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Abstract 

 
 

Achtergrond: Obesitas is een chronische ziekte waarbij er een overmatige vetopstapeling in 

het lichaam bestaat die aanleiding geeft tot gezondheidsrisico's. Bij volwassenen wordt het, 

volgens de WHO classificatie, gedefinieerd als een BMI ≥ 30. Obesitas is een groeiend 

fenomeen in de ontwikkelde landen, waardoor ook de gevolgen, zoals een stijgende kost, een 

belangrijke impact hebben.  

Doel: Het doel van deze scriptie is om een eerste inzicht te krijgen in de directe 

gezondheidskosten en de kwaliteit van leven van mensen met obesitas in Vlaanderen. 

Methodologie: Aan de hand van een enquête werd bij 62 personen met obesitas navraag 

gedaan naar hun medische consumptie de voorbije maand of de voorbije 6 maanden. Er werd 

eveneens getoetst naar hun kwaliteit van leven via een EQ-5D vragenlijst. De gegevens 

werden daarna geëxtrapoleerd naar een periode van één jaar. Indien mogelijk werd een 

vergelijking gemaakt met de situatie in het Vlaams Gewest, aan de hand van gegevens uit de 

Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004 (Bayingana et al., 2004). Op 

basis van de medische consumptie werd een jaarlijkse kost per patiënt berekend vanuit het 

perspectief van ziekteverzekering en patiënt samen. 

Resultaten: Onze studiepopulatie bestaat uit  48 vrouwen en 14 mannen, met een leeftijd 

variërend tussen 21 en 69 jaar. Ongeveer de helft komt uit West-Vlaanderen, de overige groep 

uit de andere Vlaamse provincies. De gemiddelde BMI is 37, met een variatie van 30,1 tot 

51,7. De totale jaarlijkse kost bedraagt in onze studiepopulatie 4378 euro per persoon, 

waarvan 822 euro voor contacten met hulpverleners, 3200 euro voor institutionele zorgen 

(ziekenhuisopname) en 300 euro voor medicatiegebruik. Deze kosten blijken in elk van de 

drie domeinen hoger te liggen dan in het Vlaams Gewest. Voor de contacten met de 

hulpverleners komt dit neer op een extra jaarlijkse kost van 295 euro per persoon en voor de 

ziekenhuisopname een extra jaarlijkse kost van 2629 euro per persoon. Bij elk van de 

nagevraagde comorbiditeiten is er een grotere prevalentie in onze studiepopulatie dan in het 

Vlaams Gewest. De gezondheidstoestand van onze studiepopulatie is merkbaar slechter dan 

de toestand in het Vlaams Gewest. In vergelijking met de gegevens uit een studie van König 

et al. (2009), scoort onze studiepopulatie op elk van de 5 dimensies uit de EQ-5D lager dan de 

Belgische bevolking, uitgezonderd voor zelfzorg waar de percentages gelijklopend zijn. 

Opvallend is de slechte score voor pijn/andere klachten en voor depressie/angst. 
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Conclusie: Obesitas is verantwoordelijk voor een verhoogde medische consumptie. Met de 

stijgende prevalentie van obesitas, zal die consumptie blijven groeien en daarmee ook de 

samenhangende kosten. Naast de medische consumptie, valt tevens het significante verlies 

van kwaliteit van leven niet te negeren. Preventieve maatregelen ten opzichte van obesitas 

kunnen de medische consumptie en de samenhangende kosten verminderen en een positief 

effect hebben op de kwaliteit van leven. Verder onderzoek naar de precieze kosten bij grote 

steekproefaantallen is zeker aangeraden. 
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Inleiding en situering 
 

Algemeen 
 
Obesitas is een chronische ziekte waarbij er een zodanig overmatige vetopstapeling in het 

lichaam bestaat dat dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico's. De biologische oorzaak is een 

onevenwicht tussen energie-inname en energieverbruik. 

Classificatie 
 
Voor de classificatie van obesitas bij volwassenen wordt als standaard de WHO classificatie 

gebruikt waarbij obesitas wordt gedefinieerd als een BMI ≥ 30. BMI staat voor body mass 

index. Deze wordt berekend door het lichaamsgewicht (kg) te delen door het kwadraat van de 

lengte (m). Op populatieniveau is het een goed bruikbare standaard omdat het gemakkelijk 

verkregen kan worden en goed vergelijkbaar is. In de formule wordt echter geen onderscheid 

gemaakt tussen vet en vetvrije massa (denk hierbij aan een bodybuilder die een hoog BMI 

heeft, maar dit vooral bekomt door een grote spiermassa). Bovendien wordt er geen rekening 

gehouden met de vetverdeling (abdominale opstapeling brengt meer risico's met zich mee dan 

gluteo-femorale opstapeling). Men zal bij de bepaling van de risico’s van obesitas daarom 

steeds meer rekening houden met de buikomtrek. In dit onderzoek beperken we ons echter om 

praktische redenen tot de definiëring aan de hand van de BMI. 

Epidemiologie 
 
Obesitas is een groeiend fenomeen in de ontwikkelde landen, zo ook bij ons in Vlaanderen. 

Uit de Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004 (Bayingana et al., 2004) 

blijkt dat het gemiddeld BMI in Vlaanderen 24,9 is. Dit blijft net binnen de grens van een 

normale BMI (18,5-24,9). Het percentage van volwassenen met obesitas is in Vlaanderen 

reeds 11,5% (12,6% bij de vrouwen en 10,3% bij de mannen). Dit zijn echter 

zelfgerapporteerde gegevens, waardoor de cijfers in realiteit vermoedelijk hoger liggen. 

Mensen hebben immers de neiging zichzelf groter en lichter in te schatten, waardoor een 

vertekening in het BMI ontstaat. 

Vergelijken we deze gegevens met de rest van Europa, dan blijft België onder de gemiddelde 

prevalentie van obesitas. Fry J. et al. (2005) rapporteren dat van de 15 landen die in 2002 deel 

uitmaakten van de EU, minstens de helft een percentage van obesitas heeft dat meer dan 20% 
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bedraagt. In vergelijking met de USA, blijven we gelukkig nog ver achterop. Daar bedroeg 

het percentage personen met een BMI ≥ 30 in 2004 reeds 32,2%. We evolueren in Europa wel 

steeds meer in die richting. 

Op wereldvlak beschouwd, schatte de WHO in 2005 het aantal volwassenen (ouder dan 15 

jaar) met obesitas op 400 miljoen. Tegen 2015 zou dit reeds 700 miljoen zijn (WHO fact 

sheet nr 311, 2006). 

Klinische consequenties 
 
Obesitas brengt veel (gezondheids-) problemen met zich mee. Op korte termijn kan het 

aanleiding geven tot kortademigheid bij geringe inspanning, slaapapneu, orthopedische 

klachten, verhoogde transpiratie,… Maar het zijn vooral de complicaties op lange termijn die 

een grote kost met zich meedragen. De belangrijkste aandoeningen die een significant 

verhoogde incidentie hebben bij obesitas zijn hypertensie, diabetes mellitus type 2, hart- en 

vaataandoeningen, osteoarthritis, galblaasaandoeningen en kanker, voornamelijk 

endometriumcarcinoma, coloncarcinoma en borstcarcinoma bij postmenopausale vrouwen 

(Neilson A en Schneider H, 2004) (zie tabel 1). Er is eveneens een duidelijk positief verband 

aangetoond met het voorkomen van depressie, in het bijzonder bij vrouwen (Bertakis KD en 

Azari R, 2005).  

 

Tabel 1: Relatieve risico’s van gezondheidsproblemen verbonden met obesitas in ontwikkelde landen 

(IOTF, 2002). 

Relatief risico > 3 Relatief risisco 2-3 Relatief risico 1-2 
Diabetes 
Galblaasaandoeningen 
Hypertensie 
Dyslipedemie 
Insuline resistentie 
Kortademigheid 
Slaapapneu 

Coronair hartlijden 
Osteoartritis (knieën) 
Hyperuricemie en jicht 

Carcinomen (borst,colon) 
Geslachtshormoonabnormaliteiten 
Polycystisch ovariumsyndroom 
Verminderde fertiliteit 
Lage rug pijn 
Verhoogd risico bij anesthesie 
Foetale defecten bij maternele 
obesitas 

 

Naast de bovenvermelde comorbiditeiten, mogen we zeker de impact van obesitas op de 

kwaliteit van leven niet vergeten. Veel studies tonen een lagere levenskwaliteit aan bij 

mensen met obesitas in vergelijking met mensen met een normaal gewicht (zie verder: 

literatuuroverzicht, pag. 13). 
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Gezondheidskosten 
 
Bij het berekenen van de kosten als gevolg van obesitas maakt men een onderscheid tussen de 

directe kosten en de indirecte kosten. De directe kosten zijn de kosten waarmee de patiënt en 

de gezondheidsinstellingen geconfronteerd worden die rechtstreeks verband houden met de 

behandeling van obesitas en de geassocieerde comorbiditeiten. Onder de indirecte kosten 

verstaat men het verlies van productiviteit in de maatschappij, bv. absenteïsme op het werk en 

prematuur overlijden. Wij richten ons in deze verhandeling, via een enquête, op de directe 

kosten. 

Uit de literatuur blijkt dat in veel landen reeds 2 tot 7% van de totale gezondheidsuitgaven 

worden besteed aan obesitas en de complicaties die hieraan verbonden zijn (WHO). 

Thompson and Wolf (2001) schatten dit op 5,5-7% voor de USA, net als Finkelstein et al. 

(2005). Volgens hen komt dit neer op 75 miljard dollar per jaar. Indien daar de indirecte 

kosten worden bij meegerekend, komt dit op jaarlijks 139 miljard dollar. Allender and Rayner 

(2007), bestudeerden de situatie in de UK. Het bleek dat overgewicht en obesitas daar 

verantwoordelijk was voor 4,6% van de totale NHS uitgaven (National Health Service) in 

2002. Dit kwam neer op 3,23 miljard pond of 3,59 miljard euro. 

In de literatuurstudie die op deze inleiding volgt, wordt hier verder op ingegaan. 

Studiehypothese 
 
Obesitas treft meer en meer mensen, ook in Vlaanderen. De gevolgen hiervan op het vlak van 

gezondheid en de hiermee samenhangende kosten zullen aanzienlijk zijn. In dit onderzoek 

gaan we de omvang na van de directe gezondheidskosten van obesitas in Vlaanderen. 

Hierover zijn tot op vandaag nog geen gegevens bekend zijn.  

Binnen het kader van deze masterproef gaat het uiteraard om een pilootproject, waarbij een 

eerste inzicht in de kosten kan gekregen worden en ook aanbevelingen kunnen gemaakt 

worden voor een later project op grotere schaal.  

 

 



   6 

Literatuuroverzicht 

 

Doelstelling 
 

In deze literatuurstudie is het de bedoeling om een zicht te krijgen op de situatie van de kosten 

tengevolge van obesitas in andere landen, waar deze kosten reeds berekend werden. 

Daarenboven willen we ook een overzicht krijgen van de verschillende methoden om de 

impact van obesitas op de maatschappij weer te geven. 

Zoekstrategie en selectiecriteria 
 

In het kader van de literatuurstudie naar de kosten ten gevolge van obesitas werden volgende 

databanken geraadpleegd: Medline/Pubmed, ISI Web of Science, CINAHL, Cochrane library 

en EconLit.  

Volgende inclusiecriteria werden toegepast: 

- Onderzoek gericht op de kosten verbonden aan obesitas 

- Publicatiedatum vanaf 1997 

- Taal: Engels, Frans of Nederlands 

- Volledige tekst beschikbaar (via de UGent bibliotheek ofwel via een elektronische 

versie ofwel via een papieren afdruk van het tijdschrift). 

