nl

Gezondheid – gedrag – innoverende rol



Handvest van de apotheker

Kennisdomein van de apotheker
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Kernwaarden van de apotheker

Bron: www.knmp.nl

Welzijn – maatschappij optimaal van dienst
99

KNMP en preventie

SIG DM:
standpunt

Toekomstvisie KNMP Soorten preventie

https://www.loketgezondleven.nl/integraal-werken/wettelijk-en-beleidskader-publieke-gezondheid/wat-is-preventie en KNMP visie preventie en de openbaar apotheker 

https://www.loketgezondleven.nl/integraal-werken/wettelijk-en-beleidskader-publieke-gezondheid/wat-is-preventie


Toekomstvisie KNMP

De evolutie van de apotheek

Het gezondheidshuis in de wijk

Toekomst: Mens centraal 

BehandelingGezond leven Preventie Diagnose

Diabetes
Compl. 

diabetes

Prediab-
eten

Onge-
diagnos

Hoog 
risico

Verhoogd 
risico

Gezond

ProactiefProactief ReactiefUw gezondheidshuis in de wijk!

De beoogde rol van de apotheker in het gezondheidshuis

De apotheek
ProactiefProactief ReactiefUw gezondheidshuis in de wijk!

De beoogde rol van de apotheker in het gezondheidshuis

De apotheek

Valpreventie

Hulp-
middelenzorg

Risico-
bepaling

Na diagnose 
behandeling 

bepalen

PMS 
medicatie

Distributie 
medicijnen

Leefstijlloket

WMO loket

Gezondheids-
check

Consultatie 
bureau 

ouderen

Farmaco-
genetica

Inhalatie 
instructies

Zelfzorg 
consult

EU consult-
voering

Leefstijl-
consult

0, 0,5 en 1e

lijns

Noaber 
vrijwilliger

Baxter 
instructies

Vroeg 
diagnostiek

TU consult-
voering

Sociale kaart 
beheer

Leefstijlcoach 
in apotheek

Genetica en 
leefstijl

Begeleiden 
opname ZKH

Dossier-
houder

VU consult-
voering

Afbouw gnm 
consult

Voorlichting 
regionaal

Begeleiden 
ontslag ZKH

Advies 
wijkverpleging

HS+ jaarlijks 
consult

Bijwerkingen 
consult

Open 
spreekuur

Preconcept. 
zorg

Benzomoe

Kleine 
kwalen

S.M.R. 
begeleiding

Duurzaam-
heid

Bewaking 
thuis-

monitoring

GLI-m

Voedsel-
apotheek

Leefstijlroer 
bij MRV

Verantwoord 
wisselen 
consult

Vaccinatie

Medicatie 
maatjes

Bewegen op 
recept

Distributie 
voeding

Pos. Gez. bij 
MRV

Bewaken 
formularia

Video consult 
apotheker

Farma 
buddy

Zelftesten

Diëtiste in 
apotheek



Take home message

• De apotheek van de toekomst kan fungeren als gezondheidshuis
• Laagdrempelig

• Wetenschappelijk

• Maatschappelijke voorziening en brugfunctie in de wijk

• Gericht op gezondheid van de mens in de volle breedte

137

Kennis   Kunde   Visie   
Durf tonen!

Demedicaliseren

Minderen en stoppen van medicatie

Bron: https://richtlijnen.nhg.org//files/2021-02/210202%20Cyclus%20stoppen%20en%20minderen%20van%20medicatie.pdf

Minderen en stoppen van medicatie

Bron: https://www.brocacef.nl/nl-nl/nieuws-en-media/ en Vijfjarencontract CZ en BENU faciliteert kwaliteitsverbetering en continuïteit openbare farmacie | NZa-Magazines

€ ?

https://richtlijnen.nhg.org/files/2021-02/210202%20Cyclus%20stoppen%20en%20minderen%20van%20medicatie.pdf
https://www.brocacef.nl/nl-nl/nieuws-en-media/
https://magazines.nza.nl/nza-magazines/2021/02/vijfjarencontract-cz-en-benu-faciliteert-kwaliteitsverbetering-en-continuiteit-openbare-farmacie


Benzomoe

• In dit project zoeken we proactief naar patiënten die ‘benzomoe’ zijn. Dit doen we door doosjes met 
afspraakkaarten (met QR-codes) mee te geven wanneer slaappillen afleveren. Vervolgens kunnen de 
patiënten een afspraak inplannen met Aaltine. En de apothekers ondersteunen bij het afbouwen met 
logische afbouwschema’s.

