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Je gaat het pas zien als je het door hebt 1: multimorbiditeit in de 
huisartsenpraktijk 
 
Mijnheer de rector magnificus, zeer gewaardeerde toehoorders, 
 
 
Inleiding 
 
Over twintig dagen is het 31 oktober. Misschien weet u het nog van 
vroeger, of omdat u nog een gewone papieren Succes-agenda heeft: 31 
oktober staat te boek als ‘Hervormingsdag’. De reformatorische wereld 
herdenkt dan dat Maarten Luther in het jaar 1517 met luide hamerslagen 95 
stellingen aan de deur van de Slotkerk in Wittenberg sloeg 2. Historici 
betwijfelen of de stellingen van Luther feitelijk aan de kerkdeuren hebben 
gehangen. Zeker is wel dat Luther toen een fel pleidooi hield om de handel 
in aflaten, die destijds in de Rooms-katholieke kerk volledig uit de hand 
liep, een halt toe te roepen. Hij ondersteunde zijn pleidooi met 95 
stellingen. Dit pleidooi en zijn 95 stellingen zijn in die tijd in Europa als 
een bom ingeslagen en zij hebben – achteraf gezien – aan de wieg gestaan 
van het protestantisme. 
Ik leg u vandaag in navolging van Luther tien stellingen voor. Luther is het 
met zijn stellingen gelukt om geschiedenis te schrijven. Ik verwacht niet 
direct met mijn tien stellingen later in de geschiedenisboeken terecht te 
komen als aanstichter van een schisma in de geneeskunde. Wel wil ik u aan 
de hand van deze tien stellingen vanmiddag duidelijk maken dat we een 
belangrijke groep mensen tekort doen door de manier waarop we momen-
teel de geneeskunde bedrijven, medisch-wetenschappelijk onderzoek doen 
en de gezondheidszorg hebben ingericht. 
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Begripsbepaling 
 
Mijn tien stellingen gaan over multimorbiditeit. Voordat ik deze stellingen 
aan u voorleg geef ik eerst een toelichting over enkele begrippen zodat u 
weet waarover ik vandaag spreek. 
 
Twee termen: comorbiditeit en multimorbiditeit 
Wijlen Alvan Feinstein, een internist en klinisch epidemioloog uit de 
Verenigde Staten, introduceerde in 1967 als eerste de term ‘comorbiditeit’3. 
Hij omschreef comorbiditeit enkele jaren later als ‘any distinct additional 
clinical entity that has existed or that may occur during the clinical course 
of a patient who has the index disease under study’ 4. In 1996 stelde van 
den Akker uit Maastricht voor om onderscheid te maken tussen co-
morbiditeit volgens Feinstein’s definitie en ‘multimorbiditeit’, omschreven 
als ‘the co-occurrence of multiple chronic or acute diseases and medical 
conditions within one person’ 5.  Deze twee definities hebben gemeen dat 
het gaat om patiënten met meer dan één ziekte. Maar de definities 
verschillen qua gezichtspunt van waaruit je kijkt. Bij comorbiditeit kijk je 
vanuit één ziekte of een patiënt met een specifieke ziekte: iemand met 
bijvoorbeeld diabetes mellitus krijgt of heeft daarnaast één of meer andere 
– comorbide – ziekten. Bij multimorbiditeit kijk je naar alle ziekten en de 
verdeling daarvan in een populatie: daarin komen mensen voor zonder 
ziekten, met één ziekte, of met meerdere ziekten. Daarbij zijn dus alle 
ziekten als het ware gelijk. Ik zal vandaag de term ‘multimorbiditeit’ 
gebruiken maar die omvat dan ook ‘comorbiditeit’. Het gaat in elk geval 
over patiënten met meer dan één ziekte. 
 
Relaties tussen ziekten  
Als patiënten meerdere ziekten hebben, hoe is dan het verband tussen die 
ziekten? Er bestaan verschillende verklaringen voor een verband tussen 
ziekten 6,7:  
a. het kan gewoon op toeval berusten zonder dat we het verband kunnen 

verklaren; we spreken dan wel over concurrente of ‘co-occurring’ 
multimorbiditeit; 
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b. als er wel sprake is van een statistisch verband zonder nadere 
verklaring wordt de term cluster-multimorbiditeit gebruikt; 

c. van causale multimorbiditeit is sprake als de ziekten een risicofactor 
gemeen hebben (zo is roken een risicofactor voor zowel chronisch 
obstructieve longziekte COPD als voor een myocardinfarct); 

d. bij complicerende multimorbiditeit gaat het om bekende  
complicaties van een ziekte (bijvoorbeeld retinopathie bij diabetes 
mellitus) waarbij de ene ziekte aan de andere in de tijd vooraf gaat. 