De exclusiecriteria zijn:  

- Hoofdonderzoek gericht op een comorbiditeit verbonden aan obesitas en niet op 

obesitas zelf 

- Onderzoek gericht op de kosten van soorten interventies, behandelingen en 

preventiestrategieën van obesitas 

- Studies enkel gericht op absenteïsme en werkplaatsproductiviteit/indirecte kosten 

- Kinderen of adolescenten 

- Morbide obesitas of metabolisch syndroom. 

 

Via Medline werd gezocht met de Mesh term ‘Obesity’. Dit werd gecombineerd met de Mesh 

term ‘Cost of illness’. Hierbij werden 240 resultaten verkregen. Om de specificiteit van de 

zoekactie te verhogen, werden de inclusiecriteria toegepast via de functie limits. Op deze 

manier werden nog 170 artikels overgehouden, waarvan 62 reviews.  
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Na toepassing van de exclusiecriteria werden uiteindelijk 19 artikels geselecteerd op basis van 

de titel en het abstract. 

Bijkomende artikels werden gezocht via de link ‘related articles’ en door het overlopen van de 

referentielijsten van de reeds gevonden artikels. Op deze manier werden 9 nieuwe artikels 

gevonden. 

Een nieuwe zoekactie in Medline werd uitgevoerd met volgende Mesh term 

‘Obesity/economics’. Opnieuw werden de limits ingesteld. Op deze manier werden 188 

artikels gevonden waarvan 17 reviews. Naast de reeds gevonden artikels bij de vorige 

zoekactie, werden aan de hand van bovenvermelde exclusiecriteria, 12 nieuwe artikels 

geselecteerd. 

In ISI Web of Science, CINAHL, Cochrane library en EconLit werd gezocht met de 

zoektermen ‘Obesity’ + ‘Cost of illness’. Uit de resultaten van deze databanken werden nog 6 

nieuwe artikels geselecteerd. 

Op deze manier werden in totaal 46 artikels geselecteerd op basis van de titel en het abstract. 

Na het doornemen van de volledige tekst, werden 31 artikels niet bruikbaar bevonden. Dit 

kwam onder meer doordat het onafscheidbaar verbonden was met een andere aandoening, en 

het niet voldoende relevant was of het geen oorspronkelijk onderzoek was. 

Uiteindelijk werden 15 artikels geselecteerd voor verdere analyse naar de kosten ten gevolge 

van obesitas. 

Naast de kosten ten gevolge van obesitas, werd ook naar artikels in verband met de kwaliteit 

van leven (Quality of life; QOL) gezocht. Hiervoor werd in Medline met de termen ‘Obesity’ 

en ‘Quality of life’ gezocht. Opnieuw werden volgende limits ingesteld: publicatiedatum 

vanaf 1997, taal: Engels, Frans of Nederlands en volledige tekst beschikbaar. Op deze manier 

werden 301 artikels gevonden waarvan 67 reviews. Na overlopen van de titel en de abstracts, 

werden 14 artikels geselecteerd. 

Vanuit de referentielijst van deze 14 artikels, werden nog 3 bijkomende artikels gevonden. Na 

doorname van de volledige tekst werden uiteindelijk 6 artikels bruikbaar geacht voor verder 

gebruik in dit literatuuroverzicht. 
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Resultaten 

 
De artikels worden volgens volgende thema’s gesorteerd en besproken: 

- Medische consumptie 

- Extra uitgaven per persoon 

- Jaarlijkse uitgaven in een land 

- Kwaliteit van leven. 

Voor de omrekening van bedragen die niet in euro stonden vermeld in de artikels, werd 

gebruik gemaakt van de wisselkoers van 11 april 2009.  

Medische consumptie (Tabel 2, pag. 17) 

 

Enkele studies rapporteren de gevolgen van obesitas niet volgens monetaire eenheden, maar 

volgens het gebruik van verschillende gezondheidszorgdiensten en -producten. 

Van Dijk et al. (2006) verzamelde in 2001 gegevens bij 8944 personen via een 

gezondheidsinterview. Er werd gekeken naar de consumptie op vlak van huisartsbezoek en 

medicatie in Nederland. In deze groep was 8,9% van de mannen en 12,4% van de vrouwen 

obees. Het bleek dat deze subpopulatie met obesitas vaker een bezoek bracht aan hun huisarts, 

vnl. dan in verband met volgende aandoeningen: endocriene, cardiovasculaire, 

musculoskeletale, gastro-intestinale en bepaalde huidaandoeningen. Ze kregen ook vaker 

medicatie voorgeschreven vnl. voor bovenvermelde aandoeningen maar eveneens voor 

aandoeningen van het respiratoir systeem. De monetaire gevolgen van dit hoger 

medicatieverbruik werden ook bevestigd door Esposti et al. (2006) (zie verder).  

In 2005 publiceerden Bertakis en Azari een longitudinale studie over de verschillen in het 

gebruik van de gezondheidszorg tussen obesen en niet-obesen in de USA. Ze volgden de 

uitgaven van 509 patiënten gedurende één jaar. In deze groep hadden 40,32% van de 

patiënten een BMI≥30, een percentage dat wel hoger ligt dan de prevalentie van obesitas in de 

USA (30,5%). Ook zij toonden aan dat obese personen meer gebruik maakten van de primaire 

zorg dan niet-obesen (9,34%). Daarnaast bleken ze ook significant meer gebruik te maken van 

diagnostische testen (12,05%). 

Extra uitgaven per persoon (Tabel 3, pag. 17) 

 

Naast het verhoogd gebruik van de verschillende gezondheidszorgsectoren, tonen vele studies 

de extra kosten per persoon op vlak van gezondheidsuitgaven van obese patiënten tov van 
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niet-obese patiënten aan (Bertakis en Azari, 2005; Esposti et al., 2006; Bungum et al., 2003; 

Emery et al., 2006; Lakdwalla et al., 2005, Schmid et al., 2002).  

In de reeds besproken studie van Bertakis en Azari (2005), berekenden de auteurs dat de 

groep met obesitas jaarlijks gemiddeld 3122 dollar (2367 euro) per persoon meer uitgeeft aan 

gezondheidszorg dan de niet-obese groep. 

In 2006 voerden Esposti et al. een cross-sectionele studie uit op een populatie (n=2622), 

geselecteerd uit 10 verschillende algemeen klinische praktijken in Ravenna, Italië. Het totaal 

jaarlijks verbruik van medicatie werd retrospectief berekend (de voorbije 12 maanden op het 

moment van de steekproef). Zo bekwamen ze dat na aanpassing voor de leeftijd, de totale 

jaarlijkse uitgaven aan medicatie van de groep van obesen (17,1% van de populatie) 

gemiddeld 295,54 euro bedragen, in tegenstelling tot de groep met een normaal gewicht 

(BMI<25; 47,9% van de populatie) waar dit bedrag 175,18 euro is. Een beperking hier is dat 

ze slechts een deel van het medicatiegebruik in rekening brachten, namelijk deze die 

terugbetaald werden door de LHU (local health units) waar de algemene praktijken bij 

aangesloten waren. Dit staat naast de beperking dat ze hier enkel de uitgaven aan medicatie 

berekenen en niet aan andere gezondheidszorgvoorzieningen. 

Bungum et al. (2003) voerden eveneens een cross-sectionele studie uit, in de USA, met als 

doel de relatie tussen de BMI, de medische kosten en het werkabsenteïsme aan te tonen. Dit 

laatste is voor ons minder interessant, daar dit een factor is voor de berekening van indirecte 

kosten waar wij geen rekening mee houden. In het berekenen van de medische kosten, werden 

volgende aandoeningen in beschouwing genomen: carcinomen, metabolische en 

hematologische aandoeningen, mentale stoornissen en cardiovasculaire problemen. 27,8% 

van de ondervraagde populatie (n=266) had een BMI≥30. De jaarlijkse medische kosten van 

deze groep voor één of meer van bovenstaande aandoeningen lag op 620 dollar (SD 1535) of 

470 euro (SD 1164). Dit in tegenstelling tot de groep met een BMI<25 (25,6% van de 

populatie) waar deze kosten werden berekend op 114 dollar (SD 276) of 86 euro (SD 209). 

Dit komt dus neer op een verschil van 506 dollar of 384 euro. Uit de studie bleek ook dat de 

enige significante predictor voor de gezondheidsuitgaven de BMI is. Zowel leeftijd, geslacht, 

afkomst, educatieniveau als roken bleken niet significant te zijn. 

Emery et al. (2006) en Lakdwalla et al. (2005) haalden hun gegevens uit nationale 

databanken, respectievelijk gegevens uit ‘l’enquête santé protection sociale 2002’ 

gecombineerd met gegevens van het EPAS (échantillion permanent d’assurés sociaux) uit 

Frankrijk en gegevens uit de Medicare Current Beneficiary Survey uit de USA.  
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In Frankrijk bleek dat de directe gezondheidszorgkosten in 2002 bij de obese groep (n=498) 

2426 euro (SD 5903) bedroegen, wat bijna het dubbele is van de personen met een normaal 

gewicht, waar het bedrag 1263 euro (SD 3104) was. Deze cijfers werden volgens het 

Heckman Model herberekend, rekening houdend met verschillende parameters zoals leeftijd, 

geslacht, opleiding,… Het Heckman Model is een twee stappen, lineair regressiemodel 

waarbij men de bias, die ontstaat bij een niet-gerandomiseerde selectie van een 

steekproefpopulatie, kan corrigeren. Via dit model schatte men dat de meerkost verbonden 

aan obesitas in vergelijking met een normaal gewicht, neerkomt op 506 euro per obese 

persoon per jaar. Bij extrapolatie naar de hele Franse bevolking, bedragen de directe kosten 

verbonden aan obesitas 2,6 miljard euro (Emery et al, 2006).  

Lakdwalla et al. (2005) hebben zich gefocust op zeventigplussers, daar de meeste publieke 

uitgaven naar deze groep gaan. In hun studiegroep waren 2757 deelnemers, waarvan 503 

obees. Om de gevolgen van obesitas te simuleren, gebruikten ze het Future Elderly Model 

(FEM). Dit model bestaat uit drie onderdelen: een gezondheidskostenmodel, een model voor 

de evolutie van de gezondheidsstatus en een model om de karakteristieken van de 

toekomstige, nieuwe Medicare patiënten te voorspellen. Voor de gezondheidskosten werden 

volgende indicatoren gebruikt: de verwachte levensduur, ziekteprevalentie en medische 

uitgaven. Uit hun onderzoek blijkt dat obese personen een langere levensverwachting hebben, 

maar dit ook doorbrengen in een veel slechtere gezondheidsstatus dan andere personen. 

Hierdoor liggen hun gezondheidskosten een stuk hoger dan bij niet-obese personen. Het blijkt 

dat Medicare op deze manier 3000 dollar (2275 euro) extra uitgeeft aan zeventigers in hun 

resterende levensjaren. 

In Zwitserland berekenden Schmid et al. (2002) de extra kost per persoon op 2857 CHF of 

1869 euro voor de groep met obesitas, dit in vergelijking met de kost van een persoon met een 

normaal gewicht (BMI<25). We zullen deze studie op pag. 11 meer in detail bespreken. 

Jaarlijkse uitgaven in een land (Tabel 4, pag. 18-19) 

 

Naast bovenstaande manieren om de kosten verbonden met obesitas aan te tonen, maken 

enkele studies een schatting op basis van een jaarlijks totaalbedrag van extra kosten ten 

gevolge van obesitas. Dit wordt dan vaak omgerekend naar een procent van de totale 

gezondheidsuitgaven van dat land. 

Birmingham et al. (1999) en Schmid et al. (2002) haalden hun gegevens uit een algemene 

gezondheidsenquête die respectievelijk in Canada en in Zwitserland uitgevoerd werd. Zij 
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berekenden de kosten van obesitas via de “top down” cost-of-illness methodologie. Hierbij 

worden de kosten van een aandoening geschat aan de hand van verschillende comorbiditeiten 

waarop de PAF (population attributable factor) wordt toegepast. De PAF wordt verkregen via 

de volgende formule: PAF = [P(RR-1)]/[1+P(RR-1)]. In deze formule staat de P voor de 

prevalentie van de aandoening (hier: obesitas) in de bevolking en staat RR voor het relatieve 

risico dat een persoon met de aandoening de comorbiditeit ontwikkelt. Dit laatste wordt 

berekend door de incidentie van de comorbiditeit bij personen met de aandoening (hier: obese 

personen) te delen door de incidentie van de comorbiditeit bij personen zonder de aandoening 

(hier: niet-obese personen).  