Bron: https://www.benzomoe.nl/over-benzomoe/ 145

Medicijnen gelinkt met gewichtstoename

Bron: https://www.partnerschapovergewicht.nl/wp-content/uploads/2021/06/Tabel-Onderliggende-oorzaken-en-bijdragende-factoren-aug-2021-1.pdf 146

Medicatiescreening voor start GLI

Bron: https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie/aanbod-GLI-in-Nederland

GLI Medicatie check
• Welke medicatie belemmert bewegen?
• Welke medicatie geeft gewichtstoename?

GLI-m protocol

Screening op geneesmiddelen die afgebouwd kunnen worden bij start programma

• 1 geneesmiddel tegelijk stoppen / afbouwen

o Antidiabetica, volgens handleiding ‘Demedicaliseren bij diabetes mellitus type 2’

o Antihypertensiva, volgens handleiding ‘Hypertensie van Arts en Leefstijl’

Screening op geneesmiddelen die de beweging beperking

o Bètablokkers: beperking van inspanningsvermogen door beperking van oplopen hartslag bij inspanning.

o Diuretica: verminderen circulerend vermogen en daarmee moeilijker om cardiac output op peil te houden.

o Bisfosfonaten, statines, RAAS-remmers, chinolonen: spier- en gewrichtsklachten

Opleidingsdag 5: Arts en Leefstijl

148

https://www.partnerschapovergewicht.nl/wp-content/uploads/2021/06/Tabel-Onderliggende-oorzaken-en-bijdragende-factoren-aug-2021-1.pdf
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie/aanbod-GLI-in-Nederland


GLI-m protocol: medicijnen gelinkt met gewichtstoename

Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6758708/pdf/ofa-0012-0369.pdf 149

GLI-m protocol: medicijnen gelinkt met gewichtstoename

Bron: https://www.knmp.nl/zorginnovatieprijs

GLI-m protocol: medicijnen gelinkt met gewichtstoename

Bron: https://www.knmp.nl/zorginnovatieprijs

GLI-m protocol: medicijnen gelinkt met gewichtstoename

Bron: https://www.knmp.nl/zorginnovatieprijs

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6758708/pdf/ofa-0012-0369.pdf
https://www.knmp.nl/zorginnovatieprijs
https://www.knmp.nl/zorginnovatieprijs
https://www.knmp.nl/zorginnovatieprijs


Medicatiescreening voor start GLI

Bron: https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie/aanbod-GLI-in-Nederland

GLI Medicatie check
• Welke medicatie belemmert bewegen?
• Welke medicatie geeft gewichtstoename?

FILMPJE!?!? Advies aanvragen ☺

Medicatiescreening voor start GLI

Bron: https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie/aanbod-GLI-in-Nederland

GLI Medicatie check
• Welke medicatie belemmert bewegen?
• Welke medicatie geeft gewichtstoename?

Valpreventie KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ 
TER
BEVORDERING DER PHARMACIE

Valpreventie

https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie/aanbod-GLI-in-Nederland
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie/aanbod-GLI-in-Nederland


Valpreventieop knmp.nl

• www.knmp.nl/valpreventie

Gezondheidschecks en risico-testen

166

Preventief gezondheidsonderzoek 

• Een preventief gezondheidsonderzoek (PGO) is een (geneeskundig) gezondheidsonderzoek dat bedrijfsmatig of 
beroepsmatig wordt aangeboden en uitgevoerd, ongeacht of er sprake is van een concrete gezondheidsklacht of 
van een indicatie voor een gezondheidsrisico of -probleem. 

• Het doel van een PGO is het vroegtijdig ontdekken of iemand een aandoening heeft of krijgt, of kenmerken heeft 
die de kans op ziekte vergroten, en op basis daarvan aanbevelingen te doen hoe het risico kan worden verkleind, 
de ziekte behandeld en/of om een cliënt kan worden gestimuleerd tot een gezonde leefstijl om ziekte te 
voorkomen of welzijn en vitaliteit te verbeteren. 

167

Preventief gezondheidsonderzoek 

• De aandacht voor preventie en vroegdiagnostiek neemt toe onder consumenten, commerciële partijen en 
zorgprofessionals. Door technologische ontwikkelingen zijn er steeds meer mogelijkheden om gegevens te 
genereren gerelateerd aan persoonlijke gezondheid, om met zogenoemde health checks te screenen op allerlei 
aandoeningen en om risicofactoren, zowel lichamelijk als geestelijk, te ontdekken voordat klachten of 
symptomen ontstaan [1].