Tenslotte kennen we ook intercurrente multimorbiditeit. Die term 
reserveren we voor een acute, kortdurende ziekte bij iemand die al een 
andere, meestal chronische ziekte heeft. Maar meestal gaat het bij 
multimorbiditeit om combinaties van chronische ziekten. 
De meeste combinaties van ziekten kunnen we niet verklaren – voor 
onderzoekers op dit terrein dus een enorme uitdaging om al die onderlinge 
relaties in kaart te brengen, te classificeren naar type multimorbiditeit en 
verder te graven naar mogelijke pathofysiologische verklaringen voor die 
onderlinge relaties.  
Het is goed om u te realiseren dat het begrip multimorbiditeit ook een 
uitdaging is voor onderzoekers die zich bezighouden met de definitie en 
classificatie van ziekten. In 1990 verscheen in de Lancet een redactioneel 
commentaar dat begon met de volgende zin: ‘Disease clusters provide for 
passion, amusement, and despair’ 8. Onderzoekers smullen van 
multimorbiditeit maar anderzijds verafschuwen ze het probleem omdat het 
hun werk zo ingewikkeld maakt. Bovendien zorgt het voor verwarring over 
wat ziekte nu is, zoals de titel van een congres over multimorbiditeit van 
het eerbiedwaardige Amerikaanse College of Epidemiology in 1994: 
‘Rethinking disease’ zo treffend illustreerde 9,10. Wat is precies een ziekte? 
Wat we nu cluster-multimorbiditeit noemen kan ooit later blijken toch één 
ziekte-entiteit te zijn. De ontdekking van HIV als oorzaak van AIDS is 
hiervan een goed voorbeeld 8. Aanvankelijk dachten we dat het een 
toevallige samenloop van omstandigheden was dat mensen leden aan 
verschillende, ieder op zich zeldzame, syndromen en ziekten (wat je dus 
concurrente of cluster-multimorbiditeit zou noemen). Nadat Montagnier en 
Gallo in 1983/1984 het humane immunodeficiëntie virus (HIV) als 
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gemeenschappelijke factor bij deze patiënten hadden aangetoond 11,12, was 
er een nieuwe ziekte geboren. Er was geen sprake meer van multi-
morbiditeit maar van één ziekte-entiteit. Zo is het niet ondenkbaar dat de 
snelle vorderingen, bijvoorbeeld in de genetica of op het terrein van de 
infectieziekten, zullen leiden tot nieuwe inzichten en mogelijk ingrijpende 
herzieningen van het vigerende nosologisch systeem. Misschien moeten 
we, wanneer we over 50 jaar terugkijken, concluderen dat multimorbiditeit 
in 2006 een modegril was. Zolang we niet beter weten, en er geen reëel 
alternatief is, gaan we bij het bestuderen van multimorbiditeit vooralsnog 
uit van de gebruikelijke ziektedefinities en classificaties. Maar het is goed 
om ons te realiseren dat we de waarheden van nu later toch moeten 
herroepen. 
 
Het belang van multimorbiditeit 
Ten eerste komt multimorbiditeit vaak voor, al is de frequentie sterk 
afhankelijk van de wijze waarop die gemeten wordt. In het kader van de 
Tweede Nationale Studie van het NIVEL ondervroegen we bijna 13.000 
Nederlanders. Maar liefst 30% zei desgevraagd  aan twee of meer 
chronische aandoeningen te lijden toen we hen een lijst van 19 chronische 
aandoeningen voorlegden 7. Onder de mensen die de huisarts bezochten 
vonden we vergelijkbare percentages, en deze percentages  waren hoger 
naarmate de leeftijd toenam 7.  Door de toename van het aantal ouderen in 
de bevolking en omdat ouderen ook steeds ouder worden (de z.g. dubbele 
vergrijzing) zal de frequentie van multimorbiditeit dus toenemen. De 
volkswijsheid ‘De ouderdom komt met gebreken’ (let op het meervoud!)  
blijkt dus op waarheid te berusten. Al is gelukkig het tegendeel ook waar 
dat veel ouderen van tegenwoordig in goede gezondheid een hoge leeftijd 
bereiken. 
Ten tweede is de impact van multimorbiditeit groot. In een systematisch 
literatuuronderzoek vonden wij dat multimorbiditeit samenhangt met een 
grotere kans op sterfte, met slechter lichamelijk en geestelijk functioneren 
en een minder goede kwaliteit van leven, en met meer gebruik van 
gezondheidszorgvoorzieningen en dus met meer kosten in de zorg 13 en dat 
is ook logisch. 
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Multimorbiditeit is dus zowel van belang omdat het relatief veel mensen 
treft en omdat het belangrijke gevolgen heeft voor de patiënten zelf, voor 
de gezondheidszorg en voor de maatschappij.  
 
 
Stelling 1 Multimorbiditeit compliceert het diagnostisch proces 
 
Het stellen van een diagnose is een van de basisvaardigheden in de 
geneeskunde. Je kunt diagnostiek omschrijven als het op de juiste wijze 
interpreteren van een combinatie van klachten en verschijnselen als 
behorend tot één enkele ziekte-entiteit. Het leren stellen van een diagnose 
op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend 
onderzoek vormt een van de kernpunten van het medisch curriculum. Maar 
de opleiding is primair gericht op wat ik zou willen noemen het één-ziekte-
model. Al in de 14e eeuw formuleerde Ockham, een franciscaan uit 
Engeland, het bondigheidsprincipe, dat ik even vrij vertaal als: ‘Als je de 
symptomen kunt verklaren door één ziekte, waarom dan zoeken naar 
andere?’ 14. Zo’n 50 jaar geleden postuleerde Hickham, voormalig decaan 
van de medische faculteit van Indiana University als tegenwicht:  ‘Patients 
can have as many diseases as they damn well please’ 15. Een bepaalde 
combinatie van klachten en symptomen kan weliswaar bij meerdere ziekten 
horen (de differentiaaldiagnose), maar het idee dat iemand meer dan één 
ziekte tegelijk kan hebben, is niet het eerste wat we studenten leren. Er zijn 
dus verschillende situaties te onderscheiden: 
a. iemand is niet bekend met enige ziekte: de combinatie van klachten en 

symptomen kan  behoren bij één ziekte of bij meer dan één ziekte; 
b. iemand is al wel bekend met een ziekte: de combinatie van klachten en 

symptomen behoort bij die bekende ziekte of bij een andere, nog niet 
gediagnosticeerde ziekte.  

 
Het wordt moeilijker als de al bekende ziekte het bestaan van een andere 
ziekte maskeert.  
Ik geef u een voorbeeld. 
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Meneer van Amsterdam is 63 jaar. Drie maanden geleden kreeg hij 
een acuut hartinfarct waarvoor hij  korte tijd in het ziekenhuis heeft 
gelegen. De hartfunctie is goed hersteld en is stabiel, mede dankzij 
de geneesmiddelen die hij gebruikt, waaronder een bètablokker. 
Meneer van Amsterdam komt, drie maanden na zijn infarct op uw 
spreekuur omdat hij zich nog steeds moe voelt, niet zo goed slaapt 
en zich moeilijker dan voorheen kan concentreren. Aan u de taak 
om deze klachten te interpreteren.  