Zo schatten Birmingham et al. (1999) de totale directe kosten van obesitas in 1997 op 1,8 

miljard dollar (1,36 miljard euro), of 2,4% van de totale gezondheidsuitgaven in Canada, met 

een variatie van 1,1% tot 4,6%. Op te merken is wel dat obesitas gedefinieerd wordt als een 

BMI≥27 ipv 30, waardoor er bij de berekening ook personen met overgewicht (25≤BMI<30) 

worden meegeteld. Zo liggen de eigenlijke kosten van obesitas, volgens de WHO definitie 

(BMI≥30), lager dan hier voorgesteld. 

Schmid et al. (2002) deelden bij hun berekeningen de kosten op in enerzijds kosten die 

rechtstreeks te maken hebben met de behandeling van obesitas op zich en anderzijds directe 

en indirecte kosten te wijten aan de comorbiditeiten van obesitas. Zo schatten ze de directe 

(behandelings)kosten van overgewicht en obesitas op 42 miljoen CHF in 2001 (27,5 miljoen 

euro). De totale kost van obesitas, berekend via de PAF, werd geschat op 1273 miljoen CHF 

(833 miljoen euro). Verondersteld wordt dat de helft hiervan te wijten is aan de directe 

kosten. Het valt op dat de overgrote meerderheid van de kosten te wijten is aan de 

comorbiditeiten en niet aan obesitas op zich. Door de directe kosten van overgewicht/obesitas 

en zijn comorbiditeiten in rekening te brengen, bekwamen Schmid et al. (2002) dat 2,3% tot 

3,5% van de totale gezondheidsuitgaven in Zwitserland worden uitgegeven aan de 

behandeling van overgewicht/obesitas en zijn comorbiditeiten. Dit is gelijkaardig aan de 

situatie in Canada, berekend door Birmingham et al. (1999).  

Net als Birmingham et al. (1999) en Schmid et al. (2002), maakten Oster et al. (2000) gebruik 

van de “top down” cost-of-illness methodologie om de economische impact van obesitas op 

de gezondheidsuitgaven in de USA te meten. In een (hypothetische) populatie van 1 miljoen 

personen werden de jaarlijkse directe kosten van obesitas geschat op 345,9 miljoen dollar 

(262 miljoen euro). In de studie werden 8 comorbiditeiten onderzocht (hypertensie, 

hypercholesterolemie, diabetes mellitus type 2, cardiovasculaire aandoeningen, coronair 

hartlijden, galblaasaandoeningen osteoartritis van de knie en endometriumcarcinoom). Hierbij 
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bleek dat 41% van de kosten verbonden aan deze comorbiditeiten, toe te schrijven zijn aan 

patiënten met obesitas. Hierbij moet er wel rekening worden gehouden dat in deze studie 

obesitas werd gedefinieerd als BMI≥25 en we hier dus een schatting van de kosten van 

overgewicht hebben. 

In 2001 publiceerde de National Audit Office de publicatie ‘Tackling obesity in England’. Als 

onderdeel van deze publicatie berekenden ze de directe en indirecte kosten van obesitas. 

Hiervoor gebruikten ze reeds gepubliceerde data, verkregen aan de hand van een uitgebreid 

literatuuronderzoek. De directe kosten van obesitas werden op deze manier geschat op een 

bedrag van minstens 480 miljoen pond (533 miljoen euro). Dit komt overeen met 1,5% van de 

gezondheidsuitgaven in 1998. Net als Schmid et al. (2002), merken ze in de studie dat het 

grootste deel van de kosten, nl. 98%, te wijten is aan de comorbiditeiten. 

Op basis van deze studie, maakten Fry and Finley (2005) een schatting van de kosten van 

obesitas in de EU. 15 landen werden in de studie betrokken1. De kosten berekend door de 

National Audit Office werden per land aangepast op basis van de prevalentie van obesitas en 

de totale gezondheiduitgaven van dat land in 2002. Zo schatten ze de totale directe en 

indirecte kosten ten gevolge van obesitas op 32,8 miljard euro per jaar voor de 15 landen 

samen. Helaas werden Belgische resultaten niet individueel gerapporteerd. 

Emery et al. (2006) werd reeds aangehaald bij de bespreking van de extra kosten per persoon 

(pag. 10). Voor Frankrijk berekenden deze auteurs de directe kosten te wijten aan obesitas in 

2004 op 2,6 miljard euro. 

Finkelstein et al. (2003) schrijven 5,3% van de medische uitgaven in de USA toe aan obesitas. 

Ze gebruikten twee verschillende bronnen: de MEPS (Medical Expenditure Panel Survey) en 

de NHA (National Health Accounts). Volgens de MEPS gegevens, bedragen de jaarlijkse 

gezondheidsuitgaven verbonden aan obesitas 26,8 miljard dollar (20,3 miljard euro). Volgens 

de NHA gegevens daarentegen, zou dit zelfs 47,5 miljard dollar (36 miljard euro) zijn. Dit 

grote verschil is vooral toe te schrijven aan het feit dat de MEPS geen rekening houdt met de 

kosten voor personen die geïnstitutionaliseerd zijn, waar de NHA dit wel doet. 

In de studie van Borg et al. (2005) werden de patiënten 15 jaar opgevolgd. De auteurs 

berekenden de kosten van hospitalisatie door het aantal hospitalisatiedagen over de 15 jaar te 

vermenigvuldigen met een gemiddelde kost per dag van hospitalisatie. Men kwam tot een 

hospitalisatiekost van 2,09 miljard SEK (193 miljoen euro) per jaar, toe te schrijven aan 

mensen met obesitas. In 2002 bracht de Swedish Council on Technology Assessment in 

                                                 
1 Nederland, Frankrijk, Zweden, België, Portugal, Denemarken, Spanje, Italië, Finland, Duitsland, Verenigd 
Koninkrijk, Ierland, Griekenland en Oostenrijk. 
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Health Care een systemische review uit over obesitas. Hierin berekenden ze dat de directe 

kost te wijten aan obesitas en zijn comorbiditeiten ongeveer 2% bedraagt van de totale 

jaarlijkse gezondheidsuitgaven in Zweden. Dit kwam in 2002 neer op 3 miljard SEK (274 

miljoen euro). De directe kosten liggen hier begrijpelijk hoger, daar men niet alleen dient 

rekening te houden met de kosten verbonden aan een hospitalisatie. 

Kwaliteit van leven 

 

Met de kwaliteit van leven wordt het functioneren van een persoon op fysiek, psychisch en 

sociaal vlak bedoeld, zowel objectief als subjectief. Om de gezondheidsgerelateerde kwaliteit 

van leven (HRQOL, health related quality of life) na te gaan, kan men gebruik maken van 

verschillende vragenlijsten waarmee men de HRQOL kan vergelijken tussen verschillende 

populaties en verschillende aandoeningen. Een nadeel hierbij is dat deze algemene 

vragenlijsten misschien niet alle aspecten van de onderzochte aandoening omvat. Frequent 

gebruikte vragenlijsten bij onderzoek naar de QOL (quality of life) bij obesitas, zijn de SF-36 

(of de SF-12) en de EQ-5D. Naast deze vragenlijsten, bestaan er nog veel andere zoals de 

IWQOL, de WHOQOL en de HUI-3. Deze worden niet verder in detail besproken. 

SF-36 staat voor Medical Outcomes Study 36-Item Short Form Health Survey (Ware and 

Sherbourne, 1992). De SF-12 is een kortere vorm van de SF-36, die slechts 12 i.p.v. 36 items 

navraagt. Beide vragenlijsten omvatten 8 dimensies (fysiek functioneren, rolbeperkingen door 

fysieke gezondheidsproblemen, lichamelijke pijn, algemene gezondheid, vitaliteit, sociaal 

functioneren, rolbeperkingen door emotionele problemen en geestelijke gezondheid). Op 

basis hiervan wordt een index (0-100) berekend. Uit de 8 dimensies worden uiteindelijk 2 

andere dimensies berekend (een lichamelijke (PCS) en een psychische component (MCS)). 

Wee et al. (2008) vergeleken het gebruik van de SF-36 met de SF-12 bij mensen met obesitas. 

Hun conclusie is dat de SF-12 een volwaardig alternatief is voor de SF-36. Daarenboven 

blijkt de lichamelijke component van de SF-12 een beter idee te geven van het verschil van de 

kwaliteit van leven tussen mensen met een verschillende BMI dan de lichamelijke component 

van de SF-36. Bij de psychische component was geen verschil te merken. 

De EQ-5D is een vragenlijst van Euroqol met 5 dimensies (mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse 

activiteiten, pijn/andere klachten, angst/depressie). Bij elke dimensie bestaat het mogelijk 

antwoord uit 3 niveaus: geen problemen, enige problemen of veel problemen. De bekomen 

antwoorden kunnen omgezet worden in één samenvattende index. Deze index is een maat 

voor de levenskwaliteit en varieert tussen 1 (geen problemen bij alle dimensies) en -0,109 
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(veel problemen bij alle dimensies). De EQ-5D bevat ook een visual analog scale (VAS), een 

soort thermometer waar men zijn subjectief ervaren gezondheidstoestand kan op aanduiden, 

gaande van 0 (slechts mogelijke gezondheidsstatus) tot 100 (best mogelijke 

gezondheidsstatus). Vanuit de resultaten van deze vragenlijst is het ook mogelijk om QALY’s 

(Quality-adjusted life years) te berekenen. De QALY combineert de kwaliteit en de kwantiteit 

van leven. 

Uit verschillende artikels kunnen we afleiden dat de QOL omgekeerd evenredig is met de 

BMI. Hoe hoger de BMI, hoe lager de scores bij de verschillende vragenlijsten (Doll et al., 

2000; Jia and Lubetkin, 2005; Larsson et al, 2002; Sach et al.,2006).  

Als men bij de SF-36 de lichamelijke en de psychische component apart bekijkt, dan merkt 

men dat het verschil tussen mensen met en mensen zonder obesitas, zich vooral situeert in de 

lichamelijke component. Doll et al. (2000) toonden aan dat obesitas en de lichamelijke 

component niet afhankelijk van elkaar zijn, terwijl dit onafhankelijk verband met de 

psychische component niet kon aangetoond worden. Bij de psychische component speelt de 

aan- of afwezigheid van comorbiditeiten een belangrijke rol. Obesen zonder comorbiditeiten 

hebben in vergelijking met mensen met een normaal gewicht wel een slechtere 

gezondheidstoestand, maar obesen met comorbiditeiten scoren nog slechter dan de groep 

zonder comorbiditeiten. Volgens Sach et al. (2006) is het verlies aan HRQOL bij obesen 

zonder comorbiditeiten ongeveer de helft van het verlies bij obesen met comorbiditeiten. 

Larsson et al. (2002) ondervroegen een jonge groep (16-34j) en een oudere groep (35-64j) aan 

de hand van de SF-36 vragenlijst. Het bleek dat in de jonge groep, mensen met obesitas 

(mannen en vrouwen) een slechtere score dan de mensen met een normaal gewicht hebben op 

de lichamelijke component, maar niet op de psychische component. In de oudere groep 

daarentegen scoren de vrouwen met obesitas slechter op beide componenten. De mannen met 

obesitas in deze oudere groep scoren slechts minder op 2 onderdelen van de lichamelijke 

component (fysiek functioneren en algemene gezondheid). 

Muennig et al. (2006) berekenden de QALY’s aan de hand van de EQ-5D vragenlijst. Ze 

keken zowel naar HRQOL als naar mortaliteit. Hieruit bleek dat obese vrouwen op beide 

aspecten slechter scoren dan obese mannen (3,4 miljoen tov 1,94 miljoen verloren QALY’s 

voor HRQOL en mortaliteit).  