• Sinds 2016 werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan een wijziging van de Wet op 
het bevolkingsonderzoek (Wbo), met als doel meer keuzevrijheid te creëren voor mensen die willen 
gebruikmaken van preventief gezondheidsonderzoeken [2], [3].

Bron: Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/11/kamerbrief-over-wijziging-van-de-wet-op-het-bevolkingsonderzoek-in-verband-met-actuele-ontwikkelingen-op-het-terrein-van-preventief-gezondheidsonderzoek-35384
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Preventief gezondheidsonderzoek 

•Alle checks zoeken naar:

Metabool syndroom

Bron: https://www.nieuwsvoordietisten.nl/screening-op-prediabetes-voorgesteld-in-de-vs/

Preventieve screening

Gezondheidscheck om metabool syndroom te herkennen 

• HDL

• Triglyceriden

• Bloeddruk

• Buikomvang

• Glucose

• Roken, drinken

• Bewegen

• Voeding

• Slapen

• Stress & ontspanning

5 meetwaarden
5 leefstijlvragen 10x toelichting & advies

Focus op metabool syndroom!

Leefstijl-loket in de wijk

• Apotheek als laagdrempelig ‘loket’, dichtbij consument
• Vertrouwd zorgverlener en voorziening in eigen wijk
• Apotheek is onderdeel van lokale zorgnetwerken 
• Infrastructuur voor doorlopende zorgverlening in wijk/regio
• NB: coaching is essentieel, veel burgers hebben ondersteuning nodig

https://www.nieuwsvoordietisten.nl/screening-op-prediabetes-voorgesteld-in-de-vs/


Gezondheidscheck om metabool syndroom te herkennen 

De basis van elke gezondheidscheck

Het metabool syndroom

Normal    Risico Ziekte

Waarom wachten op het moment 
dat de aandoening zich laat zien?

Metabool syndroom-disfunctie

Klinisch beeld: ziekteproces
Insuline resistentie = Metabool syndroom 
(G. Reaven 1988 onderzoek, gezonde 60 jarigen):

1. Afname HDL-c

2. Verhoogde nuchtere triglyceriden

3. Vergrootte taille omvang

4. Verhoogde bloeddruk

5. Verhoogde nuchtere bloedglucose

• Obesitas

• Jicht

• Kanker

• Hart- en vaatziekten

• Diabetes type II

• Alzheimer

• Lever vervetting

• Astma 

• Artritis 

• Polycysteus ovarium syndroom 

Dia: opleidingsdag 2: Connie Hoek, diëtiste 

Bron: https://www.nieuwsvoordietisten.nl/prediabetes-lijkt-risico-op-hart-en-vaatziekten-te-verhogen/ en  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20863953/

https://www.nieuwsvoordietisten.nl/prediabetes-lijkt-risico-op-hart-en-vaatziekten-te-verhogen/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20863953/


Indicatoren Metabool Syndroom

Primaire indicatoren Metabool Syndroom (NHG Standaard**)

Mannen Vrouwen

Nuchtere bloedglucosewaarden 
verhoogd

≥ 6,1 mmol/l*

Bloeddruk verhoogd Systolische bloeddruk ≥ 130 mmHg of Diasystolische bloeddruk ≥ 85 mmHg*

HDL Cholesterol verlaagd < 1,0 mmol/l < 1,3 mmol/l

Triglyceriden verhoogd ≥ 1,7 mmol/l

Middelomvang vergroot > 102 cm > 88 cm

* en/of medicatie

** Afkapwaarden volgens de richtlijnen van de NHG Standaard. Verschillende partijen in de markt hanteren verschillende afkapwaarden

Buikomvang 

vergroot

TG hoog

HDL laag

Hoge 

bloeddruk

Hyper-

glykemie

Hyper-

insulinemie

Insuline 

resistentie

Lipogenese

(DNL)

LEVER
VERVETTING

DNL > transport! 

