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Abstract 

Achtergrond: De prevalentie van chronische ziekten en multimorbiditeit stijgt, waarbij een groot deel 
van de ziektelast zich bevindt onder ouderen. Mede gezien de recente toename in de rol van de 
gemeente in gezondheidsbeleid in Nederland is het wenselijk om inzicht te hebben in 
morbiditeitsgegevens op een regionaal niveau. Tot op heden is de gemeente Arnhem voor het in beeld 
brengen van de publieke gezondheid grotendeels afhankelijk geweest van de gezondheidsmonitor van 
de gemeentelijke/gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD). Daar de gezondheidsmonitor  een 
enquête betreft, schetst deze mogelijk een vertekend beeld. Enerzijds kunnen prevalenties onderschat 
worden doordat ouderen hun gezondheidstoestand overschatten, of doordat de groep kwetsbare 
ouderen wegens moeite met het invullen van de vragenlijst ondervertegenwoordigd is. Anderzijds is 
overschatting van prevalenties ook mogelijk door overrapportage vanuit patiënten. 
Doel: Het verkrijgen van een completer beeld van de gezondheidstoestand van ouderen (75+) in de 
gemeente Arnhem. 
Opzet: Retrospectieve data-analyse. Prevalentiematen uit de GGD gezondheidsmonitor V&O 2016  
werden vergeleken met lifetime en jaarprevalenties verkregen vanuit het elektronisch patiëntendossier 
(EPD)  van 14 huisartspraktijken in Arnhem.  Er is statistisch getoetst middels Chi-kwadraat. Binnen de 
GGD gezondheidsmonitor uit regio Gelderland-Midden is logistische regressie analyse uitgevoerd om 
beschermende en risicofactoren van multimorbiditeit en ervaren gezondheid in kaart te brengen. 
Resultaten: Multimorbiditeit in de GGD-data en huisartsendata bedroeg respectievelijk 62.2% en 
79.3% (P<0.0001). Jaarprevalenties uit het EPD waren in vergelijking met GGD-cijfers lager. Lifetime-
prevalenties waren, vergeleken met de GGD cijfers, lager voor aandoeningen van het 
bewegingsapparaat, hoofdpijn of migraine, chronische darmstoorziekten en urineincontinentie. 
(P<0.001) GGD prevalenties waren lager dan EPD lifetime prevalenties voor kanker, gezichtsstoornissen, 
hartziekten, en psoriasis of chronisch eczeem (P<0.001). Risicofactoren voor Multimorbiditeit zijn het 
vrouwelijk geslacht, het ervaren van onvoldoende regie op eigen leven, ooit hebben gerookt, 
overgewicht en ervaren gezondheid. Hierin heeft ervaren gezondheid de sterkste relatie met 
multimorbiditeit. Risicofactoren voor slechtere ervaren gezondheid zijn alleen wonen, onder  
gemiddelde veerkracht, onvoldoende regie op eigen leven en multimorbiditeit. Beschermende factoren 
voor ervaren gezondheid zijn het vrouwelijk geslacht, hoge SES, het ervaren van veel regie op eigen 
leven en lichamelijke activiteit. 
Conclusies: (1)Multimorbiditeit komt enorm veel voor onder deze populatie, en is eerder regel dan 
uitzondering.  Het gebruik van verschillende databronnen en invalshoeken biedt aanvullend inzicht bij 
het in kaart brengen van  chronische ziekten en multimorbiditeit onder ouderen in Arnhem. (2) Analyse 
naar determinanten voor multimorbiditeit zoals hier verricht geeft een indicatie, echter onvoldoende 
uitsluitsel, omdat de uitkomstmaat MM2+ wordt onderschat in de GGD-gezondheidsmonitor.  
(3) De determinanten voor goede ervaren gezondheid, zoals hier beschreven, lijken te passen bij de 
definitie van positieve gezondheid, zoals gedefinieerd door Huber. 
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Introductie 

De laatste jaren zijn er grote veranderingen doorgevoerd op het gebied van gezondheidszorg in 
Nederland. De gemeenten zijn door decentralisatie van zorg een aanzienlijk grotere rol gaan spelen in 
het uitvoeren van gezondheidsbeleid. Hierin zijn zij sinds invoering van de “wet maatschappelijke 
ondersteuning (WMO)” ook verplicht is tot het bieden van “maatwerkvoorzieningen”, gericht op 
zelfredzaamheid en participatie1.  Tevens dient de gemeente inzicht te verkrijgen in de 
gezondheidssituatie van ouderen en zorg te dragen voor preventie en gezondheidsbevordering2. 
 