 
Is het normaal dat iemand drie maanden na een hartinfarct nog deze 
klachten heeft en hebben ze dus te maken met het infarct? Zijn deze 
klachten bijwerkingen van de bètablokker? Of zijn de klachten een 
aanwijzing voor een beginnende depressie?  
Stel dat de klachten van mijnheer van Amsterdam inderdaad tekenen zijn 
van een beginnende depressie. U zult begrijpen dat mijnheer van 
Amsterdam in dit geval het risico loopt dat zijn depressieve klachten 
minder gauw als zodanig herkend worden dan wanneer hij geen infarct had 
gehad en geen bètablokker gebruikt. En dat is jammer, want het herkennen 
en adequaat behandelen van zijn depressieve klachten zou mijnheer van 
Amsterdam wellicht gelukkiger kunnen maken en zijn kans op een nieuw 
hartinfarct kleiner maken. 
Onderzoek van Nuyen op basis gegevens van de Tweede Nationale Studie 
van het NIVEL heeft aangetoond dat huisartsen inderdaad terughoudender 
zijn met het stellen van de diagnose depressie als iemand ook een chro-
nische somatische ziekte heeft 16.  
Multimorbiditeit compliceert dus het diagnostisch proces, want het vraagt 
om een extra alertheid van de dokter. Johan Cruijff verwoordde dit fraai als 
‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’ 1. Die extra alertheid moet al in de 
opleiding beginnen, in het studentenonderwijs. Het nieuwe curriculum 
VUmc-compas speelt hier goed op in door uit te gaan van het probleem van 
de patiënt in bijvoorbeeld het probleemgeoriënteerd onderwijs en de 
geïntegreerde onderwijsblokken. 
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Stelling 2  Multimorbiditeit compliceert de behandeling van  
  ziekten 
 
In de geneeskunde kennen we veel verschillende vormen van behandeling, 
variërend van watchful waiting, symptomatische medicamenteuze therapie, 
psychotherapie tot invasieve chirurgische ingrepen. Voor al deze behandel-
vormen geldt dat, wanneer iemand ook lijdt aan een tweede of derde ziekte, 
de behandeling van de ene ziekte kan interfereren met de andere ziekte of 
de behandeling daarvan. Voorbeelden hiervan zijn er te over: 
• Strijdigheid van adviezen: regelmatige lichaamsbeweging is 

bijvoorbeeld goed voor patiënten met artrose om verstijving van 
gewrichten tegen te gaan, maar als iemands lichamelijke conditie door 
hartfalen beperkt is, hoe kan hij dan aan z’n dagelijkse ommetje 
toekomen?  

• Interacties van geneesmiddelen:  tien procent van alle acute 
ziekenhuisopnames onder 75-plussers is te wijten aan bijwerkingen van 
geneesmiddelen 17; 

• Intensieve zorg: patiënten met multimorbiditeit hebben intensievere 
zorg nodig. Zo bleek uit onderzoek onder patiënten met diabetes 
mellitus dat naarmate ze meer andere ziekten hadden, ze vaker de 
huisarts bezochten, vaker naar een medisch specialist gingen, meer 
geneesmiddelen gebruikten, vaker in het ziekenhuis werden 
opgenomen en dan ook langer in het ziekenhuis verbleven 18; 

• Complexe zorg: de zorg is complexer. Zo bleek uit onderzoek dat 
naarmate mensen meer ziekten hebben, meer zorgverleners bij de 
patiënt zijn betrokken 19. 

 
Hoe meer ziekten, des te meer adviezen, des te meer geneesmiddelen en 
des te meer hulpverleners en des te intensiever de behandeling. En des te 
alerter moeten zorgverleners zijn op de mogelijke risico’s daarvan. ‘Je gaat 
het pas zien als je het door hebt’ – het geldt niet alleen voor het 
onderkennen van meerdere ziekten maar ook voor de behandeling ervan. 
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Stelling 3 De evidence over de behandeling bij patiënten met  
  multimorbiditeit ontbreekt 
 
In navolging van een zeer lezenswaardig artikel in de JAMA van ruim een 
jaar geleden stel ik u de volgende hypothetische patiënte voor 20: 
 

Mevrouw Boele is 79 jaar oud. Ze is bekend met osteoporose, 
artrose, diabetes mellitus type 2, hypertensie, en een chronisch 
obstructieve longziekte [COPD], allemaal in milde vorm. Mevrouw 
Boele is dan ook nog redelijk vitaal. 

  
Deze mevrouw zou u zo kunnen tegenkomen in de wachtkamer van de 
huisarts, het is zeker geen uitzonderlijke patiënte.  
De auteurs van het JAMA-artikel hebben aan de hand van de richtlijnen 
voor de behandeling van de afzonderlijke ziekten, geïnventariseerd hoe de 
optimale zorg voor mevrouw Boele eruit zou moeten zien. Kort samengevat 
komt dat neer op het volgende regime: 
• 12 verschillende medicamenten, in te nemen in 19 doses op 5 

verschillende tijdstippen op de dag; 
• 14 verschillende niet-medicamenteuze adviezen om op te volgen, o.a. 

bewegen, gedoseerde rust, spieroefeningen, goed schoeisel, vermijden 
van omstandigheden die benauwdheid veroorzaken;  

• voedingsadviezen: beperken van inname van natrium, kalium, vet, 
cholesterol, magnesium, calcium, calorieën en alcohol;  