Insuline 

resistentie

LEVER

VET 
VERVETTING

Insuline 

resistentie

VET

Chronisch 

laaggradige 

ontsteking

Leefstijl

PANCREAS 
VERVETTING

Beta cel 

disfunctie

Endogene 

transport TG 

als VLDL

Hoge 

bloeddruk*

Buikomvang

TG hoog en 

laag HDL

Hyper-

glykemie

* Na transport:  

Indicatoren Metabool Syndroom

Vet belangrijk

Het lipiden dossier

Afbeelding: https://www.medicusonline.nl/gezondheid/cholesterol-wat-is-het-verschil-tussen-ldl-en-hdl/

Exogeen

182

In voedsel zit vet in de vorm van:
• Triglyceriden

• Cholesterol

• Cholesterol-esters

• Fosfolipiden 

TG

CH

CHe

https://www.medicusonline.nl/gezondheid/cholesterol-wat-is-het-verschil-tussen-ldl-en-hdl/


Exogeen

TG, 

CH, 

CHe

Galblaas: 
• secretie gal in darm en emulsificatie van exogene vetbolletje

Vetbolletje

TG

CH

CHe

Exogeen

184

TG, 

CH, 

CHe

Alvleesklier: secretie lipase 
• breekt TG af tot DG, MG, FFA en GL

FFA, MG, 

DG, CH, 

CHe, vit K, 

A, D, E

Micelle

Bloed

FFA Glycerol

+

Spiercel: energie

FFA ATP

TG

DarmcelDarm Doelorgaan

Exogeen

FFA, MG, 

CH, CHe, 

vit K, A, D, 

E

TG, TG, 

TG, TG, 

TG, TG, 

CH, CHe

B-48
Levercel:

C-II act LPL

Lymf. Syst.

TG↑↑, 

CH, 

CHe

B-48

TG↑↑, 

CH, 

CHe

B-48

TG↑↑, 

CH, 

CHe

B-48

C-IIE

TG↑, 

CH, 

CHe

B-48

E

FFA

FFA

FFA

FFA

FFA

Via HDL

TG↑, 

CH, 

CHe

E**

B-48

ChylomicronMicelle

Chylomicron

remnant

FFA CH, CHe Apo-B-100

VLDL*

*Start endogeen

TG↑↑, 

CH, 

CHe

B-100

Vetcel: Opslag als TG

* * E = magneet LDL-rec

FFA

MG

FFA

MG
FFA

FFA

CH
CHe

DG
TG↑↑↑, TG, 

TG, TG, TG, 

TG, TG, 

CH, CHe

B-48

Chylomicron

• Een chylomicron is de grootste lipoproteïne en bestaat uit 99% vet en 1% eiwit. 

• Deze deeltjes transporteren vetten vanuit de darm via de lymfe en het bloed 
naar de rest van het lichaam.

• In het bloed worden er triglyceriden onttrokken aan de chylomicronen door de 
werking van lipoproteïnelipase: energie en opslag.

• Afbraakproduct is voorstadium van VLDL.

Exogeen: samenvatting

TG↑, 

CH, 

CHe

E**

B-48

Chylomicron

remnant
VLDL*

TG↑↑, 

CH, 

CHe

B-100



Endogeen: VLDL

Opslag 

vetcel

VLDL: 

• 55% TG (vooral via glucose metabolisme), 
• 10% CH
• 15% CHe

VLDL

* Bron: [Taylor et al. Normal-weight individuals who develop Type 2 diabetes. The personal fat threshold. Clinical Science, april 2015; 128(7): 405-410]

VLDL
TG

TG↑↑, 

CH, 

CHe

B-100

TRIGLYCERIDEN: SYNTHESE

PyruvaatGlucose Acetyl-CoA

Lever

Glycerol-fosfaat Vetzuren Triglyceriden+

Fructose-fosfaat

VLDL

TG↑↑, 

CH, 

CHe

B-100

Endogeen: VLDL

Opslag 

vetcel

VLDL: 

• 55% TG (vooral via glucose metabolisme), 
• 10% CH
• 15% CHe

VLDL

* Bron: [Taylor et al. Normal-weight individuals who develop Type 2 diabetes. The personal fat threshold. Clinical Science, april 2015; 128(7): 405-410]

VLDL
TG

Via welke ROUTE?