Daarmee staat zij voor een ingewikkelde taak. We weten dat bijna een kwart van de wereldwijde 
ziektelast de ouderen betreft3, en dat chronische ziekten het grootste deel van die ziektelast beslaan3.  
Ook onder ouderen in Nederland is het hebben van één of meer chronische ziekten eerder regel dan 
uitzondering4,5. Vaak is er onder mensen met een langdurige aandoening niet sprake van één, maar van 
meerdere chronische ziekten tegelijkertijd binnen dezelfde persoon. Er wordt dan gesproken van 
“multimorbiditeit”.6 Eén van de uitdagingen in de zorg voor deze groep patiënten  komt in de vorm van 
een hoger risico op fouten door factoren als polyfarmacie, complexe zorgbehoefte en interacties van 
zorgprocessen die veel vragen van zowel patiënt als zorgverlener.6 
 
Multimorbiditeit (MM2+) is, wanneer wordt vergeleken met één chronische aandoening (MM1+), 
geassocieerd met méér functionele beperkingen7,8, verminderd rolgebonden functioneren9, lagere 
kwaliteit van leven en hogere zorgkosten8. Verder bestaat bij patiënten met multimorbiditeit een 
grotere en meer varierende zorgbehoefte10-12, en is sprake van een groter aantal voorgeschreven 
recepten, doorverwijzingen en ziekenhuisopnames13. Risicofactoren geassocieerd met MM2+ zijn onder 
andere hogere leeftijd8,13-16, vrouwelijk geslacht8,13,15, alleen wonend16,  hoger aantal voorgaande 
ziekten13, lagere sociaal economische status (SES)8,13, werkloosheid13, lager opleidingsniveau13, roken13, 
overgewicht13 en lichamelijke inactiviteit13. Getallen aangaande het vóórkomen van MM2+ wisselen 
echter enorm, recente literatuur laat prevalentiecijfers zien tussen 3.5% en 100%13. Deze variatie is toe 
te schrijven aan wisselende onderzoekspopulaties en -settings, alsmede aan een wisselende definitie 
van het begrip multimorbiditeit, waarbij de selectie van verschillende ziekten varieert tussen 5 tot meer 
dan 300.17 
 
Een Nederlandse studie beschrijft onder 75-plussers in de Nederlandse bevolking prevalenties van 
83,5% en 59,2% voor respectievelijk MM1+ en MM2+.4  Ook wordt een toename van chronische 
aandoeningen en multimorbiditeit gevonden onder volwassenen in Nederland, welke deels maar niet 
geheel is toe te schrijven aan veroudering.5,18 De stelling dat deze toename ook ten dele is toe te 
schrijven aan maatschappelijke veranderingen en verbeterde gezondheidszorg wordt ondersteund door 
het gegeven dat (1) de ziektevrije levensverwachting afneemt19, (2) de meeste chronisch zieken in 
Nederland zich gezond voelen zonder beperkingen20, en (3) dat ondanks toename van ziekteprevalentie 
de disabilityscores in de Nederlandse populatie nagenoeg gelijk bleven of zelfs daalden21. In andere 
woorden: we worden eerder gediagnosticeerd met ziekten die niet per se méér beperkingen met zich 
meebrengen. 
 
In Nederland zal, net als in de gemeente Arnhem, het percentage ouderen de komende jaren 
toenemen22,23. Het bovenstaande inachtnemende is het in kaart brengen van de publieke gezondheid in  
die groep dus essentieel. Het ligt, gezien de grotere rol van de gemeente in beleidsvoering omtrent 
gezondheidszorg, voor de hand deze data ook op lokaal niveau te vergaren. De gezondheidsmonitor van 
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de gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) geeft een beeld van zelf-gerapporteerde 
gezondheidstoestand van burgers. Een eerste rapportage hieruit laat zien dat meer dan 40% van de 
Arnhemse 65-plussers één of meer chronische aandoeningen onder de leden heeft, en dat iets meer dan 
25% één of meer lichamelijke beperkingen ervaart24.  
 
Discrepanties tussen zelfgerapporteerde ziekte en ziekte gerapporteerd door huisartsen of andere 
administratieve bronnen zijn reeds eerder beschreven16,25-27. De gezondheidsmonitor is een enquête. 
Hierbij is het invoelbaar dat de groep thuiswonende kwetsbare ouderen, al dan niet met cognitieve 
stoornissen, mogelijk ondervertegenwoordigd is in de resultaten. Daarnaast overschatten ouderen 
volgens professionals soms hun eigen situatie28. Verder worden in prevalentiegetallen vanuit de 
gezondheidsmonitor psychische aandoeningen niet meegenomen. Dit maakt dat de 
gezondheidsmonitor een incompleet en mogelijk vertekend beeld schetst.  
 
In deze retrospectieve data-analyse zullen we de prevalenties van chronische ziekten gerapporteerd in 
de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 vergelijken met en mogelijk aanvullen met 
huisartsendata om zo een completer beeld te krijgen van de gezondheidstoestand van ouderen in de 
gemeente Arnhem. Tevens worden risicofactoren en beschermende factoren voor  multimorbiditeit en 
ervaren gezondheid bekeken. Dit zal de GGD in staat stellen om gerichter adviezen te geven aan 
beleidsmedewerkers in de gemeente Arnhem. 