• tenminste 5 doktersbezoeken per jaar. 
Zo kom je toch niet meer aan leven toe op je oude dag. En zo’n regime is 
ook niet haalbaar. Mevrouw Boele gaat op haar leeftijd toch liever door het 
leven als een homo ludens dan als homo adidas – om met Midas Dekkers te 
spreken 21? Maar de belangrijkste vraag is: wat is het wetenschappelijk 
bewijs voor de werkzaamheid van deze combinaties van behandelingen, 
adviezen en controles?  
Richtlijnen voor de optimale behandeling van ziekten zijn zoveel mogelijk 
gebaseerd op wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit van die 
behandeling. Maar de onderzoeken die dat bewijs leveren, zijn vrijwel 
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altijd uitgevoerd onder ‘modelpatiënten’, en niet onder patiënten met 
multimorbiditeit. Wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van een 
behandeling bij modelpatiënten is niet zonder meer te extrapoleren naar 
andere groepen patiënten, laat staan als die bewezen effectieve behandeling 
mogelijk interfereert met de behandeling van andere ziekten bij dezelfde 
patiënt.  
De wetenschappelijke onderbouwing voor de behandeling van patiënten 
met multimorbiditeit is een braakliggend terrein. Zolang de evidence 
ontbreekt vormt de ervaringskennis en het gezonde verstand van de dokter 
én van de patiënt nog de beste richtlijn. Zodra er meer evidence is, zou deze 
verwerkt kunnen worden in de bestaande richtlijnen. Ik pleit met nadruk 
niet voor het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen voor specifieke 
combinaties van ziekten. Dat is ten eerste onhaalbaar want het aantal com-
binaties van ziekten is vrijwel oneindig, bovendien zouden die richtlijnen 
steeds maar betrekking hebben op een kleine groep patiënten. Dan is de 
kans groot dat individuele omstandigheden gaan prevaleren boven de 
evidence. De richtlijn schiet dan makkelijk zijn doel voorbij. 
Ik geloof meer in het wetenschappelijk onderbouwen van strategieën: hoe 
kun je het beste prioriteiten stellen als behandelingen tegenstrijdig zijn? 
Hoe weeg je prognostische lange termijn belangen af tegen korte termijn 
belangen? Op welke manier kun je de patiënt zelf bij deze afwegingen 
betrekken? Dat zijn de onderzoeksvragen waarop we antwoord moeten 
geven. De resultaten van die onderzoeken kunnen dan weer de basis zijn 
voor richtlijnen. 
 
Met de eerste drie stellingen heb ik u laten zien dat multimorbiditeit 
problemen geeft bij de diagnostiek van ziekten, de behandeling van ziekten 
en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan. Hoe moeten we die 
problemen aanpakken?  
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Stelling 4 Multimorbiditeit vraagt om medisch-generalistische  
  zorg 
 
De volgende uitspraak is van een patiënt met multimorbiditeit die onder 
behandeling is bij verschillende medische specialisten: 
 

“Specialisten voor de verschillende ziektes zijn nauwelijks van 
elkaars handelen op de hoogte. Zelfs binnen hetzelfde ziekenhuis 
weten ze van elkaar niet wat ze doen. Zelfs binnen dezelfde 
afdeling. Steeds weer opnieuw je verhaal doen en vertellen welke 
medicijnen je hebt” 22

 
Sinds 1965 is het aantal medisch specialisten groter dan het aantal 
huisartsen in Nederland. En specialisten specialiseren zich steeds verder. 
Specialismen als ‘algemene interne geneeskunde’ en ‘algemene chirurgie’ 
zijn getalsmatig inmiddels ver in de minderheid.  
Maar patiënten met multimorbiditeit hebben een dokter nodig die het 
geheel kan overzien, juist vanwege de complexiteit van diagnostiek en 
behandeling. Die dokter hoeft niet alles tot in detail te weten maar moet wel 
weten waar die kennis te halen is. Ze hebben een dokter nodig die hen kan 
gidsen door de gezondheidszorg.  
Ik heb goed nieuws voor u: zo’n dokter is er, dat is namelijk de huisarts. 
Zevenenveertig jaar geleden werd tijdens een conferentie in Woudschoten 
voor het eerst de functie van de huisarts omschreven als ‘het aanvaarden 
van de verantwoordelijkheid voor een continue, integrale en persoonlijke 
zorg voor de gezondheid van de zich aan hem toevertrouwde individuele 
mensen en gezinnen’ 23. Enkele jaren geleden werd dit paradigma – want 
dat is het  – opnieuw bevestigd in de Toekomstvisie Huisartsenzorg 24. 
Continue en integrale zorg vormt daarmee de kern van de 
huisartsgeneeskunde. En met ‘integrale zorg’ wordt bedoeld: voor alle aan 
de huisarts aangeboden gezondheidsproblemen. De huisarts is momenteel 
een van de laatste generalistisch werkende medische professionals, samen 
met de algemeen internist, de algemeen chirurg, de kinderarts en de 
geriater. 
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Het klinkt logisch dat de huisarts een belangrijke rol speelt in de zorg voor 
patiënten met multimorbiditeit, maar dat is niet vanzelfsprekend, niet voor 
de patiënten zelf, maar ook niet voor de huisarts. Zo bleek uit focusgroep-
bijeenkomsten met patiënten met multimorbiditeit de huisarts voor hen niet 
vanzelfsprekend de deskundige, omdat ze ook vaak onder behandeling of 
controle zijn bij medisch specialisten 22.  
Maar ook binnen de huisartsgeneeskunde zijn er tegenbewegingen 
zichtbaar. De tendens om ziektespecifieke zorgprogramma’s op te zetten 
staat haaks op de behoeften van patiënten met multimorbiditeit. Een patiënt 
met bijvoorbeeld diabetes mellitus en artrose komt dan in twee pro-
gramma’s terecht. De ene keer mag de patiënt alleen over zijn suiker praten 
en de andere keer alleen over z’n stijve heup. Nog maar enkele weken 
geleden heeft mijn hooggeleerde collega Nijpels, hier laten zien hoe 
effectief het diabetesmanagement-programma is 25. We moeten hoognodig 
eens samen praten over hoe zijn programma kan inspelen op de behoeften 
van al die patiënten met suikerziekte die ook nog tal van andere aandoe-
ningen hebben. Voor patiënten met multimorbiditeit zijn die ziektespeci-
fieke zorgprogramma’s een verkeerd signaal. Want ook al wordt die zorg 
onder de vlag van huisartsgeneeskunde verleend, het wekt op z’n minst de 
indruk dat een patiënt het dan alleen maar over die ene ziekte mag hebben. 
Generalistische huisartsenzorg en ziektespecifieke zorgprogramma’s staan 
wat mij betreft op gespannen voet met elkaar. 
 