In vergelijking met andere aandoeningen, blijkt het verlies van HRQOL bij obesitas groter te 

zijn dan bij astma en kanker (volgens de EQ-5D) en bij kanker, diabetes en hartaandoeningen 

(volgens de SF-6D) (Sach et al., 2006).  
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Discussie 

 

Uit bovenstaande artikels kunnen we afleiden dat er verschillende manieren zijn om de kosten 

ten gevolge van obesitas voor te stellen, maar allen wijzen ze op de belangrijke impact die 

deze aandoening heeft op de maatschappij. 

De meest gebruikte studieopzet is een cross-sectionele studie aan de hand van een eenmalige 

enquête of interview. Vaak baseren onderzoekers zich ook op reeds bestaande gegevens uit 

oa. nationale gezondheidsenquêtes die in hun land afgenomen zijn. Het nadeel is hier dat men 

retrospectief werkt en beroep doet op onder meer welke bezoeken en welke onderzoeken de 

mensen zich nog herinneren, waardoor de gegevens niet 100% correct zullen zijn. Een 

longitudinale studie heeft hierop het voordeel dat alle gezondheidsuitgaven tijdens een 

bepaalde periode precies worden bijgehouden en dus ook veel betrouwbaarder zijn. Maar deze 

aanpak heeft dan weer het nadeel dat de patiënten beseffen dat ze aan een studie deelnemen 

en hun medisch consumptiegedrag misschien aanpassen. 

Qua methodologie is de ‘top down’ cost-of-illness methode de methode waarbij de 

duidelijkste gegevens verkregen worden om de impact van obesitas op een maatschappij weer 

te geven. De methode waarbij de meerkost per persoon wordt berekend, is wel een goede 

manier om verschillende landen met elkaar te vergelijken, omdat het er dan niet toe doet 

hoeveel inwoners het land heeft, of hoe groot de prevalentie van obesitas is. 

Op het vlak van de medische consumptie blijkt het dat mensen met obesitas vaker een bezoek 

brengen aan hun huisarts, maar ook aan een specialist. Hierbij gebruiken ze ook meer 

medicatie, wat bv in Ravenna een jaarlijkse meerkost meebrengt van 120,36 euro in 

vergelijking met mensen met een normaal gewicht (Esposti et al., 2006). 

Bij het kijken naar de jaarlijkse directe kosten per persoon, variëren deze kosten tussen de 384 

en 1869 euro extra uitgaven voor een persoon met obesitas in vergelijking met een persoon 

die een normaal gewicht heeft (Emery et al., 2006; Schmid et al., 2002). 

Op populatie niveau bekomen we dat de directe kosten van obesitas 2,4 tot 5,3% van de totale 

gezondheidsuitgaven in een land bedragen (Birmingham et al. (1999); Finkelstein et al. 

(2003). Dit varieert van 0,86 miljard euro per jaar in Griekenland (Fry and Finley, 2005) tot 

36 miljard euro in de USA (Finkelstein et al., 2003). 

We kunnen eveneens besluiten dat de kwaliteit van leven daalt bij stijgende BMI. Deze daling 

die het grootst is op het vlak van de lichamelijke componenten, is eveneens te merken bij de 

psychische componenten. Wel dient men hier op te letten dat het aanwezig zijn van een 
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chronische ziekte op zich een daling van kwaliteit van leven geeft. Bij mensen met obesitas, 

maar zonder comorbiditeit, is echter ook lagere kwaliteit van leven vast te stellen, hoewel 

deze daling kleiner is dan bij de obesen met een comorbiditeit. 

Uit bovenstaande gegevens wordt de impact van obesitas op de maatschappij duidelijk. 

Samen met zijn comorbiditeiten neemt obesitas een grote hap uit het nationale budget voor 

gezondheidsuitgaven. Daar de prevalentie blijft stijgen, zullen de kosten dit ook blijven doen. 

Daarom is het onder andere belangrijk om in de berekeningen van de verdeling van de 

gezondheidsuitgaven rekening te houden met deze aandoening die jaarlijks een grotere kost 

met zich mee zal brengen. Hier zal men ook in Vlaanderen moeten aan denken, zoals zal 

blijken uit het empirisch gedeelte van dit onderzoek, waar de jaarlijkse medische consumptie 

van mensen met obesitas geschat worden op 4378 euro per persoon. 
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Tabel 2: Medische consumptie 
Publicatie Land en jaren waarin  BMI  Soort kosten Studieopzet Deelnemers Belangrijkste resultaten  

 data werden verzameld obesitas     

van Dijk L et al. (2006) Nederland ≥30 Gebruik primaire zorgsector Cross-sectionele studie n=8944 Verhoogd gebruik: 

 2001  Medicatiegebruik Gegevens uit the Second Dutch National Survey waarvan 969 obees (10,8%) primaire sector 

     of General practice 2001 ≥18jaar medicatie 
       

Bertakis KD and Azari R (2005) USA ≥30 Gebruik gezondheidssector Longitudinale studie (ged. 1 jaar) n=509 Verhoogd gebruik van: 

 ?   Ptn van het Davis Medical Center  waarvan 205 obees (40,3%) primaire zorgsector 

    Primary Care Center,  diagnostische tests 

    University of California   

 
 
Tabel 3: Extra uitgaven per persoon 

Publicatie Land en jaren waarin BMI  Soort kosten Studieopzet Comorbiditeiten Deelnemers Belangrijkste resultaten  

  data werden verzameld obesitas           

Bungum T et al. (2003) USA ≥30 Directe kosten Cross-sectionele studie Neoplasma n=266 Jaarlijkse medische kosten obesen =620 dollar pp (470 euro) 
  ?   Absenteïsme Gegevens uit enquête bij werknemers van Metabolische aand. waarvan 74 obees (27,8%) Jaarlijkse medische kosten no. gewicht =114 dollar pp (86 euro) 

        een groot gebied in het Zuidwesten van de USA Bloed problemen 19-68jaar Verschil: 506 dollar pp (384 euro) 
          Mentale disorders     
          Circulatoire aandoeningen     
        

Emery C et al. (2006) Frankrijk ≥30 Directe kosten Cross-sectionele studie x 4651 deelnemers Directe kosten (onderzoekspopulatie): 
  2002   Indirecte kosten Gegevens uit de 'Enquête Santé Protection Sociale' samen met    waarvan 498 obees (10,7%) 506 euro extra bij obesen tov niet-obesen 
        gegevens van de 'Echantillons Permanent d'Assurés Sociaux'   ≥18 jaar Directe kosten in Frankrijk (2002): 2,6 miljard euro 
        Extrapolatie naar Franse bevolking (5,24 miljoen met obesitas)       

        

Esposti ED et al. (2006) Italië ≥30 Medicatiegebruik Cross-sectionele studie x n=2622 Jaarlijkse medicatie-uitgaven obesen =295,54 euro pp 

  2001-2002     Gegevens uit 10 algemene praktijken   waarvan 448 obees (17,1%) Jaarlijkse medicatie-uitgave no. gewicht =175,18 euro pp 

        in de LHU van Ravenna   ≥18jaar   
                

Lakdwalla DN et al. (2005) USA ≥30 Directe kosten Gegevens uit Medicare Current Beneficiary Survey Diabetes n=2757 Extra uitgave gedurende levensloop  

  vanaf 1998     Simulatie via Future Elderly Model bij 70jarigen Carcinomen (exc huid) waarvan 503 obees (18,2%) vanaf 70jaar bij obese personen: 3000 dollar (2275 euro) 

        (opvolging gezondheid, kosten en disabiliteit tot overlijden) Hartaandoeningen 70jarigen   

          Hypertensie     

          Ziekte van Alzheimer     

          CVA     

          Longaandoeningen     

          
Osteoartritis 
     

Schmid A et al. (2004) Zwitserland ≥30 Directe kosten Cross-sectionele studie Hypertensie Zwitserse bevolking Extra kost per persoon (BMI≥30):  
 2002  Indirecte kosten Gegevens uit de 'Sweizerische gesundheitsbefragung' (2002) Hypercholesterolemie 7,7% obees 2857 CHF tov BMI<25 (1869 euro) 
     Diabetes Mellitus type 2 37,1% overgewicht  
     CVA &obees  
     Coronair hartlijden ≥15 jaar  
     Carcinomen (9)   
     Galstenen   
     Osteoartritis   
     Depressie   
     VKO (slaapapneu)   
     Jicht   
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Tabel 4: Jaarlijkse uitgaven in een land 
Publicatie Land en jaren waarin  BMI  Soort kosten Studieopzet Comorbiditeiten Deelnemers Belangrijkste resultaten  
 data werden verzameld obesitas      

Cost-of-illness model        

Birmingham CL et al. (1999) Canada ≥27 Directe kosten Cross-sectionele studie Borstca. (postmenopauzaal) Canadese bevolking Totale directe kosten van obesitas: 1,8miljard dollar  

 1994-1995   Gegevens uit National Population Health survey Colorectaal ca. 30,5% BMI≥27 (1,36 miljard euro) 

     Endometriumca. 20-64jaar 2,4% van de totale gezondheidsuitgaven in Canada 

     Coronair hartlijden   

     Galblaasaandoeningen   

     Hyperlipidemie   

     Hypertensie   

     Longembolie   

     CVA   

     Diabetes Mellitus type 2   

        

Fry J en Finley W (2005) EU >30 Directe kosten Gebaseerd op cross-sectionele studie van de  x x Totale kosten EU: 32,80 miljard euro per jaar 

 2002  Indirecte kosten UK National Audit Office (cost-of-illness)   Duitsland: 10,44 miljard euro/jaar 

    Extrapolatie naar 15 EU landen   Italië: 4,75 miljard euro/jaar 

       UK: 5,44 miljard euro/jaar 

       Frankrijk: 4,32 miljard euro/jaar 

       Spanje: 1,99 miljard euro/jaar 

       Oostenrijk: 0,92 miljard euro/jaar 

       Nederland: 0,89 miljard euro/jaar 

       Griekenland: 0,86 miljard euro/jaar 
        

Oster G et al. (2000) USA ≥25 Directe kosten Hypothetische studie Hypertensie Hypothetisch Directe kosten: 345,9 miljoen dollar per jaar (262 miljoen euro) 

 1996   Verschillende secundaire bronnen Hypercholesterolemie 1 miljoen deelnemers 41% van de totale kosten van de 8 comorbiditeiten 

    Onder andere van een grote zorgorganisatie  Diabetes Mellitus type 2 35-84 jaar  

    in het noordwesten van de USA Coronair hartlijden   

     CVA   

     Galblaasaandoeningen   

     Osteoartritis van de knie   

     Endometriumca.   