Onderzoeksvragen: 
1. Verschilt de prevalentie van multimorbiditeit onder ouderen (75+) in Arnhem, tussen de 

gezondheidsmonitor V&O 2016 en Arnhemse huisartsendata?  
2. Verschilt de prevalentie van verschillende chronische ziekten onder ouderen (75+) in Arnhem, 

tussen de gezondheidsmonitor V&O 2016 en Arnhemse huisartsendata?  

Deelvragen: 

 In hoeverre verschillen de geregistreerde chronische aandoeningen in beide databases? Met andere 
woorden: welke aandoeningen worden gemist? 

 Zijn er voor  de ziekten waardoor ouderen aangeven zich beperkt te voelen, ook relatief meer 
contacten geregistreerd door de huisarts? 

 Is het mogelijk om op basis van demografische kenmerken risicogroepen te identificeren voor het 
hebben van chronische ziekten?  
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Figuur 1: Studie stroomdiagram 

Methoden 

Datasets en patiëntinclusie: 
Deze studie betreft  een retrospectieve data analyse van de GGD gezondheidsmonitor volwassenen en 
ouderen (V & O) 2016 en informatie uit het elektronisch patiëntendossier (EPD) van huisartsen. Onze 
studie-opzet is grafisch weergegeven in figuur 1.  
 
 

 

 
De gezondheidsmonitor is een enquête die periodiek door de verschillende GGD’en in Nederland wordt 
afgenomen onder een representatieve steekgroep van de Nederlandse bevolking, waarbij elke periode 
een verschillende doelgroep wordt geselecteerd. De groep ouderen werd eerder in beeld gebracht in 
2005, 2010 en 2012. In 2016 werden volwassenen en ouderen opnieuw gevraagd naar verschillende 
domeinen van gezondheid en welzijn in een uitgebreide vragenlijst (zie bijlage 2). Deze gegevens 
werden verrijkt vanuit de gezondheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In deze studie zijn alle 3710 personen 
geïncludeerd  die deelnamen aan de GGD gezondheidsmonitor V&O 2016, woonachtig zijn in de GGD 
regio Gelderland-Midden, en ten tijde van afname 75 jaar of ouder waren. Voor beantwoording van de 
hoofdvragen werden patiënten woonachtig buiten de gemeente Arnhem geëxcludeerd. In de analyse 
naar risicogroepen is het gehele databestand gebruikt. 
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Data van huisartsen werd verkregen vanuit het EPD van 14 huisartsen in de regio Arnhem.  Hierin 
registreren huisartsen routinematig  
gegevens over consulten, welke worden gecodeerd 
volgens de International Classification of Primary 
Care (ICPC) en de International Classification of 
Disease (ICD). Gezien de wettelijke verplichting van 
Nederlandse inwoners om zich te registreren bij een 
huisarts verwachten wij een adequate representatie 
van de lokale bevolking. Daar de ziektegerelateerde 
vragen in de gezondheidsmonitor een periode van 12 
maanden omvatten, en van huisartsen in Arnhem 
geen data beschikbaar was vanaf 01-01-2016, 
vond data-extractie plaats over de periode 01-01-
2015 tot en met 31-12-2015. Alle 2361 patiënten die 
75 jaar of ouder waren werden geïncludeerd. Voor 
het bepalen van de leeftijd werd, om  
vergelijkbaarheid tussen datasets te vergroten, 
gebruik gemaakt van dezelfde peildatum als in de 
gezondheidsmonitor. Patiënten werden geëxcludeerd 
wanneer géén data beschikbaar was voor de 
volledige onderzoeksperiode door bijvoorbeeld 
verhuizing uit de praktijk of door overlijden. 

Definitie van variabelen 
Huisartsen registreren contacten met patiënten op 
verschillende niveaus in het EPD. Zij maken per 
contact een journaal aan met regels voor (S) 
somatiek (O) onderzoek (E) evaluatie ofwel conclusie 
en (P) plan. Verschillende journaalregistraties, ofwel 
verschillende contacten, kunnen worden ge 
groepeerd in episodes. ICPC en ICD coderingen 
worden toegekend aan de (E) regel en aan de 
episode. 
 
