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Samenvatting 

Een sluitende zorgketen, met beschikbaarheid van toegankelijke, zo mogelijk lokale, passende, effectieve 

zorg en begeleiding voor kinderen met obesitas en hun gezin, leidt tot: 

 Een betere gezondheid, kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie voor kinderen met obesitas 

 Lagere zorgkosten en lagere maatschappelijke kosten op de korte en de lange termijn 

 

Dit kan worden bereikt middels: 

 Stepped en matched care:  

De zorg begint altijd met de minst ingrijpende en de minst kostbare interventie, gegeven de ernst van de aandoening en er is 

sprake van een individuele aanpak die past bij het kind en zijn/haar context.  

 Substitutie:  

Kostbare zorg wordt grotendeels vervangen door minder kostbare zorg, zonder verlies van kwaliteit.  

 Doorstroom verminderen:  

Sluitende zorgketen voor kinderen met verschillende niveaus van obesitas voorkomt doorstroom naar hogere gewichtsklassen en 

dus duurdere vormen van zorg.  

 Terugvalpreventie:   

Sluitende zorgketen met nazorg en, indien nodig langdurige, begeleiding voorkomt terugval na behandeling. 

  



3 
 

Inhoudsopgave 
Leeswijzer ....................................................................................................................................................................................................................... 4 

1. Inleiding .................................................................................................................................................................................................................. 5 

2. Methoden .............................................................................................................................................................................................................. 9 

3. Huidige situatie .................................................................................................................................................................................................... 10 

4. Toekomstige situatie ............................................................................................................................................................................................ 12 

Referenties ................................................................................................................................................................................................................... 15 

Appendix 1. Piramide en tabel met niveaus van GGR bij kinderen ............................................................................................................................. 16 

Appendix 2. Piramide met niveaus van GGR met bijbehorende preventieniveaus en aanpak volgens stepped en matched care bij kinderen ....... 17 

Appendix 3. Stroomschema stepped en matched care kinderen met overgewicht en obesitas ................................................................................ 18 

   



4 
 

Leeswijzer 
De business case ‘Zorg voor kinderen met Obesitas’ geeft inzicht in de zorgkosten voor obesitas bij kinderen in Nederland. Het gaat om 

schattingen van de huidige kosten en van de besparingen die optimale organisatie van de ketenzorg in de toekomst kunnen opleveren.  

De samenvatting bevat een overzicht van de belangrijkste bevindingen. In hoofdstuk 1, de inleiding, worden de achtergronden van deze 

business case geschetst. Hoofdstuk 2 beschrijft de gehanteerde methoden, de wijze van informatieverzameling en berekening. 

Hoofdstuk 3 gaat over de huidige situatie met een weergave van de kosten van de momenteel beschikbare zorg, en de kostenbesparing 

bij substitutie van dure zorg door goedkopere zorg met vergelijkbare effectiviteit. Hoofdstuk 4 gaat over de geschatte kosten in de 

toekomstige situatie waarin het ketenaanbod is verbeterd en aangevuld, en de kostenbesparing bij substitutie van zorg in deze nieuwe 

situatie. De appendices bevatten informatie ter toelichting.  
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1. Inleiding 
Obesitas, een chronische aandoening, is bij kinderen de afgelopen 30 jaar sterk toegenomen. In Tabel 1 staat het aantal kinderen (0-19 

jaar) in Nederland (2013) weergegeven per BMI-categorie. De BMI-categorieën zijn verschillende categorieën van overgewicht en 

obesitas voor kinderen, aangeduid met overgewicht, obesitas graad I en ernstige obesitas (graad II en III). Deze zijn gebaseerd op 

internationale percentielen van BMI naar leeftijd en geslacht die op volwassen leeftijd overeenkomen met een BMI van respectievelijk 25, 

30 en 35 kg/m2 [1].  

