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Bijlage 1: Totale lijst met onderzochte aandoeningen 
 

ICD 10 gebied Aandoening 

Infectieziekten en parasitaire 
aandoeningen 

Bacteriële meningitis 

HIV/aids 

Maagdarminfecties 

MRSA 

SOA 

Tuberculose 

Nieuwvormingen Blaascarcinoom 

Colorectaal carcinoom 

Gynaecologische oncologie 

Prostaatcarcinoom 

Longcarcinoom  

Mammacarcinoom 

Melanoom 

Niercarcinoom 

Non-Hodgkin lymfomen 

Pancreascarcinoom 

Slokdarm- en maagcarcinoom 

Leverchirurgie (indicatie meestal leverkanker) 

Hoofd-halstumoren  

Endocriene ziekten en voedings- en 
stofwisselingsstoornissen 

Coeliakie 

Diabetes 

Psychische stoornissen en 

gedragsstoornissen 

Aandachtsstoornissen (ADHD) 

Afhankelijkheid van alcohol 

Afhankelijkheid van drugs 

Autistische spectrum stoornissen 

Bipolaire stoornis 

Burn-out/chronische overspanning 

Dementie 

Downsyndroom 

Gedragsstoornissen 

Depressie en angst 

Gehandicaptenzorg 

Persoonlijkheidsstoornissen 

Schizofrenie 

Ziekten van het zenuwstelsel Carpaletunnelsyndroom 

Dwarslaesie 

Epilepsie 

Migraine 

Gehoorstoornissen 

Gezichtsstoornissen 

Parkinson 

Ziekten van oog en adnexen Cataract 
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Maculadegeneratie 

Ziekten van hart- en vaatstelsel Aneurysma Aorta Abdominalis 

Angina pectoris 

Klepafwijkingen 

Carotis stenose 

Cerebro Vasculair Accident (CVA) 

Perifeer arterieel vaatlijden 

Veneuze ziekten 

Coronair vaatlijden 

Hartfalen 

Hartritmestoornissen 

Hartstilstand 

Aangeboren hartafwijking 

Ziekten van ademhalingsstelsel Ziekten van Adenoid en Tonsillen 

Astma 

COPD 

Cystic fibrosis 

Infecties van onderste  luchtwegen 

Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) 

Influenza 

Ziekten van spijsverteringsstelsel Symptomatisch galblaaslijden 

Gebitsafwijkingen 

Inflammatory bowel disease (IBD) 

Ziekten van huid en subcutis Constitutioneel eczeem 

Contacteczeem 

Psoriasis 

Ziekten van botspierstelsel en 
bindweefsel 

Myopathies en polyneuropathies (spierziekten) 

Lage rugpijn en lage rughernia  

Heupfractuur 

Voorste kruisband en arthroscopie 

Osteoporose 

Reumatoïde artritis, inflammatoire artritis 

Heup artrose/prothese 

Knie artrose/prothese 

Overige perifere artrose 

Ziekten van urogenitaal stelsel Chronische nierschade 

Hypospadie 

Stressincontinentie bij de vrouw 

Overactieve blaas 

Zwangerschap, bevalling en kraambed Zwangerschap, bevalling en kraambed 

Bepaalde aandoeningen die oorsprong 
hebben in perinatale periode 

Laag geboortegewicht 

Vroeggeboorte  

Congenitale afwijkingen, 
misvormingen en 
chromosoomafwijkingen 

Craniofacial microsomia 

Schisis 
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Symptomen, afwijkende klinische 
bevindingen en laboratoriumuitslagen, 

niet elders geclassificeerd 

Hoofdpijn 

Letsel, vergiftiging en bepaalde 
andere gevolgen van uitwendige 

oorzaken 

Verkeersongevallen 

Privé-ongevallen 

Sportblessures 

Arbeidsongevallen 

Suïcide(poging) 

Letsel door geweld 

Overig Morbide obesitas + bariatrische chirurgie 

Borstimplantaten 

Liesbreukoperaties 

Medisch specialistische revalidatie 

Spoedeisende hulp 

Verpleeghuiszorg 

Ouderenzorg 

Wijkverpleging 

Multitrauma 
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Bijlage 2: Aandoeningen afgevallen o.b.v. criterium 2 (samen beslissen 

mogelijk) 
 

Aandoening/condities/behandelingen Reden om af te laten vallen 

Bacteriële meningitis Spoedzorg 

Cerebro Vasculair Accident (CVA) Spoedzorg (de Nederlandse registraties zijn primair 
gericht op de acute fase van een CVA, terwijl de 
ICHOM-set zich ook richt op revalidatie / de fase erna 
– voor nu gekozen om de Nederlandse stand van 
zaken bepalend te laten zijn) 

Coronair vaatlijden Onduidelijk (dit is een heel brede groep aandoeningen, 
waarvan een deel acuut, en een deel chronisch – we 
hebben ervoor gekozen angina pectoris op te nemen, 
waarvoor de ICHOM-set coronair vaatlijden geschikt is) 

Gebitsafwijkingen Onduidelijk (te diverse groep patiënten/aandoeningen) 

Hartstilstand Spoedzorg 

Infecties van onderste luchtwegen Weinig tot geen keuze in behandelopties 

Influenza Geen keuze in behandelopties en ziekteduur in meeste 

gevallen te kort 

Maagdarminfecties Geen keuze in behandelopties en ziekteduur in meeste 
gevallen te kort 

Medisch specialistische revalidatie Onduidelijk (te diverse groep patiënten/aandoeningen) 

MRSA Weinig tot geen keuze in behandelopties 

Multitrauma Spoedzorg 

Ouderenzorg Onduidelijk (te diverse groep patiënten/aandoeningen) 

SOA Weinig tot geen keuze in behandelopties 

Spoedeisende hulp Spoedzorg 

Tuberculose Weinig tot geen keuze in behandelopties 
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Bijlage 3: Ziektelastberekeningen 
 