Schmid A et al. (2004) Zwitserland ≥30 Directe kosten Cross-sectionele studie Hypertensie Zwitserse bevolking Directe behandelingskosten van obesitas:  

 2002  Indirecte kosten Gegevens uit de 'Sweizerische gesundheitsbefragung' (2002) Hypercholesterolemie 7,7% obees 42 miljoen CHF/jaar (27,5 miljoen euro) 
     Diabetes Mellitus type 2 37,1% overgewicht Totale kosten van de comorbiditeiten  

     CVA &obees (te wijten aan obesitas): 1273 miljoen CHF/jaar (833 miljoen euro) 

     Coronair hartlijden ≥15 jaar Extra kost per persoon (BMI≥30):  

     Carcinomen (9)  2857 CHF tov BMI<25 (1869 euro) 

     Galstenen   

     Osteoartritis   

     Depressie   

     VKO (slaapapneu)   

     Jicht   
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Publicatie Land en jaren waarin  BMI  Soort kosten Studieopzet Comorbiditeiten Deelnemers Belangrijkste resultaten  

 data werden verzameld obesitas      

Regressiemodel        

Borg S et al. (2005) Zweden ≥30 Hospitalisatiekosten Longitudinale studie (15 jaar) x 23365 deelnemers Hospitalisatiekosten: 2,09 miljard SEK per jaar (193 miljoen euro) 

 1974-1984   Productiviteitsverlies Gegevens uit het Malmö Prevention Project  ±8% obees Kosten productiviteitsverlies:  

 + 15 jaar follow-up   Extrapolatie naar Zweedse bevolking (3,7 miljoen)  30-60jaar 2,90 miljard SEK per jaar (267 miljoen euro) 

       Totale kosten: 4,99 miljard SEK per jaar (460 miljoen euro) 
        

Emery C et al. (2006) Frankrijk ≥30 Directe kosten Cross-sectionele studie x 4651 deelnemers Directe kosten in Frankrijk (2002): 2,6 miljard euro 

 2002  Indirecte kosten Gegevens uit de 'Enquête Santé Protection Sociale' samen met   498 obees (10,7%)  

    gegevens van de 'Echantillons Permanent d'Assurés Sociaux'  ≥18 jaar  

    Extrapolatie naar Franse bevolking (5,24 miljoen met obesitas)    
        

Finkelstein EA et al. (2003) USA ≥30 Directe kosten Cross-sectionele studie x 9867 deelnemers 5,3% van de gezondheidsuitgaven in de USA 

 1996-1997-1998   Gegevens uit de 'Mediacl Expenditure Panel Survey' (1998)  17,9% obees Volgens MEPS: 26,8 miljard dollar (20,3 miljard euro) 

    en de 'National Health Interview Surveys' (1996 en 1997)  ≥19 jaar Volgens NHA: 47,5 miljard dollar (36 miljard euro) 
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Methodologie van de studie 
 

Studiepopulatie en design 
 
Via een cross-sectioneel onderzoek, wordt aan de hand van een enquête een schatting van de 

kosten ten gevolge van obesitas in Vlaanderen gemaakt.  

De enquête werd afgenomen bij 123 personen. Deze personen werden bekomen door flyers te 

verspreiden in 20 ziekenhuizen die hiervoor toestemming gaven, verspreid over heel 

Vlaanderen (zie bijlage 1). Eveneens werd er een oproep gedaan via verschillende fora op het 

internet (zie bijlage 2). Om nog extra personen te bereiken, werden er schriftelijke enquêtes 

afgenomen in het Obesitas Centrum van AZ Groeninge, Kortrijk. Na verwerking van de 

gegevens, waren slechts 62 enquêtes bruikbaar voor verder onderzoek. De andere waren te 

onvolledig of hadden een ongeldige BMI (<30). 

De enquête werd online geplaatst via de website thesistools.com. Deze site biedt de 

mogelijkheid aan thesisstudenten om gratis een vragenlijst op het web beschikbaar te stellen. 

In de vragenlijst wordt gevraagd naar de sociodemografische kenmerken van de patiënt, zijn  

medische consumptie de voorbije maand of de voorbije 6 maanden, afhankelijk van het 

onderwerp, en eveneens hun kwaliteit van leven via een EQ-5D vragenlijst.  

Specifieke factoren van medische consumptie die werden nagevraagd zijn het aantal bezoeken 

aan/van een huisarts, een specialist, een verpleegkundige, een diëtist en een kinesist, het 

gebruik van geneesmiddelen en aanvullende onderzoeken, een verblijf in het ziekenhuis of 

een dagopname, het ondergaan van een operatie en het hebben van bepaalde comorbiditeiten 

(zie bijlage 3). 

Alle resultaten werden uiteindelijk verwerkt via het statistisch programma SPSS 16. 

Deze studie werd goedgekeurd door het Ethisch Comité van het Universitair Ziekenhuis Gent. 

Kwaliteit van de metingen 
 
De enquête werd vervolledigd door de patiënt zelf. Hierdoor is er geen controle op de 

juistheid van de ingevulde gegevens. 

Bij de enquête werden op het einde een aantal aandoeningen nagevraagd die geen bewezen 

verband hebben met het voorkomen van obesitas. Deze vraag maakt het mogelijk om na te 

gaan of de studiepopulatie vergelijkbaar is met de algemene bevolking op vlak van het 

voorkomen van chronische ziekten. Normaal zou de prevalentie van voornoemde 
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aandoeningen dezelfde moeten zijn als deze in de algemene bevolking. Is dit niet het geval en 

liggen de prevalenties bijvoorbeeld hoger, dan zou dit ondermeer te wijten kunnen zijn aan 

een studiepopulatie die zich in se in een slechtere gezondheidstoestand bevindt en zullen 

hierdoor ook de aan obesitas verwante aandoeningen een vertekend beeld van de kosten 

geven. In onze studiepopulatie blijken de prevalenties van de aandoeningen die niet 

verbonden zijn met obesitas, hoger te liggen dan in het Vlaams Gewest. 

Zoals reeds eerder aangehaald in de inleiding, staat ook het gebruik van de BMI ter discussie. 

Ten eerste is er hier sprake van zelfgerapporteerde cijfers, waardoor de BMI vermoedelijk 

lager zal zijn dan in werkelijkheid. Ten tweede spelen niet alleen het gewicht en de lengte een 

rol als risicoparameters, maar speelt ook de vetverdeling een grote rol. Abdominale 

opstapeling brengt immers meer risico's met zich mee dan gluteo-femorale opstapeling. 
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Resultaten 

 

Algemeen 
 
We vergelijken onze studiepopulatie met de gegevens uit de Gezondheidsenquête door middel 

van interview, België, 2004 (Bayingana et al., 2004). Hierbij gebruiken we de gegevens voor 

het Vlaams Gewest. In deze groep bevinden zich personen met elk mogelijk BMI. In de 

laatste groep zit dus ook onze groep met obesitas verweven.  

Sociodemografische kenmerken 
 
De sociodemografische kenmerken van de ondervraagde groep staan samengevat in tabel 5. 

De leeftijden variëren tussen 21 en 69 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar. In het 

Vlaams Gewest ligt de gemiddelde leeftijd tussen 45 en 54 jaar, met een range van 15 jaar tot 

85+. Onze studiepopulatie is dus gemiddeld een jongere populatie dan het Vlaams Gewest en 

heeft ook een smallere range, waarbij vooral de oudere groep (70+) ontbreekt. 

In vergelijking met het Vlaams Gewest, bestaat onze studiepopulatie uit significant meer 

vrouwen dan mannen (77% tov 52%, P<0,001).  

Over de verdeling van de provincies valt op te merken dat er een oververtegenwoordiging van 

deelnemers uit West-Vlaanderen is. Dit is ondermeer te wijten aan de afname van enquêtes in 

het Obesitas Centrum van het AZ Groeninge, Kortrijk. Antwerpen, Limburg en Vlaams-

Brabant zijn dan weer ondervertegenwoordigd.  

In onze studiepopulatie hadden meer mensen een hoger secundaire graad behaald (48% tov 

31%, P<0,05) en minder mensen een lager onderwijs attest (5% tov 17%, P<0,05) in 

vergelijking met het Vlaams gewest. Voor de graad van lager secundair en een diploma van 

het hoger onderwijs was er geen significant verschil tussen de studiepopulatie en het Vlaams 

Gewest. 

De gemiddelde BMI van de studiepopulatie is 37, met een variatie van 30,1 tot 51,7. (Zie 

figuur 1) 
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Tabel 5: Sociodemografische kenmerken 
    

Geslacht 

Man  Vrouw  Totaal  
   

(n=14) (n=48) (n=62) 

Mean 46 42 43 

Minimum 
23 21 21 

Leeftijd (jaar) 

Maximum 
69 61 69 

West-Vlaanderen 
71 50 55 

Oost-Vlaanderen 
14 27 24 

Antwerpen 
7 15 13 

Limburg 
7 6 6 

Provincie woonplaats (%) 

Vlaams-Brabant 
0 2 2 

Stad 
57 44 47 

Woonplaats in of buiten stad (%) 

Buiten de stad 
43 56 53 

Lager onderwijs 
7 4 5 

Bijzonder lager onderwijs 
0 0 0 

Lager middelbaar beroepsonderwijs 
14 15 15 

Lager middelbaar technisch onderwijs 
7 6 6 

Lager algemeen onderwijs 
0 4 3 

Hoger middelbaar beroepsonderwijs 
14 6 8 

Hoger middelbaar technisch onderwijs 
29 23 24 

Hoger algemeen middelbaar onderwijs 
7 19 16 

Hoger onderwijs buiten de universiteit (2-3jaar) 
14 17 16 

Hoger onderwijs buiten de universiteit (4jaar of meer) 
0 2 2 

Universiteit 
7 4 5 

Andere 
0 0 0 

Hoogste diploma/graad (%) 

Geen diploma 
0 0 0 

BMI 
Mean 38,4 36,6 37,0 

  Minimum 31,2 30,1 30,1 

  
Maximum 51,7 48,7 51,7 

 
 
Figuur 1: Distributie van de BMI in de studiepopulatie 

 

Gezondheidstoestand 
 
De algemene subjectieve gezondheidstoestand wordt in de studiepopulatie door 58,9% als 

goed tot zeer goed beschouwd. Opvallend is hier dat mannen een betere gezondheidstoestand 

aangeven dan vrouwen (goed tot zeer goed: 78,5% tov 54,1%). Deze trend is ook te merken in 
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het Vlaams Gewest, waar echter 79,3% aangeeft zich in een goede tot zeer goede 

gezondheidstoestand te bevinden, waarbij 81,1% mannen en 77,6% vrouwen dit aangeven 

(Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004). In onze studiepopulatie 

geven meer personen aan een redelijke tot zeer slechte gezondheidstoestand te hebben in 

vergelijking met de populatie uit het Vlaams Gewest (40,3% tov 20,7%). 

 
Tabel 6: Subjectieve gezondheidstoestand 

      Geslacht 

    Man Vrouw Totaal 

Goed tot zeer goed Studiepopulatie 78,5 54,1 59,7 

  Vlaams Gewest 81,1 77,6 79,3 

Redelijk tot zeer slecht Studiepopulatie 21,5 45,9 40,3 

Subjectieve 
gezondheidstoestand 
(%) 
   Vlaams Gewest 18,9 22,4 20,7 

 

De gezondheidstoestand vroegen we wat meer in detail na via de EQ-5D vragenlijst, waarin 5 

dimensies worden nagevraagd. In de vragenlijst wordt gevraagd naar de gezondheidstoestand 

van die dag. König et al. (2009) berekenden de gezondheidstoestand in de algemene populatie 

van België eveneens aan de hand van de EQ-5D. In vergelijking met de gegevens uit deze 

studie, scoort onze studiepopulatie op elk van de 5 dimensies significant lager, uitgezonderd 

voor zelfzorg waar de percentages gelijklopend zijn. Het valt op dat onze studiepopulatie 

vooral veel last heeft van pijn of andere klachten. 71% geeft aan matige pijn of andere 

klachten te hebben. In de Belgische bevolking is dit slechts 27%. Ook op gebied van 

angst/depressie is er een groot verschil te merken. Bij 37% van de studiepopulatie is er sprake 

van matige of ernstige angst of depressie, in tegenstelling tot 6% in de Belgische bevolking. 