 Tabel 1.  Aantal kinderen in Nederland, uitgesplitst naar overgewicht, obesitas en ernstige obesitas  
Categorie Aantal Percentage 

Alle kinderen in Nederland (0-19 jaar) 
 

3.310.495 100% 

BMI categorie   
Overgewicht 372.212 

 
11,24 % 

Obesitas (graad I) 63.792 
 

1,93% 

Ernstige obesitas (graad II en III) 11.971 
 

0,36% 

 

Ten behoeve van een compleet beeld is in Tabel 1 ook de groep van Overgewicht opgenomen. Echter, in de business case ligt de focus op 

de zorg voor kinderen met obesitas en ernstige obesitas.  

 

De BMI-categorieën maken deel uit van het zogenaamde Gewichtsgerelateerde Gezondheidsrisico (GGR). Het GGR geeft aan in welke mate 

het gezondheidsrisico van een kind verhoogd is; 'licht', ‘matig’, 'sterk' of 'extreem'. Het GGR wordt bepaald door de BMI in combinatie met 

de aanwezigheid van risicofactoren of comorbiditeit. Hieronder wordt (een hoog risico op) diabetes mellitus type 2 of cardiovasculaire 

risicofactoren verstaan [2]. In de business case wordt gerekend met de prevalentiecijfers van de BMI-categorieën, omdat er (nog) geen 

prevalentiecijfers beschikbaar zijn van GGR-categorieën. In Appendix 1 is meer informatie te vinden over de verschillende BMI-

categorieën en bijbehorende niveaus van GGR bij kinderen.   

  

Er is de afgelopen jaren veel energie, tijd en geld geïnvesteerd in het opzetten van activiteiten en samenwerkingsverbanden om 

overgewicht en obesitas te bestrijden. Dit heeft zeer veel bruikbare kennis opgeleverd die goed is gedocumenteerd en waarover een brede 

consensus bestaat. Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) werken binnen dit kader al 

geruime tijd samen. JOGG heeft ruime expertise op het gebied van preventie van overgewicht; Het PON richt zich op goede zorg voor 



6 
 

mensen (waaronder kinderen) met obesitas [3]. Ter verbetering van de verbinding tussen preventie en zorg, heeft het ministerie van VWS 

het PON/C4O (Care for Obesity) de opdracht gegeven om passende, toegankelijke en effectieve ketenzorg voor kinderen (0-19 jaar) met 

obesitas en hun ouders te realiseren [3]. Doel is dat de zorgketen alle zorg omvat vanaf geïndiceerde preventie van obesitas tot en met 

langdurige zorg voor kinderen met obesitas en ernstige obesitas. Het document dat nu voor u ligt, de business case, dient als financiële 

onderbouwing van de te realiseren passende en effectieve ketenzorg voor kinderen met obesitas en hun gezin.  

Bestaande ketenzorg in huidige situatie 
De behandelingen voor kinderen met obesitas zijn momenteel afgebakend middels de verschillende 'zorg-lijnen'; 0e lijn, 1e lijn, 2e lijn en 3e 

lijn. Deze zorglijnen geven aan waar de zorg wordt verleend. De 0e-lijnszorg is onder meer zorg verleend door de JGZ en Sportimpuls. De 

1e-lijnszorg is direct toegankelijke zorg, zoals huisartsen, 1e-lijns psychologische zorg en fysiotherapie. Onder 2e-lijnszorg wordt 

ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerde jeugdzorg verstaan. De 3e-lijnszorg is topklinische zorg voor zowel 

geestelijke als somatische gezondheidsproblemen.  

Belangrijkste knelpunten in de ketenzorg in de huidige situatie zijn: 

1. Kinderen met obesitas worden momenteel veelal behandeld in de 2e lijn. Dit betreft zorg die vaak minder toegankelijk is vanwege 

de klinische setting en de afstand tot de woonomgeving van het gezin. Dergelijke interventies kennen een relatief hoog 

uitvalpercentage. Het huidige aanbod sluit onvoldoende aan bij de wensen en behoeften van kinderen en ouders. Bovendien is 

zorg die in de setting van een ziekenhuis wordt verleend over het algemeen relatief kostbaar. 