Inleiding 
De ziektelast is de hoeveelheid gezondheidsverlies in een populatie die veroorzaakt wordt door 
ziekten. De ziektelast wordt uitgedrukt in DALY’s (Disability-Adjusted Life-Years). De DALY 

kwantificeert gezondheidsverlies en is opgebouwd uit twee componenten: de jaren verloren door 
vroegtijdige sterfte (Years of Life Lost; YLL) en de jaren geleefd met ziekte (Years of Life lived with 
Disability; YLD). De formule voor berekening van de DALY luidt als volgt: 
 
DALY =YLL + YLD 
 
Voor het berekenen van de YLL is het aantal sterfgevallen veroorzaakt door de aandoening per jaar 

benodigd en de gemiddelde levensverwachting bij sterfte wanneer deze personen niet overleden 
zouden zijn aan de aandoening. De berekening van de YLL luidt als volgt: 
 
YLL=Aantal sterfgevallen per jaar * gemiddelde levensverwachting op de leeftijd van sterfte. 
 

Voor het berekenen van de YLD is het aantal prevalente gevallen per jaar nodig en een disability 
weight (wegingsfactor voor de aandoening). Wanneer er geen informatie is over de prevalentie, 

kan de incidentie per jaar en de gemiddelde duur van de aandoening worden gebruikt. 
 
YLD=aantal prevalente gevallen * disability weight 
YLD=aantal incidente gevallen * disability weight * gemiddelde duur van de aandoening in jaren  
 
Voor een groot deel van de aandoeningen in het overzicht is de Nederlandse ziektelast bepaald 

door het RIVM of door ‘The Global Health Data Exchange’ (GHDx). Voor een deel van de 
aandoeningen is tot nu toe geen Nederlandse ziektelast berekend. Voor deze aandoeningen hebben 
we de ziektelast zelf berekend met behulp van bovenstaande formules. Hierbij hebben we gebruik 
gemaakt van literatuur over prevalentiecijfers, sterftecijfers en disability weights. Soms is er geen 
duidelijkheid over deze cijfers en worden aannames gedaan. Daarnaast bevatten de disability 
weights een onzekerheid, waardoor deze meestal worden weergegeven met een range. Voor onze 
berekening hebben we alleen de puntschatting van de disability weights gebruikt, niet de range. De 

hieronder berekende ziektelastcijfers zijn daarom een globale schatting, die onderhevig zijn aan 
een zekere mate van onzekerheid. Vanwege deze onzekerheid zullen de zelf berekende 
ziektelastcijfers op honderdtallen worden afgerond. 

 
Voor het bepalen van de disability weight van een aandoening is de hierna weergegeven literatuur 
gebruikt. De literatuur is weergegeven in volgorde van belangrijkheid. 

1. studie met disability weights voor Nederland; 

2. studie met disability weights voor Europa; 
3. studie met disability weights voor gehele wereld (WHO); 
4. wetenschappelijke literatuur met disability weights voor een specifieke ziekte; 
5. geschatte disability weight o.b.v. overeenkomstige aandoeningen. Deze methode is 

gebruikt wanneer er geen disability weight beschikbaar was in de bovenste drie bronnen. 
 

Voor het bepalen van de prevalentie van en de sterfte per jaar aan een aandoening is de hierna 
weergegeven literatuur gebruikt. De literatuur is weergegeven in volgorde van belangrijkheid: 

- Nederlandse richtlijnen en registratiecijfers; 
- Nederlandse wetenschappelijke literatuur; 
- richtlijnen en literatuur uit het buitenland; 
- overige bronnen. 

 

Hieronder worden de ziektelastberekeningen per aandoening toegelicht.  
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Heupfractuur 

Disability weight 
De disability weight van heupfractuur in Nederland is 0,19.1 
 
Prevalentie 
De prevalentie van heupfracturen is in de huisartsenpraktijk 0,9 (0,8-1,0)/1.000.2 Op 17 miljoen 
Nederlanders zijn dat 15.300 heupfracturen per jaar.  

 
Sterfte 
Officiële sterftecijfers van heupfracturen zijn onbetrouwbaar omdat bij sterfte als gevolg van een 
heupfractuur, de heupfractuur vaak niet op de doodsoorzakenverklaring genoteerd wordt. Jaarlijks 
overlijden gemiddeld 1.000 senioren van 55 jaar en ouder aan de gevolgen van een heupfractuur. 
Met het oog op de onbetrouwbare sterftecijfers voor heupfracturen is dit een onderschatting van de 

werkelijke aantallen.3  
 
Levensverwachting bij sterfte 
De mediane leeftijd is 82 jaar.4 Op de leeftijd van 82 jaar hebben mannen nog een 
levensverwachting van 8,0 jaar.5 

 
Resultaat 

(1.000*8)+(15.300*0,19)=10.907 DALY’s 
 
Stressincontinentie bij de vrouw 
Disability weight 
De disability weight van stressincontinentie is in Europa 0,032 (0,024-0,038).6 
 
Prevalentie 

29%-55% van de volwassen vrouwen heeft urine incontinentie, dat is gemiddeld 42%.  
Hiervan heeft ca. 33% stressincontinentie, dat is dus 13,86%.7 Er waren in 2017 6.744.110 
vrouwen van 20 jaar of ouder in Nederland.8 In totaal zijn er daardoor  934.734 vrouwen met 
stressincontinentie.  
 
Sterfte 

Stressincontinentie bij de vrouw is een relatief onschuldige aandoening wat niet leidt tot sterfte. 
 

Levensverwachting bij sterfte 
N.v.t. 
 
Resultaat 
934.734*0,032=29.911 DALY’s. 