TG↑↑, 

CH, 

CHe

B-100

Hypertriglyceridemie:
Deze enorme export van triglyceride rijke VLDL-deeltjes is 
voornaamste reden voor hoge triglyceridengehalte in bloed
Een hoog TG-gehalte is een sterke en onafhankelijke 
voorspellende factor van HVZ, bijna even sterk als LDL*

Endogeen: LDL

Levercel:

VLDL

TG↑↑, 

CH, 

CHe

B-100

Bloed

TG↑↑, 

CH, 

CHe

B-100

TG↑↑, 

CH, 

CHe

B-100

C-IIE

Via HDL

C-II act LPL

TG↑, 

CH, 

CHe

B-100

E

FFA

FFA

FFA

FFA

FFA Glycerol

+

FFA ATP

TG

Doelorgaan

Spiercel: energie

Vetcel: Opslag als TG

Levercel:
TG↓, 

CH, 

CHe

E

B-100

IDL*

FFA CH, CHe

LDL

TG↓↓, 

CH, 

CHe

B-100

*VLDL remnant = Intermediate DL



CHOLESTEROL: SYNTHESE

Cholesterol

• Circa 20% komt binnen via voeding (exogeen) = 0,3g/dag

• Lichaam produceert ca 80% cholesterol in lever vanuit GLUCOSE

• Behoefte = 2,5g/dag:

PyruvaatGlucose Acetyl-CoA Acetyl-CoA+

HMG-CoA

Cholesterol

Mevalonzuur

HMG-CoA synthase

HMG-CoA reductase STATINE-

Lever

Glycerol-fosfaat Vetzuren Triglyceriden+

Fructose-fosfaat

Bron: Nieuwe cholesterolverlagers beslaan 66% van de kosten — SFK Website 203

voor in totaal € 160 miljoen

Cholesterolverlagers

CHOLESTEROL ALS BOUWSTOF

Cholesterol: Komt in alle cellen van het organisme voor!
• Bijdrage aan celmembraan en zenuwbanen

• Onderdeel van galzouten: emulsificatie vet in darm

• Bouwstof voor vitamine D

Vitamine D3

Bron structuurformules: https://nl.wikipedia.org/wiki/

Cholesterol

TG, 

CH, 

CHe

LDL

TG↓↓, 

CH, 

CHe

B-100

CHOLESTEROL ALS BOUWSTOF

Cholesterol

• Afgifte van cholesterol aan geslachtsorganen: bouwstof voor 
geslachtshormonen (oestrogenen, progestagenen, 
androgenen)

• Afgifte van cholesterol aan bijnier: bouwstof voor steroïde-
hormonen (cortisol, aldosteron) en progestagenen

Cortisol Progesteron

Bron structuurformules: https://nl.wikipedia.org/wiki/

LDL

TG↓↓, 

CH, 

CHe

B-100

https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2022/nieuwe-cholesterolverlagers-beslaan-66-van-de-kosten
https://nl.wikipedia.org/wiki/
https://nl.wikipedia.org/wiki/


ENDOGEEN: HDL

LDL

TG↓↓, 

CH, 

CHe

B-100

HDL:
• HDL-deeltjes anti-atherogene eigenschappen*:

• Opname van cholesterol uit periferie naar lever en 
vervolgens feces: o.a. vaatwand en foamcellen

• Mogelijk anti-inflammatoire en antioxidatieve en 
antitrombotische eigenschappen

• Afgifte van cholesterol aan lever, gonaden, bijnier

• Doneren van eiwitten, zoals apo C-II en apo-E

TG↓↓, 

CH, 

CHe

B-100

LDL

Ge-oxi. LDL

Accumulatie

Inflammatie

Foamcellen

Atherosclerose

Opname door 

macrofagen

HDL

TG, 

CH↑, 

CHe↑

A-1

CH, CHe

Leefstijl

* Bron: https://www.ntvg.nl/artikelen/de-rol-van-het-high-density-lipoproteinehdl-partikel-de-atherogenese-en-de-mogelijkheden

SAMENVATTING

VLDL

TG↑↑, 

CH, CHe

B-100

TG↓, 

CH, 

CHe

E

B-100

IDL LDL

TG↓↓, 

CH, 

CHe

B-100

HDL

TG↓↓, 

CH, 
CHe

B-100TG↑↑↑, TG, 

TG, TG, TG, 

TG, TG, 

CH, CHe

B-48

Chylomicron

Chylomicron VLDL IDL LDL HDL

TG (%) 90 55 30 15 15

CH (%) 1 10 10 10 5

CHe (%) 3 15 35 50 30

Proteïne* (%) 1 10 10 20 50

Dichtheid < 0,95 0,95-1,006 - 1,019-1,063 1,063-1,21

*Eiwit gehalte bepaalt dichtheid en nomenclatuur - omgekeerd evenredig met gehalte vet/lipiden

SAMENVATTING

VLDL

TG↑↑, 

CH, CHe

B-100

TG↓, 

CH, 

CHe

E

B-100

IDL LDL

TG↓↓, 

CH, 

CHe

B-100

HDL

TG↓↓, 

CH, 
CHe

B-100TG↑↑↑, TG, 

TG, TG, TG, 

TG, TG, 

CH, CHe

B-48

Chylomicron

• Deze lipoproteïnen maken vettransport mogelijk in de waterige omgeving van de 
bloedsomloop. Alle vervoerders hebben een functie in aanvoer en afvoer!!!