2. Beperkte opnamecapaciteit in de 3e lijn voor kinderen met ernstige obesitas.  

3. Nauwelijks aanbod van toegankelijke interventies in de 0e en 1e lijn voor kinderen met obesitas.  Hierdoor is de kans vergroot dat 

kinderen met obesitas doorstromen naar een hogere BMI-categorie.  

4. Zeer beperkt aanbod in de 0e en 1e lijn voor kinderen met obesitas en ernstige obesitas. Na een interventie in de 2e of 3e lijn mist 

een toegankelijk lokaal aanbod voor terugvalpreventie.   

Te realiseren ketenzorg in toekomstige situatie 
Doel is het realiseren van toegankelijke, sluitende en effectieve ketenzorg voor kinderen (0-19 jaar) met obesitas en hun ouders. Deze 

ketenzorg sluit aan bij de lokale behoeften en mogelijkheden en voldoet aan de eisen van de Zorgstandaard Obesitas en geldende 

richtlijnen [2]. Het betreft een sluitende keten waarin gemeente, zorgverzekeraars en zorgverleners in samenspraak zorgen voor een 

vloeiende overgang tussen preventieve interventies, zorginterventies en, indien nodig langdurige, begeleiding bij gedragsverandering. 

Hierbij staat het patiëntenperspectief centraal en is integrale zorg het uitgangspunt. Een dergelijke sluitend ketenaanbod is vooralsnog 

vrijwel nergens voldoende aanwezig [3].  
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Aandachtspunten voor een toekomstige ketenzorg voor kinderen met obesitas zijn:   

1. Substitutie; het vervangen van kostbare zorg door minder kostbare, maar minstens zo effectieve, zorg. Het merendeel van de 

kinderen met obesitas kan in plaats van in de 2e lijn zoals nu het geval is, worden behandeld in de 0e of 1e lijn. Voor de medische 

diagnostiek kan zo nodig de 2e lijn ingeschakeld worden. Kinderen met obesitas en hun gezin dienen bij voorkeur behandeld te 

worden in lokale laagdrempelige programma’s [2,4,5]. Dit zal leiden tot lagere kosten. 

2. Doorstroom verminderen; een sluitende ketenaanpak met een passend, eenduidig, bewezen effectief aanbod voor kinderen met 

verschillende niveaus van obesitas kan doorstroom naar een hogere BMI-categorie, en dus duurdere vormen van zorg, 

voorkomen.   

3. Terugvalpreventie; een sluitende ketenaanpak, met nazorg en, indien nodig langdurige, begeleiding in de 0e en 1e lijn waar 

kinderen na het voltooien van een interventie voor obesitas of ernstige obesitas naar verwezen kunnen worden, kan terugval 

voorkomen.   

4. Stepped care en matched care; bij een ketenaanpak georganiseerd volgens het stepped care-principe, begint de zorg/behandeling 

altijd met de minst ingrijpende en de minst kostbare interventie (gegeven de ernst van de aandoening). Als de eerste behandeling 

onvoldoende effectief blijkt, wordt vervolgens gekozen voor een intensievere behandelvorm. De verschillende behandelniveau’s 

worden nader toegelicht in Appendix 2. Bij matched care is sprake van een individuele aanpak die past bij het kind en zijn/haar 

context.  

 

Stepped en matched care  

Op verschillende plekken in het buitenland is ketenzorg voor obesitas bij kinderen succesvol opgezet volgens het stepped care-principe. 