Voor deze studie is een eerste selectie gemaakt van 
verschillende chronische aandoeningen, gebaseerd 
op de onderzoeken van Van Oostrom4,5,12,18. Ziekten 
zijn hierin gecodeerd naar ICPC en ICD. Vervolgens is 
de selectie van ICPC-codes door één van de 
onderzoekers aangevuld om beter overeen te komen 
met de vragen uit de gezondheidsmonitor. Hierin is 
enkel gebruik gemaakt van codes waar het een 
diagnose betreft van een chronische aandoening,  en 
zijn symptoomcoderingen uitgesloten.  
Zo is de vraag naar een “ernstige of hardnekkige 
aandoening van de rug (inclusief hernia), nek, 
schouder, elleboog, pols of hand” geduid als 
variabele “chronische klacht bewegingsapparaat”. Deze is vervolgens gekoppeld aan ICPC codes voor 

Chronische aandoeningen GGD 
gezondheidsm
onitor 2016 

ICPC-2-codering 

Aids en HIV-infectie*  B90 
Kanker* X A79, B72, B73, B74, D74, 

D75, D76, D77, L71, N74, 
R84, R85, S77, T71, U75, 
U76, U77, W72, X75, X76, 
X77, Y77, Y78  

Gezichtsstoornissen*  F83, F84, F92, F93, F94 

Gehoorstoornissen*  H83, H84, H85, H86 

Hartziekten* X K73, K74, K75, K76, K77, 
K78, K79, K80, K83, K84 

Beroerte X K89, K90, K91 

‘Ontstekings reuma’* X L88, T92 

Perifere artrose* X L89, L90, L91 

Chronische Klacht 
bewegingsapparaat* 

X L83, L84, L85, L86, L92, 
L99 

Osteoporose*  L95 

Ziekten van het 
zenuwstelsel* 

X N86, N87, N88, N99 

Migraine of regelmatig 
ernstige hoofdpijn* 

X N89, N90, N92 

Aandoeningen 
gerelateerd aan 
chronisch 
alcoholmisbruik* 

 P15 

Dementie*  P70 

Psychotische 
stoornissen* 

 P72, P73, P98 

Stemmingsstoornissen*  P76 

Angststoornissen*  P74, P75, P79, P82 

Overspanning of burn-
out* 

 P78, 

Overige DSM-IV 
diagnosen* 

 P80, P85, P86 

COPD* X R95, R79 

Astma* X R96 

Tuberculose*  A70 

Diabetes mellitus* X T89, T90 

Chronische darmziekten* X D93, D94 

Peptisch ulcus*  D85, D86 

Duizeligheid met vallen X K88, N17, H82  

Urine-incontinentie X U04 

Psoriasis, chronisch 
eczeem 

X S86, S87, S88, S91  

Hypertensie X K85, K86, K87 
Chronisch huidulcus X S97 

Tabel 1: Geselecteerde chronische ziekten voor analyse naar 
multimorbiditeit  en hun ICPC codering. In de gezondheidsmonitor 
gevraagde ziekten zijn met “x” aangegeven. Aandoeningen die vallen 
onder onze definitie van multimorbiditeit zijn aangegeven met *. 
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“Neksyndroom (L83), rugsyndroom zonder uitstralende pijn (L84), verworven afwijking wervelkolom 
(L85), rugsyndroom met uitstralende pijn (L86), schoudersyndroom (L92) en polymyalgia rheumatica 
(L99.12)”, waarbij zijn codes als “symptomen/klachten nek (L01)” en “symptomen/klachten arm (L09)” 
zijn uitgesloten.  
 
De opbouw van beide datasets maakt dat er sprake is van categorieën waar geen directe vergelijking of 
vertaling naar multimorbiditeit mogelijk is. Dit kan verschillende oorzaken hebben: 
  Deze aandoeningen staan wel geregistreerd in de huisartsendata, maar zijn niet te isoleren uit de 

gezondheidsmonitor (bijvoorbeeld dementie, psychische aandoeningen, osteoporose).  
 De aandoeningen worden wel gevraagd in de monitor, maar die strikt genomen geen chronische 

ziekte, maar een risicofactor (zoals hypertensie) of invaliderende klacht betreffen (bijvoorbeeld 
duizeligheid bij vallen of urine-incontinentie).  

In deze studie is derhalve onderscheid gemaakt in chronische ziekten (weergegeven in tabel 1) en 
overige chronische aandoeningen (zie tabel 2). Multimorbiditeit werd gedefinieerd aan de hand van het 
aantal chronische ziekten.  
 
Uitkomsten werden berekend in de vorm van prevalentiematen waarbij getallen uit de 
gezondheidsmonitor zijn vergeleken met uit het huisartsenbestand gegenereerde lifetime prevalenties 
(gedefinieerd als een geregistreerde episode met ICPC code passende bij een van de geselecteerde 
aandoeningen) en jaarprevalenties (gedefinieerd als een in de periode 01-01-2015 tot 31-12-2015 
geregistreerde ‘E-regel’ in het journaal, met een episode ICPC-code passende bij een van de 
geselecteerde aandoeningen). 

Analyse: 
Daar één op één koppeling van patiënten binnen beide databases niet mogelijk was, zijn percentages 
over de beide groepen gebruikt.  Voor statistische toetsing van deze proporties werden Chi2 toetsen 
gebruikt.  
 
