
Diabetes & 
obesitas

Behandelingsmogelijkheden



Wanneer spreken we van overgewicht 
of obesitas bij onze patiënt?



‘Obesitas is een ziekte die wordt gekenmerkt door een 
overmatige ophoping van lichaamsvet,

die een risico vormt voor de gezondheid. 

De hoeveelheid en de verspreiding van het vet,
alsook de gevolgen voor de gezondheid kunnen bij 

verschillende mensen met obesitas enorm
variëren.’ 

(BASO consensus 2020)



Enkele cijfers

Diabetes

 Wereldwijd 537 miljoen mensen 
diabetes

België

 Vandaag treft diabetes 1/10  mensen 
diabetes

 In 2040 zullen er dat 1/8 zijn

Diabetes Liga (2022)

Obesitas

 40% van de volwassenen heeft 
overgewicht

 1,9 biljoen volwassenen

 13% van de volwassenen heeft 
obesitas 

 650 miljoen volwassenen

WHO (2016)

België

 49,3%  van de volwassenen heeft 
overgewicht

 15,9% van de volwassenen heeft 
obesitas

Sciensano (2018)

Type 1
10%

Type 2
90%





Meten is weten
Objectiveren van obesitas
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Indirecte 
en 

directe 
meetfactoren

Gewicht en lengte 
→ BMI (kg/m²)
‘Obesitasparadox’

Tailleomtrek

Huidplooimeting

Dexascan
(obesitaskliniek)

EOSS-
hulpmiddel



BMI schaal



Heb jij een 
gezonde 

buikomtrek?



Huidplooi 
& 

Dexascan





Onze patiënt2



HALLO!
‘Ik ben Kathy.

Ik stel me kort voor, want het gaat 

vandaag over mij!

Ik kom op consultatie bij jullie.’
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Traject Kathy
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Huisarts

Endocrinoloog



Consultatie 
endocrinoloog, 
doorverwijzing 

huisarts

Voorbereiding 
educator

Brief huisarts

 Kathy, 57 jaar

 Diabetes type 2 sinds 2012

 HbA1c 8,8%,  
LDL: 110 mg/dl

 Obesitas

 Medicatie: 
 Metformine 850mg 3x/dag
 Lipitor 40mg 1x/dag

 →Graag uw advies + afvallen

Informatie consultatie

 Gewicht: 103 kg

 Lengte: 165 cm

 BMI: 37,8 kg/m²

 Buikomtrek: 122 cm

 BD: 145/95 mmHg

 Sociale anamnese:
 Gescheiden 5 jaar geleden
 bediende
 Meerdere dieetpogingen
 Afgelopen jaar + 10 kg 
 Beweging: regelmatig wandelen

(Gaat wekelijks te voet naar de 
markt met haar bejaarde 
buurvrouw)

 Alleenwonend met 2 kinderen
 2 jaar geleden moeder overleden
 Financieel niet breed



Consultatie 
endocrinoloog

Advies endocrinoloog:

 Levenstijlaanpassing
 Opstart Ozempic
 (Verhogen statine)
 (Start bloeddrukmedicatie)



Levensstijl3



Traject Kathy
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Huisarts

Diëtist-
Diabeteseducator

Endocrinoloog



Wie is onze 
obese

diabetes-
patiënt?

Oorzaken Beïnvloedende factoren

Genetica

Leefpatroon

Psychologisch

Pathologie

Hormonale 
stoornissen

…

Medicijnen

Ik ben 
niet 

goed 
genoeg

Ik ga nooit 
meer lekker 
kunnen eten

Dieet nr. 
159 is me 

ook al niet 
gelukt

Ik durf niet 
naar de 

sportschool

Wat 
denken 
ze van 

mij?

Ik ben 
dik én ik 
ben OK!

…

Oh neen, ik 
durf niet naar 
de dokter, ik 

ben 
bijgekomen

Ik heb 
geen 
tijd

Omgeving



Leefstijladvies

Méér i.p.v. minder: focussen op gezondheidsbevordering
‘Gezonde levensstijl’; Geen dieet



Invloed van medicatie4



Traject Kathy
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1 3
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Huisarts
Diëtist-

Diabeteseducator

Endocrinoloog Verpleegkundige-
Diabeteseducator



Invloed van 
medicatie 
(OAD)

Metformine

Mogelijk lichte gewichtsafname

→ o.w.v. GI klachten, minder 
honger

Sulfonylurea (bv 
unidiamicron®)

Gewichtstoename (+1,5kg) –
stimuleert op glucose-
onafhankelijke manier 

insulinesecretie



Invloed van 
medicatie 
(OAD)