Het gaat om een multidisciplinair zorgaanbod. Een succesvol voorbeeld van een programma buiten het medische circuit, als onderdeel 

van de integrale ketenzorg, is MEND (Mind, Exercise, Nutrition…Do it!) [6]. Dit is een gewichtsmanagementprogramma voor kinderen met 

obesitas waarbij de gezinsaanpak centraal staat. MEND wordt uitgevoerd door lokale partijen die hierin getraind en begeleid worden door 

een specialistisch team van het centrale MEND-bureau. In Nederland wordt momenteel een nieuw zorgprogramma ontwikkeld om het 

missende aanbod in de lagere lijnen aan te vullen. Dit laagdrempelige, wijkgerichte programma is op MEND geïnspireerd. Als werknaam 

voor dit programma is gekozen voor LEFF (Lifestyle, Energie, Fun, Friends). Net als MEND, bevat LEFF drie componenten: voeding, 

bewegen en gedrag. LEFF wordt beschouwd als een ‘korte gecombineerde leefstijlinterventie’ (‘GLI-kort’). Zodoende zal LEFF fungeren als 

mogelijke eerste stap in de keten, waarbij uitgegaan wordt van het stepped care- en matched care-principe. LEFF kan daarnaast ook 

ingezet worden als terugvalpreventie na behandeling in hogere lijnen. De behandelkosten van LEFF zijn geraamd op €500 per kind [7]. 
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Goede obesitaszorg kan effecten bewerkstelligen die verder reiken dan verbetering van het gewicht; namelijk psychosociale en cognitieve 

veranderingen, een betere kwaliteit van leven en grotere maatschappelijke participatie. Deze uitkomstmaten zijn belangrijke 

aandachtspunten in MEND en LEFF.  

Business case 

Een belangrijke stap in de realisatie van een zorgketen zoals hierboven beschreven, is zicht te hebben op de omvang van de doelgroep, 

namelijk het aantal kinderen met obesitas (graad I, II en III), zodat een berekening kan worden gemaakt van het financiële beslag. Deze 

business case heeft dan ook als doel inzicht te verschaffen in de omvang van de doelgroep op verschillende niveaus van zorgzwaarte met 

een schatting van de zorgkosten van zowel de huidige zorg als de te realiseren ketenzorg voor kinderen met obesitas.  
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2. Methoden 

De omvang van de doelgroep 
De prevalentiecijfers van Tabel, 1, 2 en 4 zijn tot stand gekomen op basis van de BMI-afkappunten van Cole & Lobstein [1], de Vijfde 

Landelijke Groeistudie [8], en recente cijfers van het CBS [9].  

Berekening van de geschatte behandelkosten 
Voor het vaststellen van de gemiddelde behandelkosten zijn verschillende bronnen geraadpleegd. Er zijn gesprekken gevoerd met 

instanties als DBC-Onderhoud, Vektis, Achmea, het ministerie van VWS en het College voor zorgverzekeringen. Daarnaast zijn de kosten 

van bestaande programma’s voor kinderen met obesitas in Nederland in de 0e, 1e, 2e en 3e lijn geïnventariseerd. Bij de keuze van deze 

behandelprogramma’s is rekening gehouden met de eisen en voorwaarden die in de Zorgstandaard Obesitas aan gecombineerde 

leefstijlinterventies (GLI’s) gesteld worden [2]. Er is informatie opgevraagd bij 2 programma’s in de 0e lijn, 3 programma’s in de 1e lijn, 8 

programma’s in de 2e lijn en 1 programma in de 3e lijn.  

Van deze 14 behandelprogramma’s, hebben 7 programma’s de gevraagde informatie geleverd: 1 programma in de 0e lijn (€500), 3 

programma’s in de 1e lijn (€779, €750, €1.000), 2 programma’s in de 2e lijn (€1.827, €3.000) en 1 programma in de 3e lijn (€30.000). De 

kosten voor behandeling kwamen op basis hiervan op gemiddeld €500 euro voor de 0e lijn, €843 voor de 1e lijn, €2.414 voor de 2e lijn en 

€30.000 voor de 3e lijn. 