De relatie van verschillende determinanten voor multimorbiditeit (MM2+) en ervaren gezondheid 
werden geanalyseerd middels een logistisch regressiemodel binnen de data van de gezondheidsmonitor. 
Huisartsendata werd hierin dus niet meegenomen. Als referentiecategorie voor SES, regie op eigen 
leven  en ervaren gezondheid is gekozen voor respectievelijk gemiddeld, matig en “gaat wel”. Voor 
eenzaamheid is vergeleken met “niet eenzaam”.  Voor Body mass index (BMI) is vergeleken met een 
normaal BMI van 20-25kg/m2. 
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Resultaten 

Een beschrijving van de studiepopulatie is te zien in Tabel 3. Deze laat zien dat de huisartsendata voor 
een groot deel (51.6%) afkomstig is van één groepspraktijk, en dat in de GGD data de groep niet-
westerse allochtonen zeer klein is (2.1%). Dit komt echter overeen met landelijke gegevens van het CBS 
(2.3%).29 

 
Gevonden prevalentiematen staan weergegeven in tabel 4. De prevalentie van multimorbiditeit werd in 
de GGD-enquete significant lager geschat op 62.2%, tegenover 79.3% in het HIS..  
 
Vergeleken met de GGD prevalentie waren jaarprevalenties binnen HIS significant lager voor alle 
aandoeningen, met uitzondering van diabetes mellitus.  
Lifetime prevalenties in HIS waren in vergelijking met de GGD cijfers:  
 Vergelijkbaar voor gehoorstoornissen, beroerte, ziekten van het zenuwstelsel, astma of COPD, 

duizeligheid met vallen en hypertensie. 
 Lager voor aandoeningen van het bewegingsapparaat, hoofdpijn/migraine, chronische 

darmstoorziekten en urineincontinentie. (P<0.001) 
 Hoger voor kanker, gezichtsstoornissen, hartziekten, diabetes mellitus en psoriasis of chronisch 

eczeem. (P<0.001). 
  

 GGD HIS  GGD HIS 

Aantal (N) 238 2190 Etniciteit   

Leeftijd 81.13 81.1 Autochtoon 84.5%  

Vrouwelijk geslacht 57.8% 59.7% Westers Allochtoon 13.4%  

Aantal chronische ziekten (SD) 2.59 
(2.25) 

3.06 
(1.85) Niet-westers Allochtoon 

2%  

Alleenwonend 55.9% 51.2% Sociaal economische 
status 

  

Postcode van huisartspraktijk   Laag 36.6 %  

6828XC  13.4 % Middel 42.4 %  

6833JB  51.6 % Hoog 21 %  

6835DZ  12.1 % Eenzaamheid   

6843RE  3.8 % Niet eenzaam 39.9 %  

6843RV  12.9 % Matig eenzaam 45.1 %  

6845AC  6.2 % Ernstig eenzaam 8.5 %  

Mantelzorger 8.8%  Zeer ernstig eenzaam 6.6 %  

Voldoet aan Nederlandse norm gezond 
bewegen 

53.8%  Regie op eigen leven   

Voldoet aan Fitnorm 27.1%  Onvoldoende 20.9 %  

   Matig  67.5 %  

   Veel 11.7 %  

Tabel 3: Beschrijving van de studiepopulatie.  
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Categorie Ziekte Prevalentie 
GGD 
(%) 

Lifetime 
prevalentie 

HIS (%) 

Verschil (%) + 
(P-waarde) 

 
(GGD – lifetime HIS) 

 Jaarsprevalentie 
HIS (%) 

Verschil (%) + 
(P-waarde) 

 
(GGD – 1 jaar HIS) 

AIDS/HIV* - 0 - - - - - 

Kanker* 12.7 28 -15.3 (<0.0001) 4.8 7.9 (<0.0001) 

Gezichtsstoornissen* 14.6 39.7 -25.1 (<0.0001) 5.3 9.3 (<0.0001) 

Gehoorstoornissen* 15 19.6 -4.6 (0.089) 2.1 12.9 (<0.0001) 

Hartziekten* 16.8 38.4 -21.6 (<0.0001) 7.6 9.2 (<0.0001) 

Beroerte* 10.7 14.6 -3.9 (0.117) 2.1 8.6 (<0.0001) 

‘Ontstekingsreuma’* 29.9 13.2 16.7 (<0.0001) 2.9 27 (<0.0001) 

Perifere artrose* 61.4 31.7 29.7 (<0.0001) 6.5 54.9 (<0.0001) 

Chronische Klacht 
bewegingsapparaat* 

41.8 31.1 10.7 
(0.001) 

5.5 36.3 
(<0.0001) 

Osteoporose* - 13.1 -  0.9 - - 

Ziekten zenuwstelsel* 5.4 4.3 1.1 (.128) 0.9 4.5 (<0.0001) 

