
Patiënt met Obesitas

Patiënt neemt minimaal één jaar 
deel aan GLI-programma

Keuzeschema inzet Liraglutide (Saxenda®) i.c.m. GLI programma

Geen vergoeding obesitas 
medicatie

Doorgaan met GLI-programma
Huisarts checkt voorwaarden voor 
vergoeding Liraglutide (Saxenda®):

·   BMI ≥ 35 kg/m2 i.c.m. met 
comorbiditeit (HVZ, slaapapneu en/of 
artrose) OF
·  BMI ≥ 40 kg/m2

EN
·  Minimaal 1 jaar actieve deelname GLI-
programma
·  Komt nog niet in aanmerking voor 
maagverkleining of wil geen operatie.
·  Geen diabetes mellitus type 2
·  >18 jaar

Liraglutide (Saxenda®) 
voorschrift mogelijk

Start medicatie bespreken 
volgens stappenplan

* Mysimba® wordt vooralsnog 
niet aangeraden als medicatie 
voor hulp bij afvallen vanwege 
onvoldoende EBM en risico op 
bijwerkingen.

GLI Coach beoordeelt resultaat 
na 1 jaar deelname GLI-
programma

GLI coach geeft terugkoppeling 
aan de huisarts.

Programma heeft voldoende 
effect en patiënt is >5% afgevallen
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GLI Coach bespreekt voortgang 
met patiënt

* Overwegen obesitas medicatie 
(alleen bij actieve deelname)
* Bespreken van verwachtingen 
voor het 2e jaar 

Medicatie gewenst



Stappenplan huisarts bij inzet Liraglutide (Saxenda®) 

Huisarts:
- Motivatie check
- Toetst actieve deelname aan GLI 
(terugkoppeling van GLI coach)
- 0-meting gewicht en BMI
- Uitleg gebruik en bijwerkingen van 
de medicatie
- Voedingsadviezen bij medicatie

Indien akkoord voorschrift obesitas 
medicatie (volgens keuzeschema)

Planning vervolgconsulten:
- TC na 2 weken gebruik
- C na 6 weken gebruik
- C bij 3,5 maanden gebruik
- Afspraken inplannen

Inhoud consulten:

-Na 2 weken gebruik:
√  Hoe gaat het? Waar loopt u tegen 
aan?
√  Techniek injecteren
√  Voeding (eetpatroon / frequentie / 
hoeveelheid / verwijzing diëtist)
√  Bijwerkingen

-Na 6 weken gebruik
√  Zelfde als na 2 weken gebruik

-In 4e maand gebruik
√ Weegmoment: 5% gewichtsdaling
√ Evaluatiemoment actieve deelname 
GLI

Is er in de 4e maand sprake 
van ≥5% gewichtsdaling?

Recept Liraglutide (Saxenda®)

- Artsenverklaring 4 maanden geldig
- Harde blokkade in HIS (4 maanden)
- Beveiligd bericht aan leefstijlcoach 
over voorschrift obesitas medicatie
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Doorgaan gebruik Liraglutide (Saxenda®)

- Artsenverklaring voor 2 jaar
- Harde blokkade in HIS (2 jaar)

Stoppen gebruik Liraglutide (Saxenda®)

- Doorgaan met GLI-programma
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