 
Tabel 7: Frequentiedistributie EQ-5D Scores 
  Mobiliteit Zelfzorg Dagelijkse activiteiten Pijn/Klachten Angst/Depressie 

EQ-5D profiel 

Studie-
populatie 

(n=62) 
België 

(n=2411) 

Studie-
populatie 

(n=62) 
België 

(n=2411) 

Studie-
populatie 

(n=62) 
België 

(n=2411) 

Studie-
populatie 

(n=62) 
België 

(n=2411) 

Studie-
populatie 

(n=62) 
België 

(n=2411) 

Geen problemen 43 (69%) 2105 (87%) 59 (95%) 2308 (96%) 42 (68%) 2112 (88%) 17 (27%) 1725 (71%) 39 (63%) 2253 (94%) 

Enige problemen 19 (31%) 296 (13%) 3 (5%) 90 (4%) 20 (32%) 261 (11%) 44 (71%) 632 (27%) 22 (35%) 133 (5%) 

Veel problemen 0 (0%) 10 (0%) 0 (0%) 13 (0%) 0 (0%) 38 (1%) 1 (2%) 54 (2%) 1 (2%) 25 (1%) 

 

Tabel 8: Significantie: Geen problemen versus 
Enige/Veel problemen (Fisher’s Exact test) 

  P-waarde 

Mobiliteit <0,001 

Zelfzorg 0,747 

Dagelijkse activiteiten <0,001 

Pijn/Klachten <0,001 

Angst/Depressie <0,001 
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De gemiddelde EQ-5D index score in de studiepopulatie is 0,817 (SD 0,118). Meer dan de 

helft van de studiepopulatie heeft een index score tussen 0,80 en 0,99. Gegevens uit België 

zijn hierover niet te vinden. In Nederland is de gemiddelde index voor de algemene populatie 

0,87. Onze populatie ervaart dus een slechtere gezondheidstoestand dan een algemene 

gezonde populatie. Dit gemiddelde is wel hoger dan bij bijvoorbeeld mensen met kanker (UK: 

0,72; US: 0,78) (Pickard et al., 2007), mensen met de ziekte van Parkinson (0.58) (Siderowf 

et  al., 2002), mensen met reumatische aandoeningen (0.57) (Wolfe and Hawley, 1997), 

mensen met astma (0.79) en lage rugpijn (0.66) (Bürstrom et al., 2001) en mensen met 

diabetes mellitus type 2 (0.69) (Koopmanschap, 2002). Deze bevindingen staan in contrast 

met de resultaten van Sach et al. (2006), waar deze auteurs vonden dat de EQ-5D index score 

van mensen met obesitas lager ligt dan mensen met kanker en astma. 

 

Medische consumptie 
 
We kunnen de medische consumptie onderverdelen in 3 grote aspecten, nl. contacten met 

hulpverleners in de gezondheidszorg, het gebruik van institutionele zorgen en het gebruik van 

geneesmiddelen.  

Voor de contacten met hulpverleners onderzochten wij het bezoek aan/van een huisarts, een 

specialist, een verpleegkundige, een kinesist of een diëtist. Onder deze groep vallen oa. ook 

de contacten met preventieve diensten, de tandarts, de sociaal werker, de ergotherapeut en 

alternatieve geneeswijzen, maar deze werden hier niet nagevraagd. De institutionele zorgen 

omvatten naast opname in het ziekenhuis, ook de zorgen in een rust- en verzorgingstehuis, 

een revalidatiecentrum,… Wij hebben ons beperkt tot ziekenhuisopname (met of zonder 

overnachting). De groep van geneesmiddelen bevat alle producten, wel of niet 

voorgeschreven door de huisarts of een andere arts, terugbetaald of niet, voorkomend in het 

Gecommentarieerd Geneesmiddelen Repertorium (maart 2009), uitgegeven door het BCFI. 

Contacten 

 
We hebben de contacten in de voorbije maand nagevraagd en deze geëxtrapoleerd naar de 

periode van 1 jaar. Het is mogelijk dat hierdoor een overschatting van het aantal contacten is. 

Voor de contacten met een huisarts, komen we op gemiddeld 0,9 bezoeken tijdens 1 maand. 

Door het maandelijks aantal bezoeken te vermenigvuldigen met twaalf, komen we op 

gemiddeld 10,8 bezoeken per jaar. Deze extrapolatie werd eveneens toegepast in de 

Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004, waar ze het aantal contacten 
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per 2 maanden vermenigvuldigden met 6 om een jaarlijkse schatting te krijgen. Zo verkregen 

zij dat in het Vlaams Gewest, de huisarts gemiddeld 4,6 keer wordt gecontacteerd. Voor de 

specialist liggen de aantal jaarlijkse contacten op gemiddeld 7,2 bij de ondervraagde groep en 

op 2,0 in het Vlaams Gewest.  

Onze groep had gemiddeld 4,7 contacten per jaar met een verpleegkundige, 8,0 contacten per 

jaar met een diëtist en 9,8 contacten met een kinesist. Hierover zijn geen algemene gegevens 

voor Vlaanderen gekend. 

 
Tabel 9: Contacten met hulpverleners in de gezondheidszorg 

 
Aantal contacten gedurende 1 maand 

 

Studie-
populatie 
(ged 1j) 

Vlaams 
Gewest 
(ged 1j) 

  
n Mean Median SD Minimum Maximum Mean Mean 

Huisarts 62 0,90 1 1,020 0 4 10,8 4,6 
Specialist 62 0,60 0 0,966 0 5 7,2 2,0 
Verpleegkundige 62 0,39 0 1,978 0 14 4,7   
Diëtist 62 0,67 0 0,961 0 4 8,0   
Kinesist 62 0,82 0 1,860 0 8 9,8   

 

Voor de berekening van de kosten, baseren we ons op gegevens van het RIZIV met tarieven 

vastgelegd op 01/01/2009. De basisprijs voor een huisartsconsult is gebaseerd op een 

raadpleging in de spreekkamer van een geaccrediteerd erkende huisarts. Voor de basisprijs 

van een specialistenconsult, namen we als referentie een consult bij een geaccrediteerd 

specialist in de inwendige geneeskunde. De basisprijs van een verpleegkundige verstrekking 

is gebaseerd op de basisverstrekking per verzorgingsdag bij de patiënt thuis tijdens 

weekdagen. De basisprijs van een contact bij de kinesist is gebaseerd op een individuele 

zitting van 30 minuten of een consultatief onderzoek.  

 
Tabel 10: Jaarlijkse kost van de contacten met hulpverleners 

  Aantal contacten per jaar Prijs per contact Kosten 

Huisarts 10,80 22,46 242,57 

Specialist 7,20 33,71 223,27 

Verpleegkundige 4,68 3,63 16,99 

Diëtist 8,04 17,76 142,79 

Kinesist 9,84 20,00 196,80 

   Totaal: 822,42 

 

Op deze manier komen we op een jaarlijkse kost voor contacten met hulpverleners van 822,42 

euro per persoon. In vergelijking met het Vlaams Gewest komt dit voor huisarts- en 

specialistencontacten op een extra kost van 295,10 euro per persoon voor obesen in 

vergelijking met de algemene bevolking in het Vlaams gewest, waar de uitgaven voor deze 

contacten 170,74 euro bedragen. 
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Ziekenhuisopname 

 
In de studie bracht 18,0% van de ondervraagden gemiddeld 17,5 nachten door in een 

ziekenhuis de voorbije 6 maanden. Bij extrapolatie naar de periode van 1 jaar, komt dit op een 

gemiddelde van 35,0 nachten. Met een kost van 508 euro per nacht (CM, 2007), komt dit op 

een algemene kost in de populatie van 3200 euro per persoon. In het Vlaams Gewest lag 

jaarlijks gemiddeld 12,8% van de populatie in het ziekenhuis met een gemiddelde 

opnameduur van 9 nachten. Dit komt neer op een kost van 585 per persoon per jaar. Dit 

bedrag is ruim 5 keer minder dan bij onze populatie, bestaande uit mensen met obesitas.  

In de studie werd eveneens 18,3% opgenomen in het daghospitaal de voorbije 6 maanden. 

Met een gemiddelde kostprijs van 153 euro per opname (met chirurgische ingreep) (Bron CM 

2007), komt dit neer op een bedrag van 28,0 euro per persoon. Na extrapolatie, komt dit 

jaarlijks op 56,0 euro per persoon. In het Vlaams gewest lag dit gemiddelde op 8,9% per jaar, 

wat neerkomt op een jaarlijkse kost van 13,62 euro pp. Dit bedrag is ruim 4 keer lager dan bij 

onze studiepopulatie. 

 
Tabel 11: Gebruik gezondheidszorgvoorzieningen   

  

Studie-
populatie 
ged. 6m 

Vlaams 
Gewest 
ged 1j 

Ziekenhuisopname met overnachting  18,0% 12,8% 

Gemiddeld aantal overnachtingen per opname 16,2 9,0 

Opname daghospitaal  18,3% 8,9% 

 

Medicatie 

 
Van de ondervraagde populatie had 79% de afgelopen maand een geneesmiddel gebruikt. Het 

gemiddeld aantal verschillende geneesmiddelen dat ze per dag innemen, is 2,6. In het Vlaams 

gewest ligt dit gemiddelde op 1,1. Daarenboven gebruikt slechts 40,8% van de populatie van 

het Vlaams Gewest, in een periode van 24u, een geneesmiddel. Het onderzoek toont ook aan 

dat in onze obese populatie, er een grotere groep is die 5 of meer geneesmiddelen op 1 dag 

inneemt in vergelijking met de inwoners van het Vlaams gewest (18% tov 7%). Hoewel de 

gegevens uit de studie en voor het Vlaams Gewest niet correct te vergelijken zijn wegens de 

verschillende periode van inname, is er toch duidelijk sprake van een hogere 

geneesmiddelenconsumptie in onze studiepopulatie (zie tabel 12, pag. 28).  

Voor de berekening van de medicatiekosten baseerden we ons op de bedragen uit het 

Gecommentarieerd Geneesmiddelen Repertorium (maart 2009), uitgegeven door het BCFI. 

We hielden enkel rekening met medicatie die in dit repertorium voorkomt. 
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Voedingssupplementen e.d. werden dus niet meegerekend. Telkens werd de prijs berekend 

voor inname tijdens 1 maand (30 dagen). Bij elk opgegeven geneesmiddel hebben we, indien 

het merk niet opgegeven was, de goedkoopste specialiteit gekozen. Indien de dosering niet 

gegeven was, werd naar de posologie gekeken en de laagst aanbevolen dosis voor de 

opgegeven reden van inname gekozen. Bij opgave ‘af en toe inname’ werd een wekelijkse 

inname (4 per maand) vastgesteld. 

De inname van geneesmiddelen kost bij onze studiepopulatie 24,97 (SD 30,51) euro per 

persoon per maand. Op 1 jaar tijd komt dit neer op 299,68 (SD 366,08) euro per persoon. Dit 

is vergelijkbaar met de kosten die Esposti et al. berekenden voor Italië (295,54 euro).  

De volgende geneesmiddelengroepen geven de grootste kosten: medicatie bij maag- en 

dundarmpathologie (286,95 euro), antidepressiva (219,78 euro), statines (175,81 euro), 

diabetesmedicatie (151,77 euro) en bètablokkers (108,65 euro). Deze 5 groepen zijn 

verantwoordelijk voor 68% van de totale kosten voor medicatie. 

