
Saxenda: ervaringen en welke rol spelen de leefstijlcoach en diëtist 
 

“Medicijn Saxenda wordt vanaf 1 april vergoed vanuit de basisverzekering voor een kleine groep 

mensen met ernstig overgewicht” 

Heeft u al vaker vragen gekregen van patiënten of zij in aanmerkingen komen voor dit medicijn? Als 

leefstijlcoaches en diëtisten merken wij wel een toenemende vraag van onze patiënten over de 

voorwaarden en hoe het middel werkt. Natuurlijk kunnen wij daar als leefstijlcoach en diëtist geen 

advies over geven en daarom verwijzen we cliënten naar de huisarts voor deze vragen. Wel kunnen 

we onze ervaringen met de begeleiding van patiënten die het middel gebruiken delen met de 

patiënten en met u als huisarts en praktijkondersteuner. Vanuit de Beroepsvereniging voor 

Leefstijlcoaches Nederland en de Diëtisten Corporatie Nederland zijn ons scholingen en 

informatiebijeenkomsten aangeboden over het gebruik van Saxenda. Op verzoek van de 

kwaliteitscommissie DM/ CVRM vertellen we u graag wat onze ervaringen zijn en welke rol de 

leefstijlcoach en diëtist spelen. 

 

Voorwaarden vergoeding Saxenda 

Saxenda wordt al geruime tijd voorgeschreven door (met name) internisten en is opgenomen in de 

zorgstandaard Obesitas van het Partnerschap Overgewicht Nederland. In de zorgstandaard is 

opgenomen dat medicatie moet worden overwogen als de Gecombineerde Leefstijl Interventie na 1 

jaar niet succesvol is gebleken. In Nederland zijn drie geneesmiddelen geregistreerd: liraglutide, het 

combinatiemiddel naltrexon/bupropion en orlistat. Tot 1 april moesten patiënten de 

geneesmiddelen zelf betalen. Vanaf 1 april wordt Saxenda vergoed voor volwassenen die: 

• al deelnemen aan een GLI-programma; de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) helpt mensen 

met overgewicht meer te bewegen en gezond te eten. Het doel is een blijvende verandering in 

gedrag. 

• een extreem verhoogd gezondheidsrisico hebben dat samenhangt met hun gewicht. Dit zijn 

mensen met een BMI van 35 en hoger die een hart- of vaatziekte, slaapapneu of artrose hebben, 

en mensen met een BMI van hoger dan 40. 

• geen diabetes mellitus (suikerziekte) type 2 hebben. 

• (nog) niet in aanmerking komen voor operaties zoals een maagverkleining. 

• Partnerschap Overgewicht Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben een document 

opgesteld waarin de veelgestelde vragen worden beantwoord over de vergoeding van het 

medicijn (zie bronnen). Belangrijke elementen hieruit zijn: 

• Het middel wordt alleen vergoed als patiënten aan de voorwaarden voldoen: deelnemer 

zijn aan de GLI of deze hebben afgerond; 

• Als na 3 maanden niet meer dan 5% van het gewicht verloren is, moet het gebruik worden 

gestaakt; 

• Deelnemers moeten actief meedoen aan de GLI: 80% van de groepsbijeenkomsten 

aanwezig zijn, 100% van de individuele gesprekken. Als zij voortijdig stoppen met de GLI, 

wordt ook de vergoeding gestopt. 

• Patiënten krijgen het geneesmiddel pas vergoed als zij actief deelnemen aan de GLI, niet als 

zij nog moeten starten. 

 

 



Wanneer voorschrijven? 

Er is duidelijk een verandering gekomen in het moment waarop het middel wordt overwogen: eerst 

pas na 1 jaar GLI en nu al bij de start. Wat is wenselijk? Er is wat voor te zeggen om patiënten éérst 

aan de slag te laten gaan met de leefstijl en dan pas te starten met Saxenda. Op korte termijn behaalt 

de patiënt gewichtsverlies door de combinatie Saxenda en (kleine) veranderingen op het gebied van 

voeding en verhogen van beweging. Succes op lange termijn vraagt van de patiënt dat hij/ zij 

gemotiveerd is om het (leefstijl)gedrag te veranderen. Het gebruik van Saxenda kan ondersteunend 

werken in het veranderen van gedrag, dit valt of staat met de motivatie en inzet van de deelnemer. 