 
Carpaletunnelsyndroom 
Disability weight 
De disability weight van carpaletunnelsyndroom is in Europa 0,039 (0,031-0,047)6 
 
Prevalentie 
In Nederland varieert de prevalentie van 9,2% bij vrouwen tot 0,6% bij mannen met een 

piekincidentie tussen de 40 en 60 jaar, gemiddeld is de prevalentie dus 4,9%. Bij 17 miljoen 
Nederlanders zijn dat 833.000 personen per jaar.9 
 
Sterfte 
We hebben geen cijfers kunnen vinden over de sterfte aan carpaletunnelsyndroom. Het is echter 
een onschuldige aandoening die naar verwachting niet leidt tot sterfte. Deze wordt daarom op 0 

gezet.  
 
Levensverwachting bij sterfte 
N.v.t. 
 
Resultaat 
833.000*0,039=32.487 DALY’s. 
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Veneuze ziekten 

Disability weight 

Varicose veins (varices) heeft een disability weight van 0,020 (0,016-0,025) in Europa.6 Voor de 
andere veneuze ziekten is geen disability weight bekend; daarom wordt voor alle veneuze ziekten 
een disability weight van 0,020 gebruikt. 
 
Prevalentie 
15-25% van de Nederlandse bevolking heeft varices en 6-8% heeft chronische veneuze 

insufficiëntie (CVI). Op 17 miljoen Nederlanders zijn dat 2.550.000 tot 4.250.000 personen, dus 
gemiddeld 3.400.000 personen.10 
 
Sterfte 
We hebben geen cijfers kunnen vinden over sterfte bij veneuze ziekten. Voor zover wij weten, 
geven veneuze ziekten vooral veel klachten en symptomen, maar is het geen doodsoorzaak. 

Daarom wordt de sterfte op 0 gezet.  
 
Levensverwachting bij sterfte 
N.v.t. 
 

Resultaat 
3.400.000*0,02=68.000 DALY’s. 

 
Slaap apneu (OSAS) 
Disability weight 
Slaap apneu heeft een disability weight van 0,036 (0,027-0,044) in Europa.6 
 
Prevalentie 
Er zijn geen exacte cijfers bekend van de prevalentie van OSAS in Nederland. Schattingen over het 

aantal mensen met serieuze slaapapneu in Nederland lopen uiteen van 315.000 tot 500.000 
personen. Het gemiddelde hiervan is 407.500 personen.11 
 
Sterfte 

Er is weinig bekend over sterfte bij OSAS, maar waarschijnlijk komt dit weinig voor. We hebben de 

vraag over sterfte door OSAS voorgelegd aan een longarts die werkzaam is op het gebied van 

OSAS. Zij heeft het volgende geantwoord:  

“Als je ernstig OSAS hebt en met alcohol of slaapmedicatie gaat slapen, dan kan de ontwaakreactie 

van een apneu onvoldoende zijn om wakker te worden en de hypoxemie zo sterk zijn dat er toch 

een ritmestoornis, infarct of verstikking ontstaat. Maar dan is de primaire doodsoorzaak nog steeds 

respiratoir of cardiaal secundair aan OSAS. Het zal toch wel af en toe voorkomen dat een arts op 

het ABC formulier OSAS als primaire doodsoorzaak aangeeft.  

 
Tabel 7-5: Sterfte aan slaapapneu als primaire of secundaire doodsoorzaak, 2006-2010 

Slaapapneu  Primaire doodsoorzaak Secundaire doodsoorzaak Totaal primair + secundair 

jaar man vrouw M+Vr M+ Vr M+ Vr 

2006 18 11 29 28 57 

2007 12 9 21 29 50 

2008 9 22 31 37 68 

2009 8 28 36 40 76 

2010 14 24 38 34 72 

 

Maar overlijden als gevolg van slaapapneu is dus vooral secundair, m.n. de cardiale events die 

geassocieerd worden met slaapapneu, maar een directe causale relatie is nooit hard aangetoond.” 

 

We gebruiken bovenstaande tabel voor het bepalen van sterfte aan OSAS.12 Over de periode 2006 

t/m 2010 is de gemiddelde jaarlijkse sterfte met als primaire oorzaak OSAS 31 personen.  
 
Levensverwachting bij sterfte 
OSAS komt vooral voor op middelbare leeftijd, dus tussen de 45 en 65 jaar.13 Het gemiddelde 

hiervan is 55 jaar. De levensverwachting bij 55 jaar is 28,8 jaar.5 
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Resultaat 

(31*28,8)+(407.500*0,036)=15.563 DALY’s.  

 
Schisis 
Disability weight 
Schisis bestaat uit ‘cleft lip’ (gespleten lip) en ‘cleft palate’ (gespleten gehemelte). Globaal is de 
disability weight van ‘cleft lip’ 0,050 (0,024-0,082) en van ‘cleft palate’ 0,103 (0,036-0,187). 
Gemiddeld is de disability weight dus 0,077.14 

 
Prevalentie 
Het aantal geborenen met schisis wisselt per jaar. Tussen 2001 en 2012 waren dit gemiddeld 269 
kinderen per jaar.15 Bij een gemiddelde levensverwachting van 81,4 zijn er in totaal 81,4*269= 
21.897 personen met schisis.5 
 

Sterfte 
In een onderzoek onder 1.530 levendgeborenen met orale schisis tussen 1997 en 2011 bedroeg de 
zuigelingensterfte 2,16%. De zuigelingensterfte in heel Nederland was in deze periode 0,45%. De 
zuigelingensterfte toe te schrijven aan schisis was dus 1,71%. Bij 269 levendgeborenen per jaar is 
dat een sterfte van 5 kinderen.16 

   
Levensverwachting bij sterfte 

De kinderen sterven gewoonlijk als zuigeling (tussen 0 en 1 jaar), dus de verloren levensjaren zijn 
81,4.5 
 
Resultaat 
(5*81,4)+(21.897*0,077)=2.093 DALY’s. 
 