 

De behandelkosten zoals hierna gepresenteerd bevatten de geschatte kosten van de eerste behandeling (gedurende een jaar) die voor een 

kind met obesitas wordt ingezet, de zogenaamde eerste stap binnen stepped care. De eventuele volgende stappen en/of de benodigde 

follow-up van de behandeling verschillen per kind en zijn derhalve niet meegenomen in de berekeningen (om het enigszins simpel en 

overzichtelijk te houden).  

 

De totale kosten (in Tabel 2 t/m 5) zijn berekend door het aantal kinderen te vermenigvuldigen met de bijbehorende behandelkosten. De 

totale kosten zijn gebaseerd op een schatting van het aantal kinderen per behandeling en de gemiddelde kosten per behandeling. De 

werkelijke kosten kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van de verschillende aangeboden programma's. In Nederland bestaan vele 

verschillende interventie programma's voor kinderen met obesitas [10]. Getallen kunnen aangepast worden aan de hand van aanvullende 

informatie afkomstig van zorgverleners, ziekenhuizen en zorgverzekeraars.  
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3. Huidige situatie 
Zoals eerder genoemd zijn de belangrijkste knelpunten in de ketenzorg in de huidige situatie als volgt:  

1. Kinderen met obesitas worden momenteel veelal behandeld in de 2e lijn. De zorg die in de setting van een ziekenhuis wordt 

verleend, is over het algemeen relatief kostbaar. Gevolg: hoge kosten voortkomend uit de 2e lijn.  

2. Beperkte opnamecapaciteit in de 3e lijn voor kinderen met ernstige obesitas.  

3. Nauwelijks aanbod van toegankelijke interventies in de 0e en 1e lijn voor kinderen met obesitas.  Hierdoor is de kans vergroot dat 

kinderen met obesitas doorstromen naar een hogere BMI-categorie.  

4. Zeer beperkt aanbod in de 0e en 1e lijn voor kinderen met obesitas en ernstige obesitas. Na een interventie in de 2e of 3e lijn mist 

een toegankelijk lokaal aanbod voor terugvalpreventie en nazorg.   

 

Tabel 2 toont het aantal kinderen met obesitas (graad I) en ernstige obesitas (graad II & III) en de kosten van de momenteel beschikbare 

zorg. De weergegeven huidige situatie is de geschetste situatie waarin elk kind met obesitas (graad I, II & III) behandeld wordt. Dit is in 

werkelijkheid  niet het geval, het is dan ook een gemodelleerde weergave van de werkelijkheid.  

Tabel 2. Gemodelleerde weergave van de huidige situatie voor kinderen met obesitas graad I, II en III 
Mate van obesitas  Aantal Behandeling Behandelkosten in 1e jaar Deelnemers Totale kosten 

       
Ernstige obesitas (obesitas graad II & III) 11.971 2e lijn (GLI+) € 2.414 11.921 € 28.772.645 

  3e lijn (GLI+ met opname) € 30.000 50 € 1.500.000 

       
Obesitas (obesitas graad I) 63.792 1e lijn (GLI) € 843 10% € 5.377.666 

  2e lijn (GLI+) € 2.414 90% € 138.572.108 

      

Totale kosten         € 174.222.419 

Toelichting - groep ernstige obesitas  

Zoals zichtbaar in Tabel 2 kan op dit moment slechts een fractie (circa 50 kinderen per jaar) van de 11.971 kinderen met ernstige obesitas 

bij de 3e lijn terecht voor behandeling vanwege beperkte opnamecapaciteit.  De behandeling vindt meestal plaats in de 2e lijn. 

Opmerkelijk is ook de hoge kostenpost voor de groep ernstige obesitas. De subgroep die hiervan behandeling in de 3e lijn ondergaat, kost 

volgens gegevens van het ministerie van VWS €1 tot €2 miljoen per jaar. Dit komt overeen met de hier berekende €1,5 miljoen.  
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Toelichting - groep obesitas 

De meeste kinderen met obesitas worden volgens de JGZ-richtlijn Overgewicht [11] nu verwezen naar de 2e lijn (poli's kinderobesitas) 

[10]. Een schatting van de verhouding tussen 1e en 2e lijn voor de behandeling voor kinderen met obesitas graad I is 10/90.  