 
Stelling 5 Multimorbiditeit vraagt om gecoördineerde zorg 
 
Behalve een generalist hebben patiënten met multimorbiditeit ook een gids 
in het doolhof van de zorg nodig. Ik leg u opnieuw twee citaten voor van 
patiënten met multimorbiditeit: 
 

‘Ik vraag me wel eens af wat de artsen nu eigenlijk met je gegevens 
doen. Je moet steeds weer voor je eigen belangen opkomen. Steeds 
bijhouden wat je op het moment gebruikt. Want hun administratie 
loopt hopeloos achter’. 
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‘Door meerdere ziekten heb je verschillende specialisten en 
ziekenhuizen. Informatie komt vaak te laat of wordt niet 
doorgegeven. Dus je zult het zelf in de gaten moeten houden. 
Accepteer maar gewoon dat men de informatie vaak niet heeft. 
Leer tolerant te zijn’ 22  

 
Ik weet niet hoe dit op u over komt, maar ik ervaar deze uitspraken als een 
regelrechte aanklacht tegen de manier waarop wij in Nederland de 
informatievoorziening in de gezondheidszorg hebben ingericht. We hebben 
de mond vol van vraaggestuurde zorg, maar we krijgen het niet eens voor 
elkaar om de informatie over een patiënt bij elkaar te brengen en up-to-date 
te houden. Weliswaar zijn de overheidsplannen voor een Elektronisch 
Patiënten Dossier veelbelovend, maar het zal ondanks alle beloften nog de 
nodige jaren duren voordat dit volledig geïmplementeerd zal zijn 26.  
Huisartsen voelen zich van oudsher verantwoordelijk voor – wat wel 
genoemd wordt – de continuïteit van informatie 27. Huisartsen beheren 
sinds jaar en dag het medisch dossier van de patiënten die in hun praktijk 
staan ingeschreven en zij beschikken dan ook over de meest complete 
informatie. Het ligt dus voor de hand om de coördinatie van de zorg bij de 
huisarts te leggen. Dat hoeft overigens niet altijd de huisarts zelf te zijn. 
Praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen, die in de huisartsen-
praktijk momenteel vooral ingezet worden voor categorale zorg, zijn zeer 
goed in staat om de zorg voor patiënten met multimorbiditeit te 
coördineren. En dan gaat het niet alleen om het beheren van het medisch 
dossier en ervoor zorgen dat alle betrokken behandelaars voldoende zijn 
geïnformeerd. Maar bijvoorbeeld ook om met de patiënt samen te 
inventariseren: 
• Welke hulpverleners betrokken zijn bij de zorg en welke afspraken zijn 

gemaakt over controles; 
• Welke behandelingen zijn geadviseerd; 
• Welke geneesmiddelen de patiënt gebruikt. 
Een bijkomend voordeel is dat de patiënt actief betrokken wordt bij de zorg 
zonder dat hij zelf daarvoor de primaire verantwoordelijk moet dragen. In 
haar proefschrift bepleitte Latour recent dan ook om naast ‘disease 
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management’ ook aandacht te besteden aan ‘case management’ 28. Of, zoals 
grand old lady Barbara Starfield het enkele jaren geleden omschreef:  ‘New 
paradigms of care that acknowledge actual patterns of comorbidities as 
well as the need for close coordination between generalists and specialists 
require support’  29.  Voor de Nederlandse huisarts gaat het niet eens om 
nieuwe paradigma’s maar is de uitdaging om nieuwe vormen te vinden 
voor het verlenen van generalistische zorg en het coördineren van de zorg 
aan patiënten met multimorbiditeit vanuit de huisartsenpraktijk. 
 
 
Stelling 6 Onderzoek over multimorbiditeit moet plaatsvinden in 
  de huisartsenpraktijk 
 
In medisch-wetenschappelijk onderzoek worden patiënten met 
multimorbiditeit vaak uitgesloten van deelname. Het is voor onderzoekers 
gemakkelijker om met gegevens van modelpatiënten te werken. Hierdoor 
verhogen onderzoekers weliswaar de interne validiteit oftewel de 
methodologische kwaliteit van een onderzoek, maar de externe validiteit 
oftewel de toepasbaarheid van hun resultaten lijdt daaronder. Resultaten 
van zo’n onderzoek zijn in eerste instantie alleen geldig voor deze 
modelpatiënten. Onderzoek in de huisartsenpraktijk, in een ongeselecteerde 
populatie, geeft de beste garantie dat de kenmerken van de onderzoeks-
populatie overeenkomen met de kenmerken van de patiënten die 
uiteindelijk van de resultaten moeten profiteren.  
In Nederland vormt de huisartsenpraktijk in vele opzichten een ideale 
onderzoekssetting voor gezondheids- en gezondheidszorgonderzoek: 
• De huisarts is in het algemeen de eerste medische professional die door 

mensen wordt geraadpleegd als zij een gezondheidsprobleem hebben 
en daarvoor een dokter willen raadplegen; 

• In de huisartsenpraktijk is het meest complete medische dossier 
beschikbaar; 

• Door de poortwachtersfunctie van de huisarts is medisch-
specialistische zorg alleen toegankelijk via de huisarts. Dus is de 
huisarts hiervan op de hoogte; 
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• Iedereen in de bevolking heeft een huisarts. Voor epidemiologisch 
onderzoek is dat een belangrijk voordeel omdat dan bekend is op welke 
bronpopulatie het onderzoek betrekking heeft.  

Wanneer we dit vergelijken met onderzoek in de algemene bevolking of 
vanuit een medisch-specialistische setting zijn de voordelen duidelijk 30. 
 
 Algemene 

bevolking 
Huisartsenpraktijk Polikliniek/Ziekenhuis 

Ongeselecteerde 
populatie 

+ + - 

Bronpopulatie bekend + + - 
Ziekten vastgesteld 
door artsen 

- + + 

 
 
Stelling 7 Multimorbiditeit in wetenschappelijk onderzoek: geen 

correctiefactor maar variable of interest 
 
Wetenschappelijk onderzoek waarin multimorbiditeit een rol speelt is 
grofweg in drie categorieën te verdelen afhankelijk van de rol van de 
variabele multimorbiditeit: 
• als onafhankelijke variabele, bijvoorbeeld om het effect van 

multimorbiditeit op een bepaalde uitkomst te meten. Een 
onderzoeksvraag zou kunnen zijn ‘Is er verschil in de behandeling van 
depressie tussen depressieve patiënten met en zonder hart- en 
vaatziekten?’ 

