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Meer chronische zieken door overgewicht

Chronische ziekten en overgewicht 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. Als de trend van dikker worden 
in Nederland de komende twintig jaar 
door blijft zetten zoals in de afgelopen 
jaren, zal het aantal mensen met chro-
nische ziekten ook flink toenemen. 
Dit stelt het Rijksinstituut voor Volks-
gezondheid en Milieu (RIVM) onder 
andere vast in het rapport Vergrijzing 
en toekomstige ziektelast.

Naar schatting telt Nederland over 
twintig jaar 300.000 diabetespatiënten 
meer dan nu. Als het aantal mensen 
met overgewicht met de huidige snel-
heid blijft toenemen, stijgt dit aantal 
naar 400.000. De kans op suiker-

ziekte is aanzienlijk groter naarmate 
het gewicht toeneemt en als we het 
RIVM-rapport mogen geloven zal het 
gewicht van de gemiddelde Nederlan-
der in 2025 drastisch zijn gestegen. 
Als we ongezond blijven dooreten 
zoals we nu doen, zal over twintig jaar 
62 procent van de mannen boven de 
twintig jaar te zwaar zijn (een BMI 
boven de 25). Van de Nederlandse 
vrouwen boven de twintig jaar zal 58 
procent overgewicht hebben. 

Mensen met een overgewicht heb-
ben niet alleen meer kans op diabe-
tes, maar ook op andere chronische 
aandoeningen aan het hart zoals een 
hartinfarct, beroerte en hartfalen. Ook 

vergroot het de kans op borstkanker 
bij vrouwen. 

Het RIVM maakte deze bereke-
ningen om de vraag naar zorg in de 
toekomst vast te stellen en de nood-
zaak voor preventie te benadrukken. 
Ze zijn gemaakt met het Chronisch 
Ziekten Model dat het ziekteverloop 
van de bevolking simuleert. Hierbij 
wordt rekening gehouden met ziekte-
trends uit het verleden, veranderingen 
in ongezond gedrag en toekomstige 
demografische ontwikkelingen. 
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Voorspelling voor de toename in prevalentie van 
chronische ziekten in combinatie met overgewicht 
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