 

Ten behoeve van een volledig beeld van de mogelijke scenario’s zijn in Tabel 3 meerdere schattingen van de verhouding tussen 1e en 2e 

lijn doorberekend en zichtbaar gemaakt. Dit is zowel gedaan in de subkosten (separate kosten van de groep met obesitas graad I) als in de 

totale zorgkosten (voor obesitas graad I, II en III). Hierin wordt duidelijk dat elke 10% verschuiving van obese kinderen van de 2e naar de 

1e lijn een kostenbesparing oplevert van €10 miljoen.  

Tabel 3. Scenario's van zorgverdeling over 1e en 2e lijn voor kinderen met obesitas graad I 
Verdelingen obesitaszorg obesitas graad I (percentueel en in absolute aantallen) Subkosten  

obesitas graad I 
Totale kosten 

obesitas graad I, II en III  

1e lijn  2e lijn  (in mln) (in mln) 

10% 6.379 90% 57.413 € 144 € 174 

20% 12.758 80% 51.034 € 134 € 164 

30% 19.138 70% 44.654 € 124 € 154 

40% 25.517 60% 38.275 € 114 € 144 

50% 31.896 50% 31.896 € 104 € 134 

60% 38.275 40% 25.517 € 94 € 124 

70% 44.654 30% 19.138 € 84 € 114 

80% 51.034 20% 12.758 € 74 € 104 

90% 57.413 10% 6.379 € 64 € 94 
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4. Toekomstige situatie  
De gewenste toekomstige situatie bevat de volgende kenmerken;  

1. Substitutie; het vervangen van kostbare zorg door minder kostbare, maar minstens zo effectieve zorg. Het merendeel van de 

kinderen met obesitas kan in plaats van in de huidige 2e lijn worden behandeld in de 0e of 1e lijn. Dit zal kostenbesparing 

opleveren [12].  

2. Doorstroom verminderen; een sluitende ketenaanpak met een passend, eenduidig bewezen effectief aanbod voor kinderen met 

verschillende niveaus van obesitas kan doorstroom naar een hogere BMI-categorie, en dus duurdere vormen van zorg, 

voorkomen.   

3. Terugvalpreventie; een sluitende ketenaanpak, met nazorg en, indien nodig langdurige, begeleiding in de 0e en 1e lijn waar 

kinderen na het voltooien van een interventie voor obesitas of ernstige obesitas naar verwezen kunnen worden, kan terugval 

voorkomen.   

4. Stepped care en matched care; de zorg begint altijd begint met de minst ingrijpende en de minst kostbare interventie, gegeven de 

ernst van de aandoening en er is sprake van een individuele aanpak die past bij het kind en zijn/haar context. 

5. Meer zorg beschikbaar voor kinderen met ernstige obesitas in de 3e lijn. Dit zal in beginsel hoge kosten tot gevolg hebben. Echter, 

de gezondheid, kwaliteit van leven een maatschappelijke participatie van deze kinderen zal verbeteren wat op de langere termijn 

waarschijnlijk ook lagere zorgkosten en lagere maatschappelijke kosten zal opleveren.  

 

Tabel 4 toont het aantal kinderen met obesitas (graad I) en ernstige obesitas (graad II & III), de verschillende behandelniveau’s, de kosten 

van deze behandelingen in het 1e behandeljaar en schattingen van het aantal deelnemers aan de behandelingen op de verschillende 

niveaus met de daarbij behorende kosten.  
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Tabel 4. Gemodelleerde weergave van toekomstige situatie met stepped en matched care voor kinderen met 

obesitas graad I, II en III  

Mate van obesitas  Aantal Behandeling Behandelkosten in 1e jaar Deelnemers Totale kosten 

       
Ernstige obesitas (obesitas graad II en III) 11.971 0e lijn (GLI-kort; bv. LEFF) €  500 0 € - 