Carotis stenose 

Carotis stenose kan leiden tot een herseninfarct of een TIA. Er wordt voornamelijk ziektelast 

ervaren wanneer een herseninfarct/TIA optreedt. Door het RIVM is de ziektelast van beroerte 

berekend (herseninfarcten + hersenbloedingen + TIA); deze bedroeg in 2015 252.300 DALY’s.17 In 

Nederland waren er in 2016 150.500 TIA’s en 320.800 overige beroerten (herseninfarcten + 

hersenbloedingen), dus bij elkaar 471.300 beroerten.18 Bij 80% van de overige beroerten is sprake 

van een herseninfarct, dus bij 0,8*320.800=256.640.19 Bij elkaar waren er 150.500 + 256.640 = 

407.140 herseninfarcten en TIA’s in 2016. Bij 20% werd dit naar schatting veroorzaakt door carotis 

stenose, dit is dus bij 0,2*407.140=81.428.19 Van de hele groep ‘beroerte’ wordt 

(81.428/471.300)*100%=17,28% veroorzaakt door carotis stenose. 17,28% van de totale 

ziektelast aan beroerten is dus toe te schrijven aan carotis stenose: 0,1728*252.300=43.597 

DALY’s. Beroerten en carotis stenose zijn beide meegenomen in ons overzicht van aandoeningen. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat de ziektelast van carotis stenose overlapt met de ziektelast 

van beroerten.  
 
Hoofd-halstumoren 
Disability weight 
De diagnose en primaire therapie bij kanker heeft een disability weight van 0,265 (0,222-0,303) en 
metastasering heeft een disability weight van 0,358 (0,317-0,417) in Europa.6 Ca 53% van de 
personen met hoofd-halstumoren heeft uitzaaiingen ten tijde van de diagnose.20 Als we deze 

verhouding 47% primaire therapie en 53% metastasering toepassen op de disability weights, 
krijgen we een disability weight van ((0,265*47)+(0,358*53))/100=0,314. 
 
Prevalentie 
De 10-jaarsprevalentie van hoofd-halstumoren in 2016 was 16.697.21 

 
Sterfte 

De sterfte aan hoofd-halstumoren was in 2015 896.21 
 
Levensverwachting bij sterfte 
De meeste patiënten sterven tussen de 65 en 69 jaar, dus gemiddeld bij 67 jaar. De 
levensverwachting is bij deze leeftijd nog 18,6 jaar.5 

 
Resultaat 

(896*18,6)+(16.697*0,314)=21.908 DALY’s. 
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Symptomatisch galblaaslijden 

Disability weight 

De disability weight voor de verschillende galblaasaandoeningen (galstenen, cholecystitis, 
cholangitis, cholecystectomie) is 0,349.22 
 
Prevalentie 
Galblaasoperaties vinden plaats bij symptomatische cholecystolithiasis (galsteenlijden).23 Het is 
onbekend hoeveel personen jaarlijks symptomatisch galsteenlijden hebben. We gebruiken daarom 

de prevalentie van cholecystectomie. Per jaar wordt er ongeveer 21.000 keer een cholecystectomie 
uitgevoerd in Nederland.24 
 
Sterfte 
In Amerika was in 2012 de sterfte voor cholecystitis 0,7/100.000 personen.25 Op 17 miljoen 
Nederlanders is dat 119 personen.  

 
Levensverwachting bij sterfte 
Cholecystitis komt het meest voor bij personen tussen de 50 en 69 jaar, dus gemiddeld 60 jaar.26 

De levensverwachting bij 60 jaar is 24,4.5   
 

Resultaat 
(119*24,4)+(21.000*0,349)=10.233 DALY’s.  

 
Liesbreuk 
Disability weight 
De disability weight van een liesbreuk (inguinal hernia) is 0,012.27 
 
Prevalentie 
Bijna alle liesbreuken worden geopereerd. Er zijn in Nederland jaarlijks 31.000 

liesbreukoperaties.28 

 
Sterfte 
In een Zweedse studie waarbij gebruik gemaakt is van data uit de Swedish Hernia Register, bleek 
dat 49 van de 17.591 patiënten binnen 30 dagen na de liesbreukoperatie overleden waren.29 Dit is 
een percentage van 0,279%. Als we dit toepassen op de 31.000 jaarlijkse liesbreukoperaties in 

Nederland, zijn dat 86 sterfgevallen.  
 

Levensverwachting bij sterfte 
In dezelfde Zweedse studie was de gemiddelde leeftijd bij liesbreukoperaties 59 jaar.29 De 
levensverwachting is dan nog 25,2 jaar.5 

 

Resultaat 

(86*25,2)+(31.000*0,012)=2.539 DALY’s.  
 
Voorste kruisband en arthroscopie 
Disability weight 
Er is geen disability weight specifiek voor aandoeningen van de voorste kruisband en arthroscopie. 
Daarom nemen we de disability weight voor ‘other injuries of muscle and tendon’. Deze is 0,009 
(0,007-0,012) in Europa.6 

 
Prevalentie 
De incidentie van acuut letsel van meniscus of kniebanden is ca. 1,5/1.000 patiënten in de 
huisartspraktijk per jaar.30 Hierbij wordt niet-acuut letsel niet meegenomen. We hebben geen 
prevalenties gevonden. Als we ervan uitgaan dat een gemiddeld persoon 1 jaar last heeft van deze 
aandoening, dan staat de incidentie gelijk aan de prevalentie. Bij 17 miljoen Nederlanders is de 

prevalentie dan 25.500 personen. 
 
Sterfte 
Er is geen literatuur gevonden met sterftecijfers. Het is een relatief onschuldige aandoening en we 
gaan er daarom van uit dat het geen sterfgevallen veroorzaakt. De sterfte wordt daarom op 0 
gezet.  
 

Levensverwachting bij sterfte 
N.v.t. 
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Resultaat 

25.500*0,009=230 DALY’s.  