 
Tabel 12: Geneesmiddeleninname 

Categorie 
Studie-
populatie (%) 

Vlaams 
Gewest (%) 

Bètablokkers 23,2 8,6 

Statines 14,3 5,7 

Pijnstillers 14,3 5,3 

Diuretica 14,3 3,9 

Maag en dundarmpathologie 26,8 3,8 

antidepressiva 19,6 3,8 

ace-inhibitor 8,9 3,8 

benzodiazepine 12,5 3,2 

Sartanen 1,8 2,8 

diabetes 19,6 2,6 

Antibiotica 5,4 1,5 

NSAID 21,4 1,0 

Hartglycosiden 1,8 0,8 

astmamedicatie 1,8 2,8 

Antipsychotica 5,4 5,0 

 

Totale kosten 

 
De totale kosten voor de medische consumptie baseren we op de uitgaven aan contacten met 

hulpverleners, de ziekenhuiskosten en de medicatiekosten. Op deze manier komen we in onze 

studiepopulatie op een kost van 4378 (SD 17537,93) euro per persoon per jaar. 
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Tabel 13: Jaarlijkse totale kosten (euro) per persoon 

  
Gemiddelde 
kosten SD Min Max 

Contacten hulpverleners 822,42 1371,75 0,00 6321,00 

Ziekenhuis 3200,00 17142,43 0,00 132080,00 

Medicatie 299,68 366,08 0,00 1320,96 

Totaal 4378,10 17537,93 0,00 132693,32 

 

Na het uitvoeren van een lineaire regressie met de kostprijs als afhankelijke variabele 

(kostprijs = f(geslacht, leeftijd, BMI, aantal obesitas gerelateerde comorbiditeiten, aantal 

andere comorbiditeiten)), bleek de kostprijs significant gecorreleerd te zijn met het geslacht 

(p<0,05). Voor leeftijd, BMI, aantal obesitasgerelateerde comorbiditeiten en aantal andere 

comorbiditeiten werd geen significant verband gevonden. Dit staat in contrast met de 

bevindingen van Bungum et al., waar zij enkel de BMI als significante predictor voor de 

gezondheidskosten vonden, en niet het geslacht. Als we de kostprijs corrigeren naar de 

verdeling van het geslacht in het Vlaams Gewest (52% vrouwen en 48% mannen), dan komen 

we op een totale kost van 3108,45 euro per persoon. Hierbij dienen we wel op te merken dan 

obesitas meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen (12,6% tov 10,3%) Hierdoor zal het 

aandeel van de vrouwen bij de kosten van obesitas hoger zijn waardoor de totale kost ook 

hoger zal zijn dan de berekende 3108,45 euro. Het verschil van de kostprijs tussen beide 

geslachten kan in onze steekproef ook te wijten zijn aan het lage aantal mannelijke 

deelnemers.  

Comorbiditeiten 
 
De resultaten werden bekomen via zelfrapportage. Er dient bij deze rekening gehouden te 

worden met het feit dat bepaalde termen anders geïnterpreteerd kunnen worden. Dit is 

bijvoorbeeld mogelijks een verklaring voor de hoge prevalentie van migraine, doordat mensen 

migraine beschouwen als recidiverende of chronische hoofdpijn, wat een veel ruimere 

interpretatie voor migraine is. Dit geldt zowel voor de studiepopulatie als voor het Vlaams 

Gewest. Hiernaast dient ook de verhouding mannen-vrouwen in onze populatie in rekening 

worden gebracht. Migraine is een frequenter probleem bij vrouwen, dus zal in ons onderzoek 

op zich een hogere prevalentie hebben door de hoge vrouwelijke deelname. Het niet aanwezig 

zijn van prostaatproblemen is dan mogelijks weer te wijten aan het beperkt aantal mannelijke 

deelnemers. 

Eerst werden enkele gekende comorbiditeiten van obesitas nagevraagd. Deze comorbiditeiten 

zijn hypertensie, diabetes mellitus, hart- of vaatziekten, galblaasaandoeningen, kanker 
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(maag/darmcarcinoom, endometriumcarcinoom, borstcarcinoom), artritis/artrose en depressie. 

Hierbij gaf 45% van de populatie aan geen enkele van deze comorbiditeiten te hebben. Bij elk 

van de comorbiditeiten is er een grotere prevalentie dan in het Vlaams Gewest, wat we ook 

verwachtten. Bij depressie werd naast het aanwezig zijn van een depressie op dit moment, ook 

naar voorgaande depressieve episodes gepeild. Indien we alle personen die ooit een depressie 

hebben gehad (vroeger of nu), samen beschouwen, komen we op een percentage van 44,3%.  

Naast deze comorbiditeiten werden enkele andere aandoeningen nagevraagd en daar is het 

opvallend dat de percentages eveneens hoger liggen in onze studiepopulatie als in het Vlaams 

Gewest, uitgezonderd voor chronische longziekten. 

 
Tabel 14: Comorbiditeiten  

  

Studie 
populatie 
(%) 

Vlaams 
Gewest 
(%) 

Hypertensie 26,2 12,3 

Diabetes Mellitus 13,1 3,0 

Hart- of vaatziekten 6,6 4,2 

Galblaasaandoeningen 8,2  - 

Kanker (maagdarmca;borstca;endometriumca) 1,6 1,0 

Artritis of artrose 29,5 16,0 

Depressie (op dit moment) 11,5 4,1 

 
Tabel 15: Verschillende aandoeningen (geen bewezen comorbiditeiten) 

  

Studie 
populatie 
(%) 

Vlaams 
Gewest 
(%) 

Allergie 16,4 12,7 

Astma 4,9 3,3 

COPD (Chronische longziekte) 1,7 4,1 

Huidaandoeningen (psoriasis, vitiligo, e.d.) 6,6 3,5 

Hypo/hyperthyroidisme 9,8 3,6 

Maagzweer 6,6 1,3 

Prostaatproblemen 0 3,8 

Migraine 8,2 5,8 
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Discussie 

 

Resultaten 

Het doel van deze studie was om de directe gezondheidskosten ten gevolge van obesitas in 

Vlaanderen na te gaan. De medische consumptie werd berekend aan de hand van contacten 

met hulpverleners in de gezondheidszorg, het gebruik van institutionele zorgen en het gebruik 

van geneesmiddelen. Een totale jaarlijkse kost in deze drie domeinen, bedraagt in onze 

studiepopulatie 4378 euro per persoon, waarvan 822 euro voor contacten met hulpverleners, 

3200 euro voor institutionele zorgen (ziekenhuisopname) en 300 euro voor medicatiegebruik. 

Deze kosten blijken in elk van de drie domeinen hoger te liggen dan in het Vlaams Gewest. 

Op vlak van huisarts- en specialistencontacten bijvoorbeeld is de meerkost in onze 

studiepopulatie tov het Vlaams Gewest 295,10 euro. De uitgaven aan medicatie zijn 

gelijklopend met de medicatiekosten die Esposti et al. (2006) berekenden. Volgens hen is dit 

bedrag 153% hoger dan de medicatiekosten bij mensen met een normaal gewicht. Indien alle 

personen in hun studiepopulatie een BMI<25 zouden hebben, dan kan er 20% gespaard 

worden op medicatiekosten. 

De algemene gezondheidstoestand van onze studiepopulatie is merkbaar slechter dan de 

toestand in het Vlaams Gewest. In vergelijking met de gegevens uit de studie van König et al. 

(2009), scoort onze studiepopulatie op elk van de 5 dimensies uit de EQ-5D lager dan de 

Belgische bevolking, uitgezonderd voor zelfzorg waar de percentages gelijklopend zijn. 

Opvallend is de slechte score voor pijn/andere klachten en voor depressie/angst.  

Bij elk van de nagevraagde comorbiditeiten is er een grotere prevalentie in onze 

studiepopulatie dan in het Vlaams Gewest. Er is echter ook een grotere prevalentie van 

aandoeningen die niet verbonden zijn met obesitas. Onze studiepopulatie bevindt zich dus, los 

van de aanwezigheid van obesitas, in een slechtere gezondheidstoestand dan de algemene 

bevolking van Vlaanderen. Hierdoor zullen de kosten misschien een vertekend beeld geven en 

het verschil in kosten van mensen met obesitas en mensen met een normaal gewicht in 

werkelijkheid lager liggen. Hiernaast zou het ook kunnen dat obesen meer lijden aan 

comorbiditeiten die op het eerste gezicht niet rechtstreeks met obesitas te maken hebben.  

Opvallend is een zeer hoge prevalentie van een huidige depressieve episodes in onze 

studiepopulatie. Liefst 11,5% vermeldt een dergelijke episode. Deze verhoogde prevalentie 

werd ook door Bertakis en Azari (2005) vastgesteld (11,2% van de obese patiënten in hun 
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studie). Samen met de hoge kosten voor antidepressiva (219,78 euro in onze studiepopulatie), 

is depressie bij obese patiënten een belangrijke comorbiditeit en is het verantwoordelijk voor 

een niet te onderschatten deel van de kosten ten gevolge van obesitas. 

Studiebeperkingen 

Zoals reeds vroeger aangehaald, werd er gebruikt gemaakt van de BMI als classificatie voor 

obesitas. In de formule wordt geen onderscheid gemaakt tussen vet en vetvrije massa (denk 

hierbij aan een bodybuilder die een hoog BMI heeft, maar dit vooral bekomt door een grote 

spiermassa). Bovendien wordt er geen rekening gehouden met de vetverdeling (abdominale 

opstapeling brengt meer risico's met zich mee dan gluteo-femorale opstapeling). Men zal bij 

de bepaling van de risico’s van obesitas daarom steeds meer rekening houden met de 

buikomtrek.  

De enquête werd enkel afgenomen bij mensen met een BMI≥30. Hierdoor kregen we geen 

rechtstreekse controlegroep van mensen met een BMI<30 en was het niet mogelijk een 

matched control studie uit te voeren. 

De enquête werd voor een deel (27%) afgenomen bij patiënten die een zorgprogramma volgen 

in het Obesitascentrum van het AZ Groeninge. Daar zij reeds in behandeling zijn, vormen zij 

een selecte groep waarin de gezondheidsuitgaven mogelijks hoger liggen dan bij de globale 

groep van mensen met obesitas, onder andere door een standaard hart- en darmonderzoek in 

het kader van het programma hoewel deze niet door alle deelnemers werd vermeld. Aan de 

andere kant zou het een verklaring kunnen zijn voor het niet vinden van een significant 

verband tussen de gezondheidskosten en de BMI. De mensen uit dit programma zijn reeds in 

behandeling en hebben hierdoor mogelijks reeds een lager BMI bereikt. Hierdoor krijgen we 

dus een verhoogde uitgave bij een groep met een lager BMI, waar dit normaal wordt verwacht 

bij mensen met een hoger BMI. 

Via de EQ-5D vragenlijst vroegen we naar de kwaliteit van leven. Een beperking van deze 

vragenlijst is eventueel dat vooral fysieke lasten worden nagevraagd en minder het emotioneel 

welbevinden. Iemand met een BMI van 33 zal over het algemeen niet veel last van fysieke 

beperkingen hebben, maar kan toch een heel leven van pesterijen e.d. achter de rug hebben en 

op dit vlak zorgbehoeftig zijn. 

Wegens het beperkt aantal deelnemers, zijn we slechts in staat een schatting van de kosten te 

geven. Deze studie vormt slechts een aanloop voor verdere onderzoeken. We hebben 

geprobeerd een eerste tip van de sluier op te lichten. Nu is er nood aan grootschaligere 

projecten om de effectieve kosten te berekenen.  



   33 

Een mogelijkheid zou zijn om te werken met de gegevens verkregen in de 

Gezondheidsenquête België. Op deze manier heb je onmiddellijk een correcte vergelijking 

tussen een groep met obesitas en een groep zonder obesitas, naast het feit dat je onmiddellijk 

beschikt over een grote studiepopulatie.  

Indien deze studie herhaald zou worden, zouden enkele zaken aangepast moeten worden. Het 

specialistenconsult zou gespecificeerd moeten worden, wegens de vele verschillende tarieven 

per specialistenconsult. Zo kan er een correctere schatting van de kosten gemaakt worden. 

Voor een betere vergelijking met de gegevens van het Vlaams Gewest, zouden de vragen in 

de enquête wat aangepast moeten worden. Zo zouden de contacten met hulpverleners niet van 

de voorbije maand, maar van de 2 voorgaande maanden nagevraagd moeten worden. Ook zou 

de medicatie niet van 1 maand, maar van 24u gevraagd moeten worden. De 

ziekenhuisopname zou dan weer een periode van 1 jaar moeten overbruggen, en niet van 6 

maanden zoals bij ons. 

Naast de aanpassing van de vraagstelling, zou het ook beter zijn om de enquête bij een groep 

met obesitas en een groep met normaal gewicht af te nemen. Zo is het mogelijk om een 

verschil tussen beide groepen te berekenen, gebaseerd op gegevens die verkregen zijn op 

eenzelfde manier. Hierbij dient men te zorgen dat de steekproef representatief is voor de 

Vlaamse bevolking. Vooral het aandeel vrouwen en mannen dient correct te zijn, omdat we 

een verband konden aantonen tussen het geslacht en de kosten. 

