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Volgendeweek vergadert de
TweedeKamerover ontwikke-
lingen inde curatieve zorg,met
ministerBrunoBruins voorMe-

discheZorg enSport.Wij hopendat daar
ookdekersverse onderzoeksresultaten
over deomkeerbaarheid vandiabetes
type 2wordenbesproken.Deze zijn op
zichzelf al spectaculair,maarbiedenbo-
vendien zicht opongekendemedische
enfinanciëlewinst.

Dit soort studies—gesteunddoor
zorgverzekeraarVGZ, onderzoeksin-
stituutTNOenhet LeidsUniversitair
MedischCentrum—verdientnavolging,
want leefstijlgeneeskundekande zorg-
kosten substantieel drukken. Veel artsen
enwetenschappers staan te trappelen
omdemogelijkheden van leefstijlge-
neeskunde verder te verkennenen toe te
passen,maar zij krijgendefinanciering
vrijwel nooit rond.Wij nodigendeminis-
ter daaromuit financieel bij te springen,
inhet belang vandepatiënt, depremie-
betaler, en zijn eigenbegroting.

Inonze tijd lijdt demens vooral aan
chronische ziekten, primair ofmede

veroorzaakt door leefstijlfactoren als
bewegingsarmoede, chronischoverge-
wicht, slechte voeding, drank/drugs,
slaapgebrek en chronische stress.Met
leefstijlgeneeskundewordt depatiënt
nieuwbewustzijn engedrag aangeleerd
—gezondere voeding,meer lichaamsbe-
wegingof eenbetere omgangmet stress
—waarmeedeklachtenaanzienlijkwor-
den verminderd.Dit klinkt ‘zacht’,maar
de resultaten vandezemethode zijn vaak
harder dandie vanmenig farmacolo-
gischmedicijn—zowel preventief als
curatief.

Neemde resultaten vanhet onder-
zoeknaar diabetes type 2. Bij deze ziekte
reageert het lichaamnietmeer goedop
insuline, het hormoondat debloeds-
uikerspiegel regelt.Hierdoorwordt de
bloedsuikerhoger enontstaan er vaak
complicaties zoals schade aande voeten,
zenuwen, ogen, nieren enhart- enbloed-
vaten.Ook lijdenpatiëntenaanzienlijk
vaker aandepressie, hart- en vaatziekten,
vormen vankanker endementie.

Inhet onderzoek leidde aangepaste
voeding en voldoendebeweging tot een
lagerebloedsuikerspiegel voor 90%van
dedeelnemers. Eengroot deel vanhen
kongeheel of gedeeltelijk stoppenmet

Leefstijlgeneeskunde is nodig voor een echte trendbreuk in de zorgkosten

Diabetespatiënten
kunnen jaarlijks
€3mrd tot €10mrd
aan kosten besparen

medicijngebruik. Bijna 40%kannaeen
jaarnog steeds zondermedicatie.Dat
resultaat heeft geenenkelmodernmedi-
cijn ooit kunnen laten zien.

InNederland lijden zo’n 1,2miljoen
mensenaandiabetes type 2.Datmaakt
het een extreemdure ziekte.Nuerkend
wordt dat deze ziekte vaak grotendeels
omkeerbaar is, kan eenkettingreactie
aanmedisch enfinancieel leedbespaard
blijven. Schattingen variëren van jaar-
lijks €3mrd tot €10mrd—bedragen
waarbij eerderebezuinigingen inde zorg
verbleken.

Er zijn serieuze signalen en studies
dat eengezondere leefstijl ookbij andere
aandoeningen leidt totminder of zelfs
geenklachten. Zokanhardlopenhel-
pen tegenangststoornissen, specifieke
diëten tegende ziekte vanCrohnenkan
buikvetreductie leiden tot eenaanzienlij-
ke verbetering voor astmapatiënten.

Tochdringt leefstijlgeneeskundeon-
voldoendedoor tot de studie geneeskun-
de, hetmedischprotocol ende spreek-
kamer.Dit komtdoordat definanciering
voor klinischonderzoeknaar leefstijlge-
neeskunde vrijwel nooit rondkomt.Dat
is logisch,want vrijwel al het klinisch
therapeutischonderzoekmoetworden

gefinancierddoordemarkt. Bewegen,
zingeving en voedingsmiddelen zijn
niet interessant voordemarkt, het valt
immersniet te patenteren.Dit is zonde,
wanthet schaarse klinischmedisch
onderzoeknaar leefstijlgeneeskunde
datwél gedaanwordt, biedt zicht op een
enormemedische enfinanciëlewinst.
Watbetreft leefstijlziekten is het poten-
tieel van leefstijlgeneeskunde vaakheel
groot en verdient het tenminste eenplek
inhet protocol als ‘interventie eerste
keus’, voordat eventuelemedicatiewordt
ingezet.

Als het kabinet eenbestendige trend-
breuk inde zorgkostenwil realiseren,
biedtmaximale inzet op leefstijlge-
neeskundehetmeeste perspectief.
Voorwaarde is dat leefstijlgeneeskunde
een volwassenpositie inhetmedisch
onderzoek, demedische studie ende
basisverzekeringkrijgt.Wij nodigende
bewindslieden vanhetministerie van
VolksgezondheidWelzijn enSport uit
omvol in te zettenopdeze vormvange-
neeskunde.
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