• VLDL, LDL en HDL worden gesynthetiseerd in de lever.

• Bij tekort zal lichaam zorgen voor eigen aanmaak: CH staat onder strenge regulatie. Over 
algemeen produceren we 3-5x meer dan binnenkrijgen via voeding. Brein maakt zelf CH aan 
voor neurale connecties.

• LDL voert CH aan zodat cellen deze oppikken via LDL-receptor en HDL haalt CH op zodat het 
hergebruikt kan worden

• Oxidatie door leefstijl zorgt voor inflammatie

Indicatoren Metabool Syndroom

Primaire indicatoren Metabool Syndroom (NHG 
Standaard**)

Mannen Vrouwen

Nuchtere
bloedglucosewaarden 
verhoogd

≥ 6,1 mmol/l*

Bloeddruk verhoogd
Systolische bloeddruk ≥ 130 mmHg of Diasystolische 

bloeddruk ≥ 85 mmHg*

HDL Cholesterol verlaagd < 1,0 mmol/l < 1,3 mmol/l

Triglyceriden verhoogd ≥ 1,7 mmol/l

Middelomvang vergroot > 102 cm > 88 cm

* en/of medicatie

** Afkapwaarden volgens de richtlijnen van de NHG Standaard. Verschillende partijen in de markt 
hanteren verschillende afkapwaarden

https://www.ntvg.nl/artikelen/de-rol-van-het-high-density-lipoproteinehdl-partikel-de-atherogenese-en-de-mogelijkheden


Gezondheidscheck: poortwachter in de wijk

Wat doen we 
na de check?

DPP en DPPOS

• Deelnemers met overgewicht of obesitas en een 
hoog risico op diabetes (i.e. prediabetes) werden 
gerandomiseerd naar: 

• een intensieve leefstijlinterventie gericht op 
gewichtsverlies

• 850 mg metformine 2x per dag 

• een placebo

• Na 5 jaar onomstotelijk naar voren dat zowel de 
leefstijl interventie als metformine resulteerde in 
respectievelijk 58% en 31% verlaging van het risico 
om type 2 diabetes te ontwikkelen in vergelijking 
met placebo.

Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19878986/

DPP en DPPOS

• Deelnemers met overgewicht of obesitas en een 
hoog risico op diabetes (i.e. prediabetes) werden 
gerandomiseerd naar: 

• een intensieve leefstijlinterventie gericht op 
gewichtsverlies

• 850 mg metformine 2x per dag 

• een placebo

• Na 22 jaar deelnemers uit leefstijlinterventie groep 
en metformine groep hadden nog altijd een 
respectievelijk 25% en 18% lager risico op het 
krijgen van diabetes in vergelijking met de 
placebogroep. 

Bron: https://arts.diabetesgeneeskunde.nl/dppos-studie-preventieve-effecten-van-zowel-intensieve-leefstijlinterventie-als-metformine/

• Mediane tijd tot het ontwikkelen van diabetes:

• In de leefstijlinterventie groep 14 jaar 

• In de metformine groep 12 jaar 

• In de placebo groep 9.5 jaar
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How PharmacistsCanParticipate in the National Prevention

https://youtu.be/yeDQx1UlDmE

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19878986/
https://arts.diabetesgeneeskunde.nl/dppos-studie-preventieve-effecten-van-zowel-intensieve-leefstijlinterventie-als-metformine/
https://youtu.be/yeDQx1UlDmE
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Bron: https://www.brocacef.nl/nl-nl/nieuws-en-media/

Gezondheidscheck: poortwachter in gezondheid

Buikomvang 

vergroot

TG hoog

HDL laag

Hoge 

bloeddruk

Hyper-

glykemie

Welk advies?
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Adviezen bij gezondheidscheck

Opleidingsdag 6

Gezondheidscheck: poortwachter in gezondheid

Leefstijlloket:

Bron: https://www.pw.nl/achtergrond/2022/etiketten-in-het-arabisch-met-website-zorgvertaler.nl

https://www.pw.nl/achtergrond/2022/etiketten-in-het-arabisch-met-website-zorgvertaler.nl