Migraine of regelmatig 
ernstige hoofdpijn*  20.5 2.8 17.7 (<0.0001) 0.2 20.3 (<0,0001) 

Chronisch 
alcoholmisbruik* - 1.3 - - 0.1 - - 

Dementie* - 5.4 - - 2.2 - - 

Psychotische 
stoornissen* - 0.9 - - 0 - - 

Stemmingsstoornissen* - 7.4 - - 1.5 - - 

Angststoornissen* - 7.5 - - 1.2 - - 

Overspanning/burn-out* - 1.6 - - 0.2 - - 

Overige DSM-IV* - 0.5 - - 0 - - 

COPD 17.9 11.9 6 (0.010) 5.3 12.6 (<0.0001) 

Astma 10.3 8 2.3 (0.254) 2.3 8 (<0.0001) 

COPD of astma* 20.8 18.5 2.3 (0.399) 7.5 13.3 (<0.0001) 

Tuberculose* - 0.1 - - 0.0005 - - 

Diabetes mellitus* 15.9 25.9 -10 (0.001) 15.2 0.7 (0,768) 

Chronische darmziekten* 16.3 6 10.3 (<0.0001) 0.5 15.8 (<0.0001) 

Peptisch Ulcus* - 3.5 - - 0.2 - - 

Duizeligheid met vallen 28.4 31.8 -3.4 (0.311) 6.6 21.8 (<0.0001) 

Urine-incontinentie 41.1 11.8 29.3 (<0.0001) 2.2 38.9 (<0.0001) 

Psoriasis, chronisch 
eczeem 

12.3 27.1 -14.8 
(<0.0001) 

4.7 7.6 
(<0.0001) 

Hypertensie 53.4 52.6 0.8 (0.839) 9.5 43.9 (<0.0001) 

Chronisch huidulcus - 6.2 - - 2.4 - - 

MM1+ 83.6 93.7 -10.1 (<0.0001) 47.3 36.3 (<0.0001) 

MM2+ 62.2 79.3 -17.1 (<0.0001) 15.5 46.7 (<0.0001) 

MM3+ 42.9 59.8 -16.9 (<0.0001) 3.9 39 (<0.0001) 

Tabel 4: Prevalentie van chronische ziekten en multimorbiditeit. MM1+ tot MM3+: respectievelijk ten minste 
één tot drie chronische ziekten van de aandoeningen aangegeven met * 
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SES: sociaal economische status. BMI: Body mass index. NNGB: Nederlandse norm gezond bewegen. 
Risicofactoren zijn aangegeven in rood, beschermende factoren voor multimorbiditeit in groen.  

 
De relatie van verschillende determinanten met multimorbiditeit is beschreven in figuur 2. Zonder 
correctie voor andere factoren werd bij alle onderzochte variabelen een significante relatie gevonden 
met multimorbiditeit. Na correctie werd de sterkste relatie met multimorbiditeit gevonden voor 
‘ervaren gezondheid’ (Odds ratio’s van 2.71 en 0.23), verder werden significante relaties gevonden voor 
geslacht, mate van regie op eigen leven, roken en BMI.  
 

 

Figure 2: Risico, en -beschermende factoren van multimorbiditeit, weergegeven in Odds 
Ratio’s met 95%-betrouwbaarheidsinterval. Significante waarden (P<0.05) zijn gemarkeerd 
met * 
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SES: sociaal economische status. BMI: Body mass index. NNGB: Nederlandse norm gezond bewegen, 
MM2+: 2 of meer chronische ziekten. Risicofactoren voor slechtere ervaren gezondheid zijn aangegeven 
in rood, beschermende factoren voor goede ervaren gezondheid in groen. 
 

 
Gezien de sterke relatie van “ervaren gezondheid” met multimorbiditeit, werd tevens gekozen om 
determinanten voor ervaren gezondheid te onderzoeken, deze staan weergegeven in figuur 3.   
Significante relaties met ervaren gezondheid als (zeer) goed  werden gevonden voor geslacht, sociaal 
economische status (SES), alleen wonenden, veerkracht, regie op eigen leven, lichamelijke beweging en 
multimorbiditeit. Opvallend is de afwezigheid van een significant verband tussen ervaren gezondheid en 
leeftijd, eenzaamheid of roken. 
 