• als uitkomstvariabele, bijvoorbeeld: ‘Hoeveel patiënten met diabetes 
mellitus krijgen een beroerte?’  

• als uitsluitings- of correctiefactor, omdat de invloed van 
multimorbiditeit het onderzoek verstoort. 

Deze drie categorieën zijn niet even groot; de laatste groep is verreweg het 
grootst. Zoals een collega onlangs zei: ‘multimorbiditeit in onderzoek, daar 
heb je alleen maar last van’. Weet u nog het citaat aan het begin: ‘Disease 
clusters provide for passion, amusement, and despair’ 8? Waarom maakt 
onderzoek naar multimorbiditeit  onderzoekers wanhopig?  
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Er zijn in elk geval twee factoren die onderzoek naar multimorbiditeit 
bemoeilijken: 
a. patiënten met multimorbiditeit vormen een heterogene groep. Vooral 

als het gaat om wetenschappelijk onderzoek over de aard van de zorg 
of effecten van behandeling kun je niet zowel patiënten met de 
combinatie van ziekten A+B en ziekten A+C in hetzelfde onderzoek 
toelaten; 

b. om voldoende patiënten met specifieke ziektecombinaties voor een 
onderzoek te vinden zijn grote populaties nodig. Dit betekent dat het 
onderzoek naar multimorbiditeit relatief duur is.  

Onderzoek naar multimorbiditeit is nodig om de zorg aan deze patiënten 
wetenschappelijk te onderbouwen. Voor die wetenschappelijke 
onderbouwing is het nodig om onderzoek te doen waarbij de variabele 
multimorbiditeit promoveert van uitsluitings- of correctiefactor tot een 
variabele waarin onderzoekers zijn geïnteresseerd, ook al roept dat weer 
nieuwe problemen op. Maar problemen zijn er om op te lossen. 
 
 
Stelling 8 Onderzoek over multimorbiditeit vraagt om creativiteit 
 
Hoe moet het dan, onderzoek over multimorbiditeit? Ik wil drie mogelijke 
wegen aangeven. 
Ten eerste. Als het gaat om vraagstukken op het gebied van optimale  
behandeling is het zogenaamde N=1-onderzoek een reële optie 31,32. Een 
N=1 onderzoek voer je uit bij één patiënt die op een systematische manier 
de werkzaamheid van bijvoorbeeld verschillende medicamenten vergelijkt. 
Daarbij weet tijdens de behandeling  patiënt noch dokter welk middel wordt 
gebruikt. Achteraf bekijken ze samen de resultaten en nemen ze op grond 
daarvan een beslissing over wel of niet behandelen of welke behandeling de 
voorkeur heeft. Dergelijk N=1-onderzoek heeft verschillende voordelen: 
• De patiënt is er zelf direct bij betrokken, het is in zijn persoonlijk 

belang; 
• Er is geen sprake van selectie; 
• De toepasbaarheid van de resultaten voor deze patiënt is onomstreden; 
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• Het onderzoek is relatief eenvoudig uit te voeren en in te passen in de 
dagelijkse praktijk; 

• Als je maar vaak genoeg een dergelijk N=1 onderzoek herhaalt bij 
patiënten met dezelfde kenmerken is dat te beschouwen als een 
grootschaliger klinisch experimenteel onderzoek; op deze wijze is dus 
bewijskracht op te bouwen. 

Een bijkomend voordeel is dat N=1-onderzoek een erg aantrekkelijke 
methode is om huisartsen en ook huisartsen-in-opleiding vertrouwd te 
maken met wetenschappelijk onderzoek.  
 
Een tweede mogelijke route. Als het gaat om onderzoek op het gebied van 
optimale zorgverlening en de organisatie van de zorg moeten we ook eens 
te rade gaan bij andere disciplines. Een relatief nieuwe ontwikkeling is 
risicocommunicatie in combinatie met shared decision making. Naast het 
coördineren van de zorg in samenspraak met de patiënt zou je hen ook 
kunnen betrekken bij het stellen van prioriteiten. Welke problemen zijn 
voor u het belangrijkst om eerst op te lossen? Waar hebt u het meeste last 
van? En wat betekent deze keuze voor het beloop van uw andere kwalen? 
Onderzoek naar het nut van het betrekken van patiënten met 
multimorbiditeit bij hun eigen zorg lijkt mij erg waardevol. 
 
Een derde mogelijkheid waar ik aan denk, heeft te maken met het gebruik 
van kennis uit andere disciplines voor het optimaliseren van complexe 
processen, zoals de organisatie van de zorg aan zo’n heterogene groep 
patiënten. Hiervoor worden momenteel in de organisatiekunde innovatieve 
oplossingen bedacht die uitgaan van de belangen van de gebruiker zelf, in 
dit geval de patiënt met multimorbiditeit 33. In het VUmc werken 
organisatiekundigen, clinici en zelfs wiskundigen samen om de organisatie 
van de zorg in het ziekenhuis en op de polikliniek te optimaliseren. Deze 
kennis zou ook zijn toepassing kunnen vinden in de huisartsenpraktijk; het 
lijkt me in elk geval de moeite waard om daar een haalbaarheidsonderzoek 
naar te doen. 
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Het N=1-onderzoeksmodel, de shared decision making en het 
optimaliseren van zorgprocessen hebben gemeen dat ze uitgaan van de 
behoeften van de patiënten zelf. En dat is misschien wel de belangrijkste 
oplossing: onderzoek op het gebied van multimorbiditeit start met de 
noden, wensen en behoeften van deze patiënten zelf. Enkele jaren geleden 
hebben we bij het NIVEL, in opdracht van een aantal patiëntorganisaties, 
deze onderzoeksbehoeften al geïnventariseerd 22. Nu zijn de financiers aan 
zet om dit onderzoek uit te kunnen voeren.  
 