 
Coeliakie 
Disability weight 
We hebben geen disability weight voor coeliakie kunnen vinden. Er is wel een disability weight voor 
prikkelbare darmsyndroom gepubliceerd, wat ongeveer dezelfde symptomen kan geven als 
coeliakie bij het gebruik van gluten.31 We nemen daarom aan dat de disability weight vergelijkbaar 

is en gebruiken de disability weight van prikkelbare darmsyndroom. Deze is 0,062 (0,050-0,077) in 
Europa.6 
 
Prevalentie 
De prevalentie van coeliakie is 0,366%. Bij 17 miljoen Nederlanders zijn dat 62.220 personen.32 
 

Sterfte 
In 2015 overleden er in Nederland 846/100.000 mannen en 891/100.000 vrouwen, dus gemiddeld 
869/100.000 inwoners.33 Uit een Zweedse studie onder ruim 10.000 patiënten in het ziekenhuis 
tussen 1964 en 1993 die opgenomen waren voor coeliakie, bleek dat de sterfte kans 1,4 keer zo 
hoog was als in de algemene populatie. Dit betekent dat het sterfterisico door coeliakie in 

Nederland 0,4*869 is, dat is 347,6/100.000 coeliakie patiënten. Bij 62.220 coeliakie patiënten is 
dat een aantal van 216 personen.34 

 
Levensverwachting bij sterfte 
In de Zweedse studie was de gemiddelde leeftijd bij sterfte 69 jaar.34 De levensverwachting is dan 
nog 17 jaar.5 
 
Resultaat 
(216*17)+(62.220*0,062)=7.530 DALY’s.  

 
Cranofacial microsomia 
Disability weight 
We hebben geen disability weight kunnen vinden voor cranofacial microsomia. We hebben daarom 
de disability weight van ‘cleft palate’ gebruikt, omdat dit ook een aangeboren gezichtsafwijking is, 
waarbij operatieve ingrepen nodig zijn en waarbij comorbiditeit als spraak en gehoorproblemen 

kunnen ontstaan. ‘Cleft palate’ is daarbij ernstiger dan ‘cleft lip’, aangezien daarbij op latere leeftijd 
operaties nodig zijn. Bij craniofacial microsomia is dat ook het geval. We gebruiken daarom de 

disability weight van 0,103 (0,036-0,187) van cleft palate.14 
 
Prevalentie 
Gemiddeld 1/16.075 geboorten,35 dus ca. 11 kinderen per jaar bij 172.520 geboorten in 2016.8 Bij 
een gemiddelde levensverwachting van 81,4 zijn er in totaal 895 personen met craniofacial 

microsomia. 
 
Sterfte 
We hebben geen cijfers kunnen vinden over de sterfte door dit syndroom. Naar verwachting zullen 
hier geen personen aan overlijden. We zetten de sterfte daarom op 0.  
 
Levensverwachting bij sterfte 

N.v.t. 
 
Resultaat 
895*0,103=92 DALY’s.  
 
Cystic fibrosis 

De ziektelast voor cystic fibrosis is eerder door het Zorginstituut berekend in het Farmaco-
economisch rapport van Orkambi.36 In dit rapport wordt een ziektelast van 0,75 per persoon 
weergegeven. Er zijn in Nederland 1.530 personen met cystic fibrosis.37 De ziektelast wordt 
daardoor 0,75*1.530 is 1.148 DALY’s.  
 
Ziekten van adenoïd en tonsillen 
Disability weight 

We hebben geen disability weight kunnen vinden specifiek voor ziekten van adenoïd en tonsillen. 
Het gaat hierbij voornamelijk om ontstoken neus- en keelamandelen. We gebruiken daarom de 
disability weight van infectieziekten en dan specifiek de matige vorm van infectieziekten, omdat we 
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denken dat dat gemiddeld gezien het dichtst in de buurt komt. Sommigen zullen wat meer last 

hebben, anderen wat minder. Deze disability weight bedraagt 0,051 (0,039-0,060) in Europa.6 

 
Prevalentie 
De prevalentie van aandoeningen van de bovenste luchtwegen en van ziekten van adenoïd en 
tonsillen was in 2004 286.000. Per jaar wordt gemiddeld 42.250 keer een tonsillectomie verricht 
(eventueel i.c.m. adenectomie) en 29.500 keer een adenotomie alleen. In totaal zijn dat 71.750 
operaties.38 Omdat het onduidelijk is hoeveel personen last hebben van ziekten van adenoïd en 

tonsillen, nemen we alleen operatieve ingrepen mee. 
 
Sterfte  
We hebben geen sterftecijfers kunnen vinden, maar omdat het een relatief onschuldig ziektebeeld 
is, zetten we de sterfte op 0.  
 

Levensverwachting bij sterfte 
N.v.t.  
 
Resultaat 
71.750*0,051=3.659 DALY’s.  

 
Morbide obesitas 

Over obesitas (BMI=>30) hebben we de volgende cijfers gevonden39: 
- 3,0 verloren levensjaren per persoon 
- 5,1 verloren gezonde levensjaren per persoon. 

We hebben deze cijfers niet specifiek gevonden voor morbide obesitas (BMI =>40); daarom 
kennen we bovenstaande cijfers toe aan morbide obesitas. Een persoon wordt gemiddeld 81,4 
jaar.5 Als iedere persoon met morbide obesitas 5,1 gezonde levensjaren verliest, geeft dat een 
disability weight per jaar van 5,1/81,4=0,063. Daarnaast verliest elke persoon met morbide 

obesitas 3 levensjaren in zijn geheel. Ca. 2% van bevolking leidt aan morbide obesitas (BMI=>40); 
op 17 miljoen Nederlanders geeft dat een prevalentie van 340.000.40 Bij een leeftijd van 81,4 jaar, 
een prevalentie van 340.000 en een verlies van 3 levensjaren per persoon is het totaal aantal 
verloren levensjaren (3*340.000)/81,4=12.530 (YLL). Het aantal jaren met disability door morbide 
obesitas is 0,063*340.000=21.420 (YLD). Het aantal DALY’s is dan 12.530+21.420=33.950. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat voornamelijk de gevolgen van obesitas, zoals coronaire 

hartziekten, de ziektelast veroorzaken de ziektelast. De ziektelast van obesitas heeft dus voor een 
deel overlap met de ziektelast van andere aandoeningen in het overzicht. 

