
Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes type 2. Elk jaar worden 
er door huisartsen zo’n 55.000 nieuwe patiënten gediagnosticeerd
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Referentiegroep Keer Diabetes2 Om

•  Zwaardere medicatieschaal3

• Medicatieschaal gelijk gebleven

• Geen diabetes medicatie meer of lagere medicatieschaal

Na 12 maanden 
declareert 62% van 

de deelnemers geen of 
minder diabetes medicatie. 

In de reguliere zorg 
is dit 7%4. 
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Verandering declaratie diabetes 
medicatie na 12 maanden

Medicatie helpt mensen met diabetes type 2, 

maar geneest de ziekte niet. Er is steeds meer 

wetenschappelijk bewijs dat mensen wel beter 

kunnen worden van leefstijlinterventies2. Keer 

Diabetes2 Om is een curatief programma voor 

mensen met diabetes type 2, ontwikkeld door 

stichting Voeding Leeft. Met voeding, beweging, 

slaap en ontspanning als eerste therapiekeuze 

wordt gestreefd naar vermindering van medicatie, 

verbetering van de bloedwaarden en een betere 

kwaliteit van leven. Meer dan 800 huisartspraktijken 

hebben inmiddels één of meerdere deelnemers 

die meedoen aan Keer Diabetes2 Om. Deelnemers 

waarderen het programma met een 8,8.

Na 12 maanden 

Keer Diabetes2 Om
Meer gezondheid & minder kosten



Voor meer informatie www.keerdiabetesom.nl

1 Volksgezondheidenzorg.info / RIVM 
2    Van Ommen B, Wopereis S, van Empelen P, van Keulen HM, Otten W, Kasteleyn M, Molema JJW, de Hoogh IM, Chavannes NH, Numans ME, Evers AWM and Pijl H (2018) From 

Diabetes Care to Diabetes  Cure—The Integration of Systems Biology, eHealth, and Behavioral Change. Front. Endocrinol. 8:381. doi: 10.3389/fendo.2017.00381
3  De volgende indeling van diabetes medicatie wordt gehanteerd (van licht naar zwaar): geen diabetes medicatie, alleen metformine, metformine i.c.m. SU-derivaten, insuline of 

GLP1-analoog i.c.m. andere diabetes medicatie
4  VGZ Business Intelligence Services januari 2019: gedeclareerde zorg v.d. deelnemers aan Keer Diabetes2 Om (n=259) over de 12 maanden na start van de interventie vergeleken 

met de gematchte referentie groep
5   Betreft de deelnemers aan Keer Diabetes2 Om die bij start van het programma insuline declareren
6  Deze patiënten declareren mogelijk nog wel lichtere diabetes medicatie

Kostenbesparingen Keer Diabetes2 Om4
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Zorgkosten diabetes type 2 

Declaratie diabetes medicatie neemt af

Huidige diabetes type 2 zorg resulteert 
in stijgende zorgkosten

Kostenbesparing diabetes medicatie 
bij insulinetherapie

• Gemiddelde zorgkosten per diabetes type 2 patiënt per jaar € 7.566

•  78% van de deelnemers5 aan Keer Diabetes2 Om declareert 
na 12 maanden geen insuline medicatie meer6

•  Gemiddelde zorgkosten per medicatiegroep per jaar

•  Deelnemers5 aan Keer Diabetes2 Om declareren 74% minder kosten 
aan diabetes medicatie in de 12 maanden na start van het programma

• Medisch specialistische zorg  48%

• Farmaceutische zorg  15%

• Verpleging en verzorging  14%

• Huisartsenzorg  7%

• Hulpmiddelen  6%

• Overige kosten  10%
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Partners Keer Diabetes2 Om:

• Hoge zorgkosten bij diabetes type 2 door inzet van medisch specialistische zorg en geneesmiddelen

• Keer Diabetes2 Om resulteert in gezondere bloedwaarden en medicatieafbouw

• Kosten diabetes medicatie voor alle patiënten in Nederland op insulinetherapie ca. € 160.000.000 per jaar

• Keer Diabetes2 Om deelnemers5 declareren gemiddeld 74% minder aan diabetes medicatie kosten per jaar