Deelname aan de GLI met als reden Saxenda vergoed te krijgen is geen goed vertrekpunt en 

ondermijnt het GLI-programma dat draait om gedragsverandering. 

 

Ervaringen binnen de GLI met Saxenda 

Door internisten wordt benoemd dat het essentieel is dat mensen leren luisteren naar hun lichaam. 

Saxenda werkt op het verzadigingsgevoel, het hongergevoel en de maaglediging. Patiënten geven 

aan dat zij de interesse in het eten verliezen, ze zijn als het ware ‘niet meer de hele dag met eten 

bezig’. Daarnaast treedt eerder een gevoel van verzadiging op en blijft dit gevoel ook langer hangen. 

Dit geeft rust in het hoofd en in het lichaam, waardoor patiënten ook meer open kunnen staan voor 

verandering van leefstijl. Zoals een van de deelnemers het verwoordde: ‘ik ga van eetlust naar 

eetrust’. 

 

Als mensen dit niet waarnemen en/ of niet luisteren naar dit signaal, te vaak, te veel of te vetrijk eten 

kan dat leiden tot klachten. De meest gerapporteerde (en de mildste) bijwerkingen van Saxenda zijn 

misselijkheid, diarree, obstipatie, buikpijn en dyspepsie. Meestal worden deze de eerste dagen na de 

verhoging gerapporteerd. Deze bijwerkingen zijn te beïnvloeden door het eetgedrag te veranderen. 

Door een (relatief te) hoge inname van vetten ten opzichte van de (belangrijke!) eiwitten en 

(gezonde) koolhydraten kunnen klachten van misselijkheid en obstipatie versterkt worden. De 

Richtlijn Goede Voeding wordt dan ook geadviseerd bij het gebruik van Saxenda. 

 

Door het verlies van eetlust kan het ook voorkomen dat patiënten te weinig eten. Het weinig eten 

kan nog eens worden versterkt door de motiverende werking van het gewichtsverlies. Het is echter 

niet zonder risico: deficiënties van vitamines en mineralen, spiermassaverlies en dus eigenlijk 

ondervoeding ligt op de loer. We weten dat crashdiëten een oorzaak kunnen zijn voor obesitas. 

 

Begeleiding van de patiënt 

De begeleiding van de patiënt die start met Saxenda ligt bij de huisarts of internist. De leefstijlcoach 

coacht de patiënt om zelf de regie te nemen over zijn/haar eigen leefstijl. De leefstijlcoach 

informeert de huisarts over de voortgang en de resultaten die de patiënten boeken tijdens de GLI. 

Heeft de patiënt vragen over de voeding bij Saxenda, gaat het gewichtsverlies te snel (m.a.w. de 

patiënt eet te weinig) en/of heeft hij/zij veel last van gastro-intestinale bijwerkingen, dan kan het 

raadzaam zijn om een diëtist mee te laten kijken met het voedingspatroon. Een intake en 2 of 3 

evaluatieconsulten kunnen dan al voldoende zijn. 

  



Kortom… 

Zien de leefstijlcoaches Saxenda als een wondermiddel? Nee, Saxenda is dat zeker niet! Het is 

belangrijk dat de patiënt zich realiseert dat het zijn/haar verandering van leefstijl is die het 

gewichtsverlies mogelijk maakt: meer bewegen, gezonder en bewuster eten, een goede balans 

tussen stress en ontspanning, aandacht voor slapen. Saxenda kan de patiënt en deelnemer aan de 

GLI ondersteunen bij het veranderen van de leefstijl omdat de patiënt ervaart hoe het is om geen 

strijd te hebben van het wel of niet eten, dat het met kleine maaltijden en zonder tussendoortje best 

goed de dag doorkomt en dat gezond eten minder klachten geeft. Saxenda heeft ook een beperking 

in werkzaamheid. Na verloop van tijd neemt de werking op het hongergevoel en verzadigingsgevoel 

af. Saxenda kan nog steeds ondersteunen, maar heeft niet meer de sterk beperkende werking als in 

het begin. Het is daarom ook belangrijk dat de patiënt voor die tijd zich een leefstijl heeft eigen 

gemaakt die passend is en langdurig vol te houden is, zodat het verloren gewicht niet snel weer 

wordt ‘teruggevonden’. 

 

Op Voorne Putten bieden leefstijlcoaches het CooL of SSiB programma aan. Heeft u vragen over de 

GLI, neem dan vooral contact op met de leefstijlcoach in uw werkgebied. 