  1e lijn (GLI) € 843 5.500 € 4.636.500 

  2e lijn (GLI+) € 2.414 5.500 € 13.274.855 

   3e lijn (GLI+ met opname) € 30.000 1.000 € 30.000.000 

       
Obesitas (obesitas graad I) 63.792 0e lijn (GLI-kort; bv. LEFF) € 500 80% € 25.516.800 

  1e lijn (GLI) € 843 15% € 8.066.498 

   2e lijn (GLI+) € 2.414 5% € 7.698.450 

Totale kosten      € 89.193.104 

Toelichting – groep ernstige obesitas 

Het aantal kinderen met een ernstige obesitas dat voldoende heeft aan GLI-kort ('stap 1'), zal nagenoeg 0 te zijn. Deze groep heeft zorg 

nodig op het niveau van GLI of GLI+ (met of zonder opname) [2].  

De totale kosten worden sterk beïnvloed door de categorie 'ernstige obesitas'. De schatting  van de 1000 kinderen die in aanmerking 

komen voor GLI+ met opname is echter een hoge ('conservatieve') schatting. Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal lager. In de praktijk 

kan de groep van 1000 kinderen in Nederland momenteel niet opgenomen worden vanwege beperkte beschikbaarheid van deze vorm 

van zorg (opname in de 3e lijn).  

Toelichting – geschatte verdeling van aantal  deelnemers 

De verdeling 5.500-5.500-1000 en de percentages 80-15-5 zijn respectievelijk schattingen voor kinderen met ernstige obesitas (graad II 

en III) en obesitas (graad I). Deze getallen zijn leidend in de kostenberekening, m.a.w. door deze getallen te variëren worden de totale 

kosten aangepast.  

 

Ten behoeve van een completer beeld en meerdere scenario's zijn in Tabel 5 een aantal schattingen doorberekend en zichtbaar gemaakt 

in zowel de subkosten (separate kosten van de groep met obesitas graad I) als in de totale zorgkosten (voor obesitas graad I, II en III).  
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Tabel 5. Stepped care scenario's van zorgverdeling voor kinderen met obesitas graad I 
GLI-kort (bv. LEFF) GLI GLI+ Subkosten (in mln) 

obesitas graad I   
Totale kosten (in mln) 

obesitas graad I, II en III  

80% 15% 5% € 41 € 90 

70% 20% 10% € 49 € 97 

60% 30% 10% € 51 € 99 

50% 40% 10% € 53 € 101 

 

Zoals genoemd is de schatting  van de 1.000 kinderen die in aanmerking komen voor GLI+ met opname een conservatieve schatting.  

Desalniettemin geeft het een mogelijke toekomstige situatie weer waarin deze groep, qua omvang 200 maal zo groot als in de geschatte 

huidige situatie (circa 50 kinderen per jaar), deze vorm van zorg krijgt, terwijl de totale kosten van de zorg voor obesitas en ernstige 

obesitas lager liggen dan in de 'huidige' situatie: huidige situatie €94-174 (Tabel 3) versus toekomstige situatie €90-101 (Tabel 5). 

 

De berekeningen in Tabel 4 en 5 zijn extra conservatief te noemen, vanwege het uitgangspunt dat het evenveel kinderen met obesitas en 

ernstige obesitas betreft als in de huidige situatie. Op termijn zal het aantal kinderen met obesitas en ernstige obesitas lager komen te 

liggen dankzij de beschikbaarheid van een sluitende zorgketen waardoor minder doorstroom zal plaatsvinden naar hogere BMI-

categorieën.   
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Appendix 1. Piramide en tabel met niveaus van GGR bij kinderen 
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Appendix 2. Piramide met niveaus van GGR met bijbehorende 

preventieniveaus en aanpak volgens stepped en matched care bij kinderen 
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Appendix 3. Stroomschema stepped en matched care kinderen met 

overgewicht en obesitas 

 