 
Hypospadie 
Disability weight  
We hebben geen disability weight kunnen vinden voor hypospadie. Bij de meeste aandoeningen 
komt de disability weight niet boven de 0,5 uit, dus waarschijnlijk bij deze aandoening ook niet. 

Aangezien de prevalentie heel laag is, maakt het voor de totale ziektelast niet zoveel uit hoe hoog 
de disability weight precies wordt gezet. We zetten hem daarom op 0,5. Waarschijnlijk is dit een 
overschatting.  
 
Prevalentie 
De incidentie van hypospadie en/of epispadie was in 2012 ca. 25/10.000 geboren jongens.41 Bij ca. 
86.000 geboren jongens in 2012 is dat 215.8 Er vindt meestal in het eerste levensjaar een 

reconstructie van de plasbuis plaats.42 Personen hebben daarom alleen in het eerste levensjaar last 
van de aandoening. De incidentie staat daardoor gelijk aan de prevalentie. Op latere leeftijd kan de 
aandoening wel psychische gevolgen hebben, deze personen hebben we niet meegenomen in de 
prevalentie.  
 
Sterfte 

We hebben geen sterftecijfers kunnen vinden. We gaan ervan uit dat hypospadie niet tot sterfte 
leidt. 
 
Levensverwachting bij sterfte 
N.v.t. 
 
Resultaat 

215*0,5=108 DALY’s. 
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Heupartrose, knieartrose en overige perifere artrose 

De totale ziektelast voor perifere artrose in 2015 berekend door het RIVM is 143.900 DALY’s.17 Er 
is hierbij geen onderscheid gemaakt tussen heupartrose, knieartrose en overige perifere artrose. 
Voor deze hele groep wordt dezelfde disability weight gebruikt. Omdat we geen disability weights 
hebben kunnen vinden voor de verschillende groepen perifere artrose, gaan we ervan uit dat de 
ervaren ziektelast voor elk type ongeveer gelijk is. We verdelen de totale ziektelast daarom over de 
drie typen o.b.v. prevalentie. Prevalentiecijfers 2016: 43  

- Heupartrose: 396.500 = 27,11%   0,2711*143.900=39.011 DALY’s  
- Knieartrose: 571.600 = 39,08%   0,3908*143.900=56.236 DALY’s 
- Overige perifere artrose: 494.600 = 33,81%   0,3381*143.900=48.653 DALY’s 

- Totaal perifere artrose: 1.462.700 (niet perse unieke personen, 1 persoon kan meerdere 
vormen van artrose hebben).  

 
Overactieve blaas 
Disability weight 

Bij een overactieve blaas heeft de persoon vaak aandrang om te plassen. Door vaak naar de wc te 

gaan, blijven de klachten. Het kan ook gepaard gaan met urine-incontinentie. We hebben geen 

disability weights gevonden bij overactieve blaas. Er is wel een disability weight gepubliceerd voor 

stressincontinentie, namelijk 0,032 (0,024-0,038) in Europa.6 We doen de aanname dat een 

overactieve blaas een lagere disability weight heeft dan stressincontinentie. We gebruiken daarom 

de helft van de disability weight, namelijk 0,016. Dit is een schatting en niet gebaseerd op 

literatuur.  
 
Prevalentie 
Ongeveer 8% van de Nederlanders vanaf 20 jaar kampt met plasklachten door een overactieve 
blaas.44 In Nederland zijn er 13.264.334 personen van 20 jaar of ouder.8 Dit leidt tot 

0,08*13.264.334=1.061.147 personen die last hebben van een overactieve blaas. 
 
Sterfte 
We hebben geen sterftecijfers voor een overactieve blaas gevonden. Het is een onschuldige 
aandoening, waardoor we er vanuit gaan dat het niet leidt tot sterfte. De sterfte wordt daarom op 
0 gezet. 

 
Levensverwachting bij sterfte 
N.v.t. 

 
Resultaat 
1.061.147*0,016=16.978 DALY’s.  
 

Complicaties bij borstimplantaten 
Disability weight 

Er kunnen verschillende complicaties optreden na het plaatsen van een borstimplantaat45: 

-  Borstpijn 

-  Infectie 

-  Systemische klachten: klachten behorend bij autoimmuunziekten, concentratiestoornissen, 

droge mond/droge ogen, koortsachtigheid. 

Voor elk van deze drie complicaties is een disability weight nodig voor het berekenen van de 

ziektelast.  

 

Disability weight borstpijn: geen disability weight beschikbaar. Er is ook geen disability weight voor 

pijn in het algemeen. Er zijn wel Europese disability weights voor rugpijn (variërend van 0,024 tot 

0,395) en nekpijn (variërend van 0,056 tot 0,311).6 Als we deze disability weights middelen geeft 

dat een disability weight van 0,2095 voor rugpijn en 0,1835 voor nekpijn. Het gemiddelde hiervan 

is 0,1965. Deze disability weight zullen we gebruiken voor borstpijn.  

Disability weight infectie: De Europese disability weight voor de acute episode van infectieziekten 

varieert tussen de 0,007 bij een milde infectie en 0,125 bij een ernstige infectie.6 Het gemiddelde 

hiervan is 0,066. Deze disability weight zullen we gebruiken voor een infectie bij een 

borstimplantaat.  

Disability weight systemische klachten: geen disability weight beschikbaar. De aandoening die het 

dichtst in de buurt komt is ‘infectious disease, post-acute consequences (fatigue, emotional lability, 
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insomnia)’. Deze aandoening heeft een disability weight van 0,217 (0,179-0,251).  