 

Figure 3:Risico, en -beschermende factoren voor ervaren gezondheid als (zeer) goed. 
Weergegeven in odds ratio’s met 95%-betrouwbaarheidsinterval. Significante waarden 
(P<0.05)  zijn gemarkeerd met *. 
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Discussie 

Deze studie in de gemeente Arnhem  laat duidelijke verschillen zien tussen de prevalentie van 
zelfgerapporteerde ziekte en multimorbiditeit in de GGD gezondheidsmonitor enerzijds en door 
huisartsen in het EPD geregistreerde ziekte anderzijds,  waarbij de resultaten het best geïnterpreteerd 
kunnen worden wanneer zelfgerapporteerde prevalentie (GGD), lifetime prevalentie (HIS)  en 
jaarprevalentie (HIS) gezamenlijk worden bekeken. Het meest opvallend zijn (1) de lagere prevalenties 
van ziekten van het bewegingsapparaat en urine-incontinentie in huisartsgegevens, (2) de lagere 
schatting van het voorkomen van o.a. kanker en hartziekten in de gezondheidsmonitor en (3) het 
ontbreken van enkele (met name psychische) diagnoses in de gezondheidsmonitor.  
Ons inziens vormt, van onze verschillende invalshoeken, de HIS lifetime prevalentie de beste benadering 
van multimorbiditeit. Enerzijds doordat er, gezien het chronische karakter  van de onderzochte 
aandoeningen,  van uit gegaan kan worden dat deze niet plots genezen, en anderzijds doordat ziekte-
episodes vaak wel worden geregistreerd door huisartsen, ook als controle van deze aandoening elders 
plaatsvindt. 

Vergelijking met de literatuur 
Zoals reeds benoemd is in eerder onderzoek naar het voorkomen multimorbiditeit gebruik gemaakt van 
vele verschillende methodieken, waardoor zeer wisselende prevalenties worden beschreven. Een studie 
van Holzer et al.17 richtte zich op het doen van aanbevelingen voor toekomstige onderzoeken. Zij 
raadden, naast het geven van een grondige beschrijving van de populatie, onder andere  aan tussen de 
25 en 75 chronische aandoeningen te includeren. 
 
Onze gevonden prevalentie voor MM2+  (79.3%) ligt hiermee hoger dan de waarden gevonden door 
Mokraoui et al. (59.4%)30, Schram et al. (56-72%)31, Kirchberger et al. (58.6%)15 en Van Oostrom et al. 
(59.2%)4, welke hun studies allen hebben verricht in westerse landen. Echter betreffen de studies van 
Kirchberger, Schram en Mokraoui een jongere populatie en werden in het onderzoek van Kirchberger en 
Mokraoui respectievelijk slechts 13 en 21 chronische aandoeningen geincludeerd . Van Oostrom et al. 
Maakten gebruik van een 2-jaarsprevalentie binnen huisartsgegevens, waardoor weliswaar een groot 
deel van de populatie in beeld is, maar de werkelijke prevalentie alsnog onderschat kan worden doordat 
sommige patiënten voor hun ziekte niet onder controle zijn bij de huisarts. Dit maakt dat deze studies 
mogelijk niet representatief zijn voor een en de prevalentie in deze groep kunnen onderschatten.  
Calderon et al. (MM2+ 88.6%, MM3+73.2%)32maakten gebruik van een selectie van maar liefst 60 
categorieën, wat de hogere prevalentie verklaart.  
De verdeling van de door ons gevonden verschillen over de verschillende aandoeningen komen redelijk  
overeen met de resultaten van Hansen et al27, welke de beste overeenkomsten vonden in diabetes, 
ziekte van Parkinson, astma/COPD, en matige overeenkomst in hypertensie, hartziekten, kanker, CVA en 
psoriasis.  
 
Daarnaast werd nieuw inzicht verkregen in verschillende determinanten voor multimorbiditeit en 
ervaren gezondheid in de regio Gelderland-Midden. Dat overgewicht, lichamelijke inactiviteit en het 
vrouwelijk geslacht risicofactoren zijn voor MM2+ is reeds beschreven. Opvallend is het niet significante 
resultaat voor “actieve roker”, waarvoor wij geen een eenduidige verklaring hebben. Enerzijds zou op 
hogere leeftijd een selectie van fysiek “gezondere” rokers hebben op kunnen treden, anderzijds zou de 
verklaring kunnen liggen in het feit dat rookgedrag zelfgerapporteerd is. Tegenstrijdig met de literatuur 
zijn de niet significante uitkomst van leeftijd, SES en alleenwonendheid.13 Mogelijk komt dit doordat hun 
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effect wordt overschaduwd door sterkere indicatoren in ons model of doordat we leeftijd niet in 
categoriën van 5 jaar hebben onderzocht. De invloed van veerkracht, mate van regie op eigen leven, het 
zijn van mantelzorger en eenzaamheid zijn naar ons weten niet eerder onderzocht. 
De door ons gevonden determinanten voor ervaren gezondheid lijken de definitie van “positieve 
gezondheid”, gedefinieerd door Huber33,34, te ondersteunen, waarbij juist “traditionele” factoren als 
leeftijd, BMI, alcohol en roken geen significante invloed hebben. Verder opvallend zijn de niet 
significante resultaten voor eenzaamheid en sociale uitsluiting. De aantallen in onze studie zijn wellicht 
te laag geweest om een relatie op dit vlak aan te tonen. 
 