SGLT2-
inhibitoren 

(vb. 
Forxiga ®)

Lichte gewichtsafname 

→ extra uitscheiding 
glucose via de nieren (2 
à 3 kg)

DPP4-
Remmers

Gewichtsneutraal



Invloed van 
medicatie 
(GLP-1 en insuline)

GLP1

Gewichtsafname 
(gem. 10-15 kg
bij Ozempic 1mg)

insulinegewichtstoename



Invloed van 
andere 
medicatie 

andere

Gewichtstoename door: 
Antidepressiva, 
antipsychotica, anti-
epileptica, 
corticosteroïden, …
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Ozempic®

Rybelsus®MySimba®

Saxenda®



Ozempic®

 Meest gebruikt

 GLP 1-analoog

 Wekelijks subcutane injectie in opbouwschema

 Terugbetalingscriteria
 BMI > 30 EN Hba1 > 7,5 % EN Type2 diabetes 

 Anders 102,79 euro/maand

 Mag met alle insulines

 Niet bij type 1: invloed op endogene insulineproductie en risico op 
keto-acidose

 Offlabel
 Diabetesmedicatie

 geen officiële obesitasindicatie



Werking:

 Meest effectief: doorbreekt bloedhersenbarrière en 
werkt zo in op honger- en verzadigingsgevoel

 Vertraagde maaglediging



Saxenda®
 Wekelijks subcutane injectie in opbouwschema?

 GLP 1-analoog

 Officiële obesitasmedicatie

 Nog weinig gebruikt o.w.v. kostprijs
 Geen terugbetalingscriteria

 Kostprijs: 244,99 euro



Rybelsus®  Recent op de markt

 Oraal in opbouwschema per maand

 GLP 1- analoog

 99,71 euro/maand



Mysimba®

 Vermagermedicatie met positief effect diabetes door meer 
insulinegevoeligheid

 Eetverslaving/snoepers omdat bestanddeel (Bupropion) aanwezig 
van Champix

 Werkt centraal op het honger- en verzadigingsgevoel

 Tot 4 pilletjes per dag 2 ‘s ochtends en 2 ‘s avonds in 
opbouwschema

 Kostprijs 98,18 euro/maand

 Helpt ook bij het stoppen met roken (Champix)



Obesitaskliniek5



HALLO!
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Begin 2022 komt Kathy terug op consultatie 
bij endocrinoloog. 

 Nieuwe relatie, regelmatig uit eten en drinkt graag een wijntje

 Gewicht:  110 kg (+7 kg t.o.v. startgewicht)

 Glycemie nog steeds moeizaam

 Recente bloeduitslag: HbA1c: 8,3%

→Advies endocrinoloog: afspraak obesitaskliniek



Traject Kathy
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Huisarts Diëtist- Diabeteseducator Obesitaskliniek

Endocrinoloog Verpleegkundige-
Diabeteseducator



Obesitaskliniek

 Individueel traject: opvolging door diëtist, 
(psycholoog) en eventueel  ondersteuning Ozempic

 Groepstraject: diëtiste, psycholoog en kinesist, 
eventueel ondersteuning Ozempic

Conservatief 

Groepstraject

Individueel 
traject 

Heelkundig 

Bariatrie

Contactgegevens:

Coördinator: Leen Van Lierop
E-mail: Leen.VanLierop@zol.be
Tel: 089/32.60.20





Criteria 
bariatrie

 Minstens 18 jaar zijn.

 Minstens een BMI van 40 hebben

of

 BMI > 35 in combinatie met co-morbiditeiten
✓ Slaapapneu

✓Diabetes type 2

✓ hypertensie niet onder controle met 2 hypertensiva

✓een falende eerdere bariatrische ingreep

→Door gewichtsreductie beter geregelde diabetes

→Ook behandelplan bij niet op behandeling reagerende diabetes 
(vb. +100E insuline en nog steeds slechte regeling door sterke 
insulineresistentie)



Gastric bypass



Gastric sleeve



HALLO!
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Kathy wordt gescreend op de obesitaskliniek

 Ze kiest na bespreking voor het conservatief groepstraject

 Ze voelt zich gelukkiger -> groepstherapie

 Gestart met sporten: 2x week naar de fitness/ wandelt in het 
weekend 5 km

 Met de diabetes gaat het veel beter



Take home messages

• Diabetes & Obesitas: complex probleem 

→Multidisciplinaire aanpak nodig

→ niet stigmatiseren

• Levenslang commitment
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