 

Prevalentie 

Volgens de schatting van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) krijgen in Nederland in 

totaal 20.000 tot 30.000 vrouwen siliconen borstimplantaten per jaar.46 Bij 11% tot 19% van deze 

personen treden ooit complicaties op.47 Als we deze cijfers middelen heeft 15% van de 25.000 

vrouwen met borstimplantaten complicaties, dat zijn 3.750 vrouwen. Hiervan hebben 500-1000 

vrouwen per jaar systemische klachten, dus gemiddeld 750 vrouwen (inschatting door Nederlandse 

internisten vereniging). Uit DICA metingen blijkt dat van de personen die een explantatie van een 

borstimplantaat hebben gehad, ca. 29% last had van borstpijn, ca. 23% een ruptuur en ca. 18% 

een infectie.45 Een belangrijke andere reden voor een explantatie was asymmetrie (ca. 19%). Als 

we de verhouding 29%/18% voor borstpijn en infectie toepassen op de 3.000 vrouwen met 

complicaties zonder systemische klachten, dan hebben 29/47=61,7% pijn en 18/47=38,3% een 

infectie. In absolute aantallen gaat het dan om 1.851 vrouwen met pijn en 1.149 vrouwen met een 

infectie.   

 

Sterfte 

Er zijn geen cijfers gevonden over sterfte door een borstimplantaat. Naar alle waarschijnlijkheid zal 

het niet leiden tot sterfte, waardoor deze op 0 wordt gezet. 

 

Levensverwachting bij sterfte 

N.v.t. 

 

Resultaat 

Borstpijn: 0,1965*1.851=363,72 DALY’s. 

Infectie: 0,066*1.149=75,83 DALY’s. 

Systemische klachten: 0,217*750=162,75 DALY’s. 

Totale ziektelast: 363,72+75,83+162,75=602 DALY’s.  

 

Angina Pectoris  
Disability weight 

De Nederlandse disability weight van angina pectoris is 0,29.1 
 

Prevalentie 
De prevalentie van angina pectoris is volgens de NIVEL Zorgregistratie eerste lijn 416.500 in 
2016.48   
 
Sterfte 

In 2016 zijn er 232 personen gestorven aan overige coronaire hartziekten volgens de CBS 
doodsoorzakenstatistiek.8  
 
Levensverwachting bij sterfte 
Bij ischemische hartziekten bedroeg de gemiddelde leeftijd bij overlijden 76 voor mannen en 82 
voor vrouwen.49 Het gemiddelde hiervan is 79 jaar. De levensverwachting is dan nog 9,8 jaar.5  

 
Resultaat 
(232*9,8)+(416.500*0,29)=123.059 DALY’s. 

 

Hypertensie 

Van de Nederlandse ziektelast is 7,8% toe te schrijven aan hypertensie.50 In 2015 was de totale 

Nederlandse ziektelast 5 miljoen DALY’s. Hiervan worden ongeveer 390.000 DALY’s (7,8%) 

veroorzaakt door hypertensie. Er moet hierbij worden opgemerkt dat hypertensie zelf niet of 

nauwelijks ziektelast veroorzaakt. Voornamelijk de gevolgen van hypertensie, zoals beroerte, 

coronaire hartziekten en hartfalen veroorzaken de ziektelast. De ziektelast van hypertensie heeft 

daardoor grotendeels overlap met de ziektelast van andere aandoeningen in het overzicht.  
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https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-prikkelbaredarmsyndroom-pds
https://www.ntvg.nl/artikelen/prevalentie-van-gediagnosticeerde-en-ongediagnosticeerde-coeliakie-nederland/volledig
https://www.ntvg.nl/artikelen/prevalentie-van-gediagnosticeerde-en-ongediagnosticeerde-coeliakie-nederland/volledig
https://www.researchgate.net/publication/10661087_Causes_of_Death_in_Patients_With_Celiac_Disease_in_a_Population-Based_Swedish_Cohort
https://www.researchgate.net/publication/10661087_Causes_of_Death_in_Patients_With_Celiac_Disease_in_a_Population-Based_Swedish_Cohort
https://ghr.nlm.nih.gov/condition/craniofacial-microsomia#diagnosis
https://www.ncfs.nl/over-cystic-fibrosis
https://www.ntvg.nl/artikelen/richtlijn-%e2%80%98ziekten-van-adeno%c3%afd-en-tonsillen-de-tweede-lijn%e2%80%99/volledig
https://www.ntvg.nl/artikelen/richtlijn-%e2%80%98ziekten-van-adeno%c3%afd-en-tonsillen-de-tweede-lijn%e2%80%99/volledig
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270061006.pdf
https://www.ntvg.nl/artikelen/richtlijn-voor-de-behandeling-van-morbide-obesitas/volledig
https://www.tno.nl/media/4521/2014-r-11308-rapportage-aangeboren-afwijkingen-2001-2012-def.pdf
https://www.tno.nl/media/4521/2014-r-11308-rapportage-aangeboren-afwijkingen-2001-2012-def.pdf
http://hypospadie.nl/
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/artrose/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevalentie-en-aantal-nieuwe-gevallen-van-artrose
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/artrose/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevalentie-en-aantal-nieuwe-gevallen-van-artrose
https://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/bewegen/6-tips-tegen-een-overactieve-blaas/
http://dica.nl/dbir/home
http://www.igz.nl/onderwerpen/medsiche-technologie/actuele-onderwerpen/borstimplantaten/
https://www.medicalfacts.nl/2013/11/26/complicaties-borstimplantaten-kunnen-naar-beneden/
https://www.medicalfacts.nl/2013/11/26/complicaties-borstimplantaten-kunnen-naar-beneden/
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/coronaire-hartziekten/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevalentie-en-nieuwe-gevallen-van-coronaire-hartziekten
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/coronaire-hartziekten/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevalentie-en-nieuwe-gevallen-van-coronaire-hartziekten
https://www.hartstichting.nl/getmedia/cd75c3f5-9cd2-4558-b53c-87295bf0e6b7/nhs_cijferboek_2017_web_totaal.pdf
https://www.hartstichting.nl/getmedia/cd75c3f5-9cd2-4558-b53c-87295bf0e6b7/nhs_cijferboek_2017_web_totaal.pdf
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270091009.pdf
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Bijlage 4: Berekening aantal unieke personen met een aandoening uit het 

overzicht 
 
Wanneer de prevalenties/incidenties van alle aandoeningen in het overzicht worden opgeteld, is de 

prevalentie 16.536.000 personen. In werkelijkheid heeft echter een lager aantal personen een 

aandoening uit het overzicht, omdat aanzienlijk deel van de personen lijdt aan multimorbiditeit. 