Sterke en zwakke punten 
De voornaamste kracht van deze studie studie is het gebruik van twee datasets, wat tot onze beste 
kennis nog niet eerder gedaan is in de regio Arnhem, en inzicht biedt in de gebreken van beide 
methoden. Verder is gebruik gemaakt van een uitgebreide selectie van chronische aandoeningen, welke 
overeenkomt met de selectie van Van Oostrom et al. en voldoet aan de aanbevelingen van Holzer et al. 
Dit maakt een goede weergave van het vóórkomen van multimorbiditeit waarschijnlijk. Tevens zijn de 
verschillende risicofactoren in onze analyse gebaseerd op een uitgebreide vragenlijst, waardoor de 
mogelijkheid bestaat om de relatie van multimorbiditeit met variabelen als veerkracht, eenzaamheid en 
sociale uitsluiting te beschrijven. 
 
Wel is enige terughoudendheid geboden bij interpretatie van de resultaten. In de eerste plaats door de 
vraagstelling in de GGD gezondheidsmonitor, welke zich beperkt tot klachten van een ziekte in de 
afgelopen 12 maanden en sommige aandoeningen samen bevraagd (zoals bijvoorbeeld regelmatig 
ernstige hoofdpijn of migraine). Hierdoor bestaat er een verschil in de definitie van zelfgerapporteerde 
(GGD) prevalentie en zowel de lifetime als de jaarprevalentie binnen het HIS, waardoor een deel van de 
verschillen kan worden verklaard. Ten tweede is koppeling op patiëntniveau tussen de 
gezondheidsmonitor en huisartsgegevens niet mogelijk. Verder kan niet worden uitgesloten dat enige 
vertekening van de resultaten is opgetreden door ondervertegenwoordiging van de groep niet-westerse 
allochtonen in het GGD-cohort, alsmede door de clustering van EPD-data, welke in 51% van de gevallen 
afkomstig zijn uit één groepspraktijk. Ten vierde is de betrouwbaarheid van het huisartsendossier 
natuurlijk geheel afhankelijk van de kwaliteit van registraties. De goede overeenkomsten tussen 
prevalenties van COPD/Astma en diabetes suggereren dat contacten routinematig worden geregistreerd 
door de geselecteerde praktijken, echter is bias door onderlinge verschillen in manier van registratie niet 
uitgesloten. Ten vijfde is de analyse naar determinanten verricht binnen de GGD-gezondheidsmonitor. 
Onze overige resultaten laten zien dat deze al een lagere schatting geeft van multimorbiditeit. Hiermee 
kan het zo zijn dat het effect  van de verschillende factoren op MM2+ wordt onderschat. Tevens is in de 
gezondheidsmonitor geen gebruik gemaakt van een gevalideerde vragenlijst om “veerkracht” te meten. 
Dit betreft op dit moment een samengestelde maat uit 5 vragen waaruit een  gemiddelde score is 
berekend.  
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Conclusies 

1. Multimorbiditeit komt enorm veel voor onder deze populatie, en is eerder regel dan uitzondering. 
Het gebruik van verschillende databronnen en invalshoeken biedt aanvullend inzicht bij het in kaart 
brengen van  chronische ziekten en multimorbiditeit onder ouderen in Arnhem.. 

2. Analyse naar determinanten voor multimorbiditeit zoals hier verricht geeft een indicatie, echter 
onvoldoende uitsluitsel, omdat de uitkomstmaat MM2+ wordt onderschat in de GGD-
gezondheidsmonitor.  

3. De determinanten voor goede ervaren gezondheid, zoals hier beschreven, lijken te passen bij de 
definitie van positieve gezondheid, zoals gedefinieerd door Huber. 

Aanbevelingen 

Vervolgonderzoek 
Dit onderzoek betreft slechts een pilot studie. Meer onderzoek is nodig om te komen tot meer 
nauwkeurige beschrijvingen van verschillen in vóórkomen van chronische aandoeningen en om te 
bepalen welke risicofactor de meeste invloed heeft in de Arnhemse populatie, en dus waar interventies 
het best op kunnen worden gericht. 
 In dit vervolgonderzoek dient aandacht te zijn voor het vergroten van het aantal deelnemende 
huisartsen, om verdeling op bijvoorbeeld wijkniveau mogelijk te maken. Tevens dient aandacht te zijn 
voor eventuele 1 op 1 koppeling van GGD enquête aan huisartsgegevens, opdat risicofactoren en 
determinanten aan huisartsendiagnoses kunnen worden gekoppeld.  

Gevolgen voor de praktijk 
Deze studie benadrukt nogmaals het in de praktijk alom bekende gegeven dat een deel van de klachten 
subklinisch blijft, waardoor de huisarts slechts een deel van de klachten van patiënten in beeld heeft. Op 
basