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LINH-cijfers

Zwaarder beroep op de huisarts bij obesitas

Liset van Dijk

re leeftijd voor. Toch hebben mensen met obesitas ook voor hun

35e jaar al vaker contact met de huisarts dan mensen zonder over-

gewicht (figuur 2). Eerstgenoemden komen vaker dan mensen die

niet te zwaar zijn bij de huisarts met klachten aan het bewegings-

apparaat (respectievelijk 21,6 en 14,3% van alle klachten in de

betreffende gewichtscategorie) en klachten aan het hart- en vaat-

stelsel (respectievelijk 3,1 en 1,5% van alle klachten).

Het geneesmiddelengebruik bij mensen die veel te zwaar zijn, is

hoger dan bij anderen. Mannen met obesitas tussen de 45 en 54

jaar krijgen 5,5 recepten meer per jaar dan mannen zonder over-

gewicht. Bij vrouwen tussen de 55 en 75 jaar is er een verschil van

6,5 recepten. Mensen tussen de 18 en 35 jaar die veel te zwaar

zijn, krijgen meer geneesmiddelen dan hun leeftijdgenoten zon-

der overgewicht. Bij mannen is dit verschil gemiddeld bijna 2

recepten op jaarbasis, bij vrouwen is het verschil zelfs bijna 3

(figuur 3).

Volwassenen met obesitas doen vaker een beroep op de huisarts,

ook op jonge leeftijd. Mede hierdoor is de huisarts waarschijnlijk

de hulpverlener die hen het vaakst ziet. Daarom kan de huisarts

een belangrijke rol spelen in het normaliseren van het gewicht en

de preventie van complicaties van obesitas. 

Volwassenen tot 35 jaar met obesitas komen vaker bij de huisarts

dan hun leeftijdgenoten zonder overgewicht. Ook gebruiken zij

meer geneesmiddelen. Deze verschillen nemen verder toe met de

leeftijd.

Van de volwassenen is 11% veel te zwaar en heeft obesitas

(Quetelet-index (QI) >30); nog eens 36% heeft matig overgewicht

(QI: 25-30). Ouderen hebben vaker overgewicht, behalve na het

75e levensjaar. Het is niet duidelijk of dit komt doordat zij gewicht

verliezen of doordat mensen met obesitas eerder overlijden.

Mannen hebben vaker matig overgewicht, vrouwen daarentegen

hebben vaker obesitas (figuur 1). 

De prevalentie van een aantal chronische aandoeningen, zoals

diabetes mellitus en hart- en vaatziekten, is hoger bij mensen die

te zwaar zijn. Deze aandoeningen doen zich meestal pas op late-

De hier beschreven analyses zijn uitgevoerd op LINH-gegevens in het kader van de

Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk

(www.nivel.nl/ns2).

LINH is een project van NIVEL, WOK, LHV en NHG. In 2001 participeerden ruim

120 huisartsenpraktijken. Voor meer informatie over LINH en over de hier beschre-

ven gegevens kunt u terecht op de website (www.linh.nl). Reacties naar

info@linh.nl.

Figuur 1 Percentage mensen met matig overgewicht of obesitas

naar leeftijd en geslacht (n=9066)
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Figuur 2 Aantal contacten (cumulatief) per jaar met de huisartsen-

praktijk naar geslacht, leeftijd en gewicht (n=9066)
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Figuur 3 Aantal prescripties (cumulatief) per jaar naar geslacht, leef-

tijd en gewicht (n=9066)
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