Met deze overlap is geen rekening gehouden in de prevalentie van 16.536.000 personen.  

 

Het RIVM heeft cijfers gepubliceerd over de prevalentie van multimorbiditeit bij chronische 

aandoeningen: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/chronische-ziekten-en-

multimorbiditeit/cijfers-context/prevalentie#node-prevalentie-multimorbiditeit-naar-aantal-

chronische-ziekten (geraadpleegd op 22 januari 2018). Op basis van de NIVEL zorgregistratie 

eerste lijn heeft het RIVM berekend hoeveel procent van de personen met een chronische 

aandoening één aandoening heeft en hoeveel procent lijdt aan multimorbiditeit. Met deze cijfers 

hebben we berekend welk gedeelte van de prevalentie behoort tot een unieke populatie. 

Omdat 42 van de 52 aandoeningen uit het overzicht chronische aandoeningen zijn, nemen we aan 

dat de mate van multimorbiditeit ongeveer hetzelfde is bij alle aandoeningen uit het overzicht. 

Bovendien willen we slechts een schatting maken van het aantal unieke personen, waardoor enige 

onzekerheid is toegestaan.  

 

Tabel 1 Aantal personen met meerdere chronische aandoeningen per 100 personen 

Aantal aandoeningen  Aantal personen met chronische 

aandoening 

Aantal chronische 

aandoeningen 

1 49,4 49,4 

2 23,2 46,4 

3 12,2 48,8 

4 7,0 28,0 

5 3,9 19,5 

6 2,2 13,2 

7 1,1 7,7 

8 0,6 4,8 

9 0,3 2,7 

10+ 0,2 2,0 

TOTAAL 100 222,5 

 

Van de 100 personen met een chronische aandoening, hebben 49,4 personen één chronische 

aandoening, 23,2 personen twee chronische aandoeningen, 12,2 personen drie chronische 

aandoeningen, etc. Om te berekenen hoeveel chronische aandoeningen deze 100 personen bij 

elkaar hebben, worden de personen met twee aandoeningen twee keer meegeteld, de persoon met 

drie aandoeningen drie keer, etc. In de tabel hierboven is te zien dat 100 personen met één of 

meer chronische aandoeningen samen 222,5 chronische aandoeningen hebben. De aandoeningen 

uit ons overzicht hadden in totaal een prevalentie van 16.536.000 personen. Om het aantal unieke 

personen met minimaal één van deze aandoeningen te berekenen, wordt de volgende formule 

toegepast: (16.536.000/222,5)*100=7.431.910 personen 

In totaal hebben dus 7,43 miljoen personen een chronische aandoening uit ons overzicht.  

 

Omdat het grootste deel van de populatie met de aandoeningen uit het overzicht ouder is dan 25 

jaar, hebben we de berekening herhaald voor de populatie boven 25 jaar. Uit deze berekening 

blijkt dat 6,63 miljoen personen een chronische aandoening hebben. 

 

Uit deze berekeningen kunnen we concluderen dat ca. 6,5 miljoen tot 7,5 miljoen Nederlanders 

lijden aan de aandoeningen in het overzicht. 
  

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/cijfers-context/prevalentie#node-prevalentie-multimorbiditeit-naar-aantal-chronische-ziekten
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/cijfers-context/prevalentie#node-prevalentie-multimorbiditeit-naar-aantal-chronische-ziekten
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/chronische-ziekten-en-multimorbiditeit/cijfers-context/prevalentie#node-prevalentie-multimorbiditeit-naar-aantal-chronische-ziekten
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Bijlage 5: Details per aandoening in overzicht 
 

Op de 52 volgende pagina’s staat steeds een overzicht van de informatie die verzameld is over een 

aandoening, op het vlak van: 

 Landelijke ziektelast (en de bron van de ziektelast) 

 Het aantal patiënten 

 De aanwezigheid van een behandelkeuzehulp 

 De aanwezigheid van een vergelijkingshulp 

 ICHOM-pilots in Nederland 

 Persoonlijke Gezondheidsomgevingen die zich specifiek richten op deze aandoening 

 PROMs: 

o Waarover indicatoren zijn opgenomen op de Transparantiekalender (VJ2017)) 

o Die zijn opgenomen in een landelijke kwaliteitsregistratie 

o Die niet zijn opgenomen in een landelijke kwaliteitsregistratie 

o Die gebruikt worden bij aanpalende ziektebeelden en die daarom wellicht 

overgenomen kunnen worden 

 PREMs:  

o Waarover indicatoren zijn opgenomen op de Transparantiekalender (VJ2017)) 

o Die zijn opgenomen in een landelijke kwaliteitsregistratie 

o Die niet zijn opgenomen in een landelijke kwaliteitsregistratie 

o Die gebruikt worden bij aanpalende ziektebeelden en die daarom wellicht 

overgenomen kunnen worden 

 Zinnige Zorgtraject: 

o Of er een Zinnige Zorgtraject loopt 

o Of er een verdieping is uitgevoerd voor deze aandoening, met als resultaat een 

verbetersignalement 

 

 

Noot: we hebben getracht zoveel mogelijk informatie te achterhalen, maar het is vrijwel 

onmogelijk hierin compleet te zijn. We houden ons aanbevolen voor verbeteringen en aanvullingen. 
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