Dit brengt mij bij stelling nummer 9. 
 
 
Stelling 9 ‘Zonder een doel kun je niet scoren’ 
 
In de eerste 8 stellingen heb ik u duidelijk gemaakt dat multimorbiditeit 
binnen het wetenschappelijk onderzoek en in de zorg onvoldoende 
aandacht krijgt, terwijl het om een belangrijk fenomeen gaat, zowel voor 
patiënten en hulpverleners als voor de maatschappij. Het zal u niet 
verbazen dat ik vind dat dit zo niet langer kan. De instelling van een 
leerstoel ‘Multimorbiditeit in de huisartsenpraktijk’ is een eerste stap, maar 
er zijn meer slimme passes, slidings en voorzetten nodig om op dit 
speelveld te kunnen scoren: 
a.  We moeten een onderzoeksprogramma formuleren voor 

onderzoeksprojecten op het gebied van multimorbiditeit. De focus moet 
daarbij liggen op onderzoek 

• in of vanuit de huisartsenpraktijk; 
• dat evidence oplevert over behandelingen van patiënten met 

multimorbiditeit; 
• waarin zowel de behandeling van combinaties van ziekten als 

zorgmodellen onderwerp van onderzoek zijn; 
• waarin zowel het perspectief van de huisarts als van de patiënt 

tot zijn recht komt. 
Een aantal patiëntenorganisaties hebben hiervoor drie jaar geleden 
al een voorzet gedaan 22, de Raad voor Gezondheidsonderzoek pleit 
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in een recent advies voor zo’n programma 34 en gisteren zijn op een 
besloten conferentie van ZonMw de eerste stappen gezet om zo’n 
onderzoeksprogramma te realiseren; 

b.  De wensen en behoeften van patiënten met multimorbiditeit moeten 
leiden tot een verbetering van de organisatie en coördinatie van de 
gezondheidszorg. Dit gaat over heel praktische zaken; ik noem u een 
paar voorbeelden: 

• beheer van het medisch dossier; 
• voorkómen van tegenstrijdige adviezen van verschillende 

behandelaars; 
• voorkómen van schadelijke interacties van geneesmiddelen 

oftewel beheer van het medicatiedossier; 
• afstemming van afspraken met verschillende medische 

specialisten. 
Ik zal mij inzetten voor deze twee doelen: het realiseren van een 
onderzoeksprogramma en het verbeteren van de organisatie van de zorg, in 
eerste instantie in of vanuit de huisartsenpraktijk. Concreet wil ik mij gaan 
richten op onderzoek naar de doelmatigheid van het inzetten van een 
praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige bij de zorg voor patiënten 
met multimorbiditeit en op het evalueren van een interventie om bij 
patiënten die veel geneesmiddelen gebruiken de noodzaak en veiligheid van 
al die geneesmiddelen te toetsen. 
Maar u zult begrijpen dat ik mij niet hiertoe zal beperken. Ik heb mij 
voorgenomen om bij al het lopende onderzoek steeds weer de kritische 
vraag te stellen of er aandacht besteed wordt aan multimorbiditeit, en zo ja 
als correctiefactor of als variabele waarin de onderzoeker geïnteresseerd is. 
Carthago is na aanhoudende druk vanuit de Romeinse senaat toch ook 
verwoest? En de handel in aflaten is toch uiteindelijk in de 16e eeuw ook 
afgeschaft?  
 
Dames en Heren, 
Je gaat het pas zien als je het door hebt:  
• Multimorbiditeit compliceert het diagnostisch proces en de behandeling 

van ziekten, terwijl de evidence over de behandeling ontbreekt 
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• Multimorbiditeit vraagt om gecoördineerde, medisch-generalistische 
zorg door de huisarts 

• Onderzoek over multimorbiditeit moet plaatsvinden in de 
huisartsenpraktijk en vraagt om creativiteit. 

 
Mijn laatste stelling luidt dan ook: 
 
 
Stelling 10 Multimorbiditeit is een leerstoel waard 

De Raad van Bestuur van het VUmc vond multimorbiditeit voldoende 
belangrijk om een leerstoel met deze titel in te stellen. Ik hoop dat ik u 
vanmiddag aan de hand van mijn stellingen ook van dat belang heb 
overtuigd. Hoewel de leerstoel primair is gericht op wetenschappelijk 
onderzoek heb ik ook duidelijk gemaakt dat onderzoek naar multi-
morbiditeit niet zonder de praktijk kan, en dat het ook voor het onderwijs 
een belangrijk onderwerp is. De inbedding van de leerstoel bij de 
onderzoeksgroep van de afdeling Huisartsgeneeskunde is dan ook ideaal: ik 
hoop het onderwerp multimorbiditeit ook bij collega’s van het studenten-
onderwijs, de opleiding tot huisarts, de universitaire huisartsenpraktijk en 
het netwerk van huisartsenpraktijken op de agenda te zetten. Maar patiënten 
met multimorbiditeit zien ook vaak specialisten; ik kijk daarom uit naar de 
samenwerking met de klinische collega’s binnen het VUmc. En ik weet dat 
multimorbiditeit ook op de onderzoeksagenda staat van de afdeling 
Verpleeghuisgeneeskunde en de afdeling Sociale Geneeskunde binnen het 
EMGO-Instituut, bij de afdeling Sociale Geneeskunde gaat het dan vooral 
om de zorg in de laatste levensfase. De eerste contacten zijn veelbelovend. 
Deze leerstoel legt een verbinding tussen de afdeling Huisartsgenees-
kunde/EMGO Instituut van het VUmc en het NIVEL. In management-
termen is dat een ‘win-win’situatie: beide partijen worden er beter van. 
Binnen de onderzoeksgroep van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het 
VUmc is het thema Multimorbiditeit een natuurlijke dwarsverbinding 
tussen de onderzoekslijnen Diabetes mellitus, Psychische problemen en 
Aandoeningen van het bewegingsapparaat. De expertise van het NIVEL 
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over de organisatie van de gezondheidszorg, in het bijzonder de eerstelijns 
gezondheidszorg vormt daarop een goede aanvulling. Zowel het NIVEL als 
de afdeling Huisartsgeneeskunde van het VUmc werken samen met grote 
groepen huisartsen die bereid zijn om zich in de keuken te laten kijken, 
gegevens registreren en onderzoek te doen of te laten doen in hun praktijk 
(LINH/CMR-Peilstations en het kernnetwerk). Juist omdat je voor 
onderzoek over multimorbiditeit grote populaties nodig hebt, ligt samen-
werking ook op dit vlak voor de hand. Voor het NIVEL betekent deze 
leerstoel een academische inbedding van het themagebied huisartsgenees-
kundige zorg en, meer in het algemeen, een versterking van de relatie met 
de academische wereld. Voor een instituut dat zich profileert met 
wetenschappelijk gezondheidszorgonderzoek is dit van groot belang. Deze 
leerstoel is dan ook een verdere versteviging van de reeds bestaande 
samenwerking tussen het NIVEL en het EMGO-Instituut binnen de 
onderzoekschool CaRe.  
Dat het onderwerp ‘Multimorbiditeit in de huisartsenpraktijk’ nu ook 
gekoppeld is aan een leerstoel betekent ook voor de buitenwereld een 
erkenning van dit onderwerp. Tot die buitenwereld reken ik in eerste 
instantie patiëntenorganisaties, beroepsorganisaties (NHG, LHV), de 
verzekeraars en de overheid. Ik reken het tot mijn taak ook bij deze 
organisaties het onderwerp onder de aandacht te brengen. U mag erop 
vertrouwen dat ik dat niet als een doel op zich beschouw, maar dat de 
leerstoel uiteindelijk in dienst staat van het belang van de patiënten met 
multimorbiditeit zelf en de huisarts die hen een zo goed mogelijke zorg 
verleent. 
 
 
Dankwoord 
 
Ik ben aan het eind van mijn rede gekomen. Het is gebruikelijk om af te 
sluiten met een dankwoord. Ik doe dat ook, niet als ritueel, maar om aan te 
geven dat de instelling van deze leerstoel en mijn benoeming niet mogelijk 
was zonder de inzet en steun van velen. Hen hier noemen en bedanken is 
dan wel het minste wat ik kan terugdoen. 
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Het Bestuur van de Vereniging, het College van Bestuur van de Vrije 
Universiteit, en de Raad van Bestuur van het VU medisch centrum dank ik 
ervoor dat zij zoveel belang hechten aan multimorbiditeit dat zij daarvoor 
een leerstoel hebben ingesteld, en voor het vertrouwen dat ze in mij stellen 
door mij op deze positie te benoemen.  
Het NIVEL-Bestuur, de directie (Jouke van der Zee en Jozien Bensing) en 
het management  wil ik bedanken voor hun inspanningen om deze leerstoel 
voor mij te realiseren. Vanaf de dag dat ik bijna 9 jaar geleden bij het 
NIVEL kwam werken heb ik me er thuis gevoeld en ik ben er trots op dat 
ik het NIVEL op deze manier mag vertegenwoordigen.   
De directie van het EMGO-Instituut –  ik moet nu zeggen: mijnheer de 
rector magnificus  – wil ik bedanken voor de inbedding van deze leerstoel 
in dit prestigieuze onderzoeksinstituut en het vertrouwen dat u in mij stelt. 
De afdeling Huisartsgeneeskunde onder leiding van Wim Stalman, en in het 
bijzonder de onderzoeksgroep, wil ik bedanken voor de hartelijke ontvangst 
vanaf de eerste maandag dat ik op de VU was. Met een dag in de week in 
Amsterdam duurt het even voordat we weten wat we aan elkaar hebben, 
maar dat komt goed, daar twijfel ik niet aan. De samenwerking met Giel 
Nijpels, Daniëlle van der Windt, Harm van Marwijk, en vele anderen 
begint al vorm te krijgen.  
Beste Wim, onze eerste ontmoeting was een ‘reünie à deux’, waarin we met 
veel plezier herinneringen ophaalden aan onze gezamenlijke studietijd. Ik 
bewonder je menselijke manier van leiding geven aan de afdeling en geniet 
al maanden van het samen optrekken. Volgens mij hebben we nog wat in te 
halen uit onze studententijd. 
Al sinds het begin van de negentiger jaren werk ik in het onderzoek naar 
multimorbiditeit samen met prof. Trudi van den Bos; op veel publicaties 
staan we allebei als auteur vermeld. Trudi, ik wil je op deze plaats 
bedanken voor die inspirerende samenwerking en hoop nog lang samen met 
je op te trekken. 
Als zoon van een dominee ben ik van kinds af aan vertrouwd met een toga. 
Wij speelden vroeger thuis niet alleen doktertje, maar ook wel eens 
domineetje. Ik ging dan op zo’n hoge kinderstoel staan en dan kwam de 
toga net niet op de grond. Dat verkleden mocht natuurlijk alleen bij hoge 
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uitzondering – daarvoor was een toga te kostbaar. Voor mijn ouders is het 
dan ook heel bijzonder dat ik nu hier in een eigen toga sta. Pa en Ma, ik 
vind het bijzonder dat jullie hier vandaag zijn en wil jullie bedanken voor 
jullie steun, al mijn hele leven lang. 
Meike en Jebbe, jullie zitten midden in de universitaire studie. Dankzij 
jullie blijf ik met beide benen op de grond en houd ik feeling met het 
studentenleven.  
Tenslotte Marion. Al meer dan 25 jaar samen en dan is-ie opeens professor. 
Je hebt zo je bedenkingen, maar je steunt me ook in de keuzes die ik maak. 
Ook deze stap hebben we samen gezet. Blijf vooral kritisch, dat is de beste 
garantie dat ik een gewone jongen blijf en dat we samen oud worden, met 
of zonder multimorbiditeit. 

 

Ik heb gezegd. 
 
 
 
Dankbetuiging 
 
Dank aan dr. J.O.M. Zaat en prof.dr. W.A.B. Stalman voor hun kritische en 
opbouwende commentaar op eerdere versies van deze tekst.
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