Conclusie 

Ondanks de hierboven beschreven tekortkomingen van deze studie, is toch duidelijk 

aangetoond kunnen worden dat obesitas verantwoordelijk is voor een verhoogde medische 

consumptie, ook hier in Vlaanderen. Met de toenemende prevalentie van obesitas, zal deze 

consumptie blijven stijgen en hiermee ook de samenhangende kosten. Naast de medische 

consumptie, werd er een duidelijk negatief verband aangeduid tussen een hoog BMI en de 

kwaliteit van leven van de persoon. Het verlies aan kwaliteit van leven brengt eveneens 

kosten met zich mee die zeker niet genegeerd mogen worden. Samen met zijn comorbiditeiten 

neemt obesitas een grote hap uit het nationale budget voor gezondheidsuitgaven. Preventieve 

maatregelen ten opzichte van obesitas kunnen de medische consumptie en de samenhangende 

kosten verminderen en een effect hebben op de kwaliteit van leven. Het zal belangrijk zijn om 

bijvoorbeeld in de berekeningen van de verdeling van de gezondheidsuitgaven rekening te 

houden met deze aandoening.  
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Verder onderzoek naar de precieze kosten is zeker aangeraden, maar deze studie heeft reeds 

kunnen aantonen dat de hoge medische consumptie van mensen met obesitas in Vlaanderen 

niet genegeerd kan worden. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Ziekenhuizen 
 
APZ Sint-Lucia 
Ankerstraat 91 
9100 Sint-Niklaas 
 
AZ Jan Palfijn Gent 
Site Watersportbaan 
Henri Dunantlaan 5 
9000 Gent 
 

AZ Sint-Blasius 
Campus Dendermonde 
Kroonveldlaan 50 
9200 Dendermonde 
 
O.L.Vrouwziekenhuis 
Campus Aalst 
Moorselbaan 164 
9300 Aalst 
 
AZ Zusters van Barmhartigheid 
Stefaan Modest Glorieuxlaan 55 
9600 Ronse 
 
AZ Sint-Dimpna 
J.B. Stessensstraat 2 
2440 Geel 
 
AZ St-Elisabeth 
Nederrij 133 
2200 Herentals 
 
AZ St-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
 
Sint-Jozefkliniek 
Campus Bornem 
Kasteelstraat 23 
2880 Bornem 
 
 

 

 



    

CAZ Midden-Limburg 
Ziekenhuizen Salvator - St.-Ursula 
Campus Salvator 
Salvatorstraat 20 
3500 Hasselt 
 
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo 
Campus Sint-Jozef 
Diestersteenweg 100 
3800 Sint-Truiden 
 
Kliniek OLV Van Lourdes 
Vijfseweg 150 
8790 Waregem 
 
Henri Serruys Ziekenhuis 
Kaïrostraat 84 
8400 Oostende 
 
PC OLV v/ Vrede 
Bruggestraat 75 
8930 Menen  
 
AZ Alma 
campus eeklo 

Moeie 18 
9900 Eeklo 
tel. 09 376 04 11 
 
Belgisch ZeeInstituut 
Zeedijk 286-288 
8400 Oostende 
 
AZ Groeninge 
Campus Sint-Niklaas 
Houtmarkt 33 
8500 Kortrijk 
 
AZ Zusters van Barmhartigheid 
Glorieuxlaan 55 
9600 Ronse 
 
AZ Sint-Nikolaas 
Moerlandstraat 1  
9100 Sint-Niklaas 
 
PC Sint-Amadeus 
Campus Mortsel 
Deurnestraat 252 
2640 Mortsel 



    

 

Bijlage 2: Fora 

Gezocht op:  

 
- forum obesitas 

- forum gezondheid 

Gebruikte websites: 

 

www.gezondheid.be 

www.websenior.be 

www.obesitasonline.be 

www.forum.libelle.be 

www.vrouwenforum.be 

forum.belg.be 

www.dieetforum.be 

 

 



    

Bijlage 3: Enquête 
 
 

Enquête universiteit Gent 
Inzake obesitas (zwaarlijvigheid) 
 
Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde 
 
 

• Datum van vandaag: …/…/…… (dd/mm/jjjj) 
 
• Uw geboortedatum: …/…/…… (dd/mm/jjjj) 

 
• Uw geslacht: M / V 

 
• In welke provincie woont u? 

o West-Vlaanderen 
o Oost-Vlaanderen 
o Antwerpen 
o Vlaams-Brabant 
o Limburg 
 

• Woont u in een stad (met inbegrip van de gemeenten behorend bij die stad) of buiten 
een stad? 

o Stad 
o Buiten een stad 

 
• Welk is het hoogste diploma of de grootste graad die u behaald heeft? 

o Lager onderwijs 
o Bijzonder lager onderwijs 
o Lager middelbaar beroepsonderwijs 
o Lager middelbaar technisch onderwijs 
o Lager algemeen middelbaar onderwijs 
o Hoger middelbaar beroepsonderwijs 
o Hoger middelbaar technisch onderwijs 
o Hoger algemeen middelbaar onderwijs 
o Hoger onderwijs buiten de universiteit (2-3jaar) 
o Hoger onderwijs buiten de universiteit (4 jaar of meer) 
o Universiteit 
o Andere, specifieer:…………… 
o Geen diploma 

 
• Hoeveel weegt u, zonder kleding en schoenen aan? (Indien u zwanger bent, graag het 

gewicht van voor de zwangerschap) 
…… kg 
 
 



    

• Hoe groot bent u, zonder schoenen aan? 
…… cm 

 
• Hoe is uw algemene gezondheidstoestand? 

o Zeer goed 
o Goed 
o Gaat wel (redelijk) 
o Slecht 
o Zeer slecht 

 
• Zet bij  iedere hieronder vermelde groep een kruisje in één bolletje voor de zin die het 

best uw gezondheidstoestand van vandaag weergeeft:  
 

� Mobiliteit 
o Ik heb geen problemen met rondwandelen     
o Ik heb enige problemen met rondwandelen     
o Ik ben bedlegerig         

 
� Zelfzorg 

o Ik heb geen problemen om voor mezelf te zorgen    
o Ik heb enige problemen om mezelf te wassen of aan te kleden  
o Ik ben niet in staat mezelf te wassen of aan te kleden    

 
� Dagelijkse activiteiten (bijv. werk, studie, huishouden,  

gezins- of vrijetijdsactiviteiten) 

o Ik heb geen problemen met mijn dagelijkse activiteiten    
o Ik heb enige problemen met mijn dagelijkse activiteiten   
o Ik ben niet in staat mijn dagelijkse activiteiten uit te voeren  

  
� Pijn/klachten 

o Ik heb geen pijn of andere klachten    
o Ik heb matige pijn of andere klachten     
o Ik heb zeer ernstige pijn of andere klachten    

   
� Angst/depressie 

o Ik ben niet angstig of depressief      
o Ik ben matig angstig of depressief      
o Ik ben erg angstig of depressief  

 
• Hoeveel keer heeft u uw huisarts geraadpleegd (in zijn kabinet of huisbezoek) 

gedurende de voorbije maand (= tussen vandaag en één maand voor vandaag)? 
…… keer 
 

• Hoeveel keer heeft u een specialist geraadpleegd gedurende de voorbije maand? 
…… keer 
 

• Hoeveel keer heeft u zorg van een verpleegkundige ontvangen (thuis of elders) 
gedurende de voorbije maand? 
…… keer 
 



    

• Hoeveel keer heeft u een diëtist geraadpleegd gedurende de voorbije maand? 
…… keer 
 

• Hoeveel keer heeft u een kinesist geraadpleegd gedurende de voorbije maand? 
…… keer 
 

• Heeft u geneesmiddelen gebruikt gedurende de voorbije maand? 
Ja / Neen 
 
Indien ja, gelieve volgende tabel aan te vullen: 
 

Naam geneesmiddel Reden voor gebruik 

Aantal dagen van dit 
geneesmiddel in de 

voorbije maand 
 -  -  - 
 -  -  - 
 -  -  - 
 -  -  - 
 -  -  - 
 -  -  - 
 -  -  - 
 -  -  - 
 -  -  - 
 -  -  - 

 
• Heeft u medische onderzoeken ondergaan gedurende de voorbije maand? 

Ja / Neen 
 
Indien ja, gelieve volgende tabel aan te vullen: 
 

Soort onderzoek 
Reden voor het 

onderzoek 

Aantal van dit 
onderzoek in de 
voorbije maand 

 - -  

 - -  

 - -  

 - -  

 - -  

 - -  

 - -  

 - -  

 - -  

 - -  
 

• Heeft u in een ziekenhuis gelegen (= overnacht) gedurende de afgelopen zes (6) 
maanden?  (gelieve het passende antwoord te omcirkelen) 
Ja / Neen 



    

Indien ja, 
� Hoeveel nachten heeft u in het ziekenhuis doorgebracht de afgelopen zes (6) 

maanden? 
……. nachten 

 
� Heeft u tijdens deze opname(s) een operatie ondergaan? 

Ja / Neen 
 
Indien ja, gelieve volgende tabel aan te vullen: 
 

Soort operatie Reden 
 -  - 
 -  - 
 -  - 
 -  - 
 -  - 
 -  - 
 -  - 
 -  - 
 -  - 
 -  - 

 
• Bent u opgenomen in het daghospitaal gedurende de afgelopen zes (6) maanden? 

Ja / Neen 
 
Indien ja, gelieve volgende tabel aan te vullen: 
  

Daghospitaal Reden van opname 
Opname 1  
Opname 2  
Opname 3  
Opname 4  
Opname 5  
Opname 6  
Opname 7  
Opname 8  
Opname 9  

 
• Heeft een arts u ooit gezegd dat u iets aan uw gewicht moest doen? 

Ja/Neen 
 
 
Indien ja, wanneer was dat de eerste keer? 
…/……. (mm/jjjj) 
 

• Heeft een arts u ooit gezegd dat u obesitas (zwaarlijvigheid) heeft? 
Ja/Neen 



    

Indien ja, wanneer was dat de eerste keer? 
…/……. (mm/jjjj) 

 
• Heeft u één van de volgende aandoeningen? (Omcirkel het antwoord dat van 

toepassing is) 
  Hypertensie (Hoge bloeddruk): Ja / Neen 
  Diabetes (Suikerziekte): Ja / Neen 
  Hart- of vaatziekten: Ja / Neen 
  Galblaasaandoening: Ja / Neen 
  Kanker: Ja / Neen 
   Indien ja:  Maag of darmkanker: Ja / Neen 
         Baarmoederkanker: Ja / Neen 
         Borstkanker: Ja / Neen 
  Artritis of artrose: Ja / Neen 
  Depressie: Ja / Neen, maar vroeger wel / Neen, nog nooit 
 

• Heeft u, naast de voorgaande aandoeningen, één of meer van de volgende 
aandoeningen? 

Allergie: Ja / Neen 
Astma: Ja / Neen  
COPD (Chronische longziekte): Ja / Neen 
Huidaandoeningen (Psoriasis, vitiligo, e.d.): Ja / Neen, maar vroeger wel / 
Neen 
Hypo/Hyperthyroidisme (Schildklierproblemen): Ja / Neen 
Liesbreuk: Ja / Neen, maar vroeger wel / Neen 
Maagzweer: Ja / Neen, maar vroeger wel / Neen 
Levercirrose: Ja / Neen 
Chronische hepatitis: Ja / Neen 
Niersteen: Ja / Neen 
Prostaatproblemen: Ja / Neen 
Migraine: Ja / Neen 
Ziekte van Parkinson: Ja / Neen 
Epilepsie: Ja / Neen 
HIV/aids: Ja / Neen 
Andere: …………………………………………………… 

 
• Indien u een Fnacbon wenst te verkrijgen, gelieve dan hieronder je naam en adres in te 

vullen. 
Naam: …………………………………………………………………………. 
Adres: …………………………………………………………………………. 
            ………………………………………………………………………..... 

 
 
 


