
Patiënt zonder DM 2 komt met verzoek 
voorschrijven GLP-1 (liraglutide) i.v.m. obesitas

Leeftijd
18-75 jaar

Nee
Patiënt komt niet in aanmerking 

voor liraglutide 
Ja BMI ≥ 40 Nee

BMI 35-40 
EN co-morbiditeit 

(hartvaatziekte, slaapapneu 
en/of artrose)

Ja

Nee
Patiënt komt niet in aanmerking 

voor liraglutide

Nee

Patiënt neemt gedurende 
minimaal 1 jaar actief (***)

deel aan de GLI en dit is 
onvoldoende succesvol ten 

aanzien van gewichtsreductie

Nee

Verwijs patiënt naar GLI 
(gecontracteerde aanbieder)****

(https://www.thuisarts.nl/overgewicht/ik-ga-meedoen-aan-
leefstijl-programma)

Ja

Patiënt komt in aanmerking voor start 
Liraglutide

Patiënt komt in aanmerkIng voor 
bariatrischechirurgie?**

( https://www.thuisarts.nl/
overgewicht/ik-ben-te-zwaar-en-
denk-na-over-maagverkleining) 

Ja

** https://www.vitalys.nl/voor-verwijzers/criteria-en-aanmelden/criteria-voor-
bariatrische-chirurgie/ 
** https://www.vitalys.nl/voor-verwijzers/criteria-en-aanmelden/criteria-voor-
bariatrische-chirurgie/ 

Na 1 jaar actieve deelname is dit onvoldoende 
succesvol en wenst patiënt liraglutide 

(patiënt blijft wel deelnemen aan de GLI!)

Ja
Verwijs patiënt naar 2e lijn voor intake 

(voor deze regio Vitalys Arnhem)

Nee

Verdenking van andere oorzaken 
van obesitas dan leefstijl*

Ja

Verwijs naar 2e lijn (interne geneeskunde →  obesitas)

Let op: deze verwijzing is NIET voor het voorschrijven 
van een GLP-1, maar enkel bij verdenking van een andere 

oorzaak van obesitas

• Noteer BMI en indicatie in HIS
• Vul artsenverklaring in***
• Doseer conform farmacotherapeutisch kompas
• Spuitinstructie → maak afspraken met de eigen apotheek. Bij 

versturen van het recept naar apotheek Oude Ijssel verzorgen zij de 
spuitinstructie

• Verder van belang voor de patiënt: het middel werkt als 
ondersteuning van de leefstijlverandering en werkt door 
vermindering van het hongergevoel (daarom essentieel voor de 
werking om hier naar te luisteren*****). 

• Controleer voor elke dosisverhoging op bijwerkingen
• Na 12 weken onderhoudsdosering moet minimaal 5% 

gewichtsverlies gerealiseerd  zijn om het middel te continueren.

Liraglutide wordt subcutaan gegeven en geleidelijk aan 
verhoogd. Bij afvallen hoeft de dosering niet wekelijks te 
worden verhoogd naar maximaal. Er kan bovendien van het 
onderstaande schema worden afgeweken, als men bij een 
lagere dosering Liraglutide reeds afvalt.

Basisschema:
1 week 1 dd 0.6 mg s.c.
1 week 1 dd 1.2 mg
1 week 1 dd 1.8 mg
1 week 1 dd 2.4 mg
1 week 1 dd 3.0 mg

Controle na 
12 weken

onderhoudsdosering

Patiënt wegen en noteer 
gewicht in HIS

Is minimaal 5% gewichtsreductie 
t.o.v. startgewicht bereikt?

Nee
STOP liraglutide 

(geen uitzonderingen)

Ja

Liraglutide mag gecontinueerd worden

Na totaal 24 maanden stop, tenzij nog medisch belang bij 
gebruik in kader van extreem hoog gewichtgerelateerd 

gezondheidsrisico

* https://www.partnerschapovergewicht.nl/stappenplan/ * https://www.partnerschapovergewicht.nl/stappenplan/ 

*** https://www.znformulieren.nl/formulieren/
documenten?folderid=7420346368&title=Saxenda%2B%25e2%2580%2593%2
Bliraglutide : 
             - artsenverklaring
             - vragen en antwoorden over de vergoeding van liraglutide bij obesitas

*** https://www.znformulieren.nl/formulieren/
documenten?folderid=7420346368&title=Saxenda%2B%25e2%2580%2593%2
Bliraglutide : 
             - artsenverklaring
             - vragen en antwoorden over de vergoeding van liraglutide bij obesitas

**** https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/overgewicht/
gecombineerde-leefstijlinterventie/aanbod-GLI-in-Nederland (gecontracteerde 
GLI-aanbieders)

**** https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/overgewicht/
gecombineerde-leefstijlinterventie/aanbod-GLI-in-Nederland (gecontracteerde 
GLI-aanbieders)

*****
Belangrijke adviezen aan de patiënt: 
- Eet langzaam
- Eet kleine porties verspreid over de dag
- Drink voldoende water
- Stop met eten bij een vol gevoel

https://www.vitalys.nl/voor-verwijzers/criteria-en-aanmelden/criteria-voor-bariatrische-chirurgie/
https://www.vitalys.nl/voor-verwijzers/criteria-en-aanmelden/criteria-voor-bariatrische-chirurgie/
https://www.partnerschapovergewicht.nl/stappenplan/
https://www.partnerschapovergewicht.nl/stappenplan/
https://www.znformulieren.nl/formulieren/documenten?folderid=7420346368&title=Saxenda%2B%25e2%2580%2593%2Bliraglutide
https://www.znformulieren.nl/formulieren/documenten?folderid=7420346368&title=Saxenda%2B%25e2%2580%2593%2Bliraglutide
https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/overgewicht/gecombineerde-leefstijlinterventie/aanbod-GLI-in-Nederland
https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/overgewicht/gecombineerde-leefstijlinterventie/aanbod-GLI-in-Nederland

	Liraglutide bij obesitas - versie 01-07-2022.vsdx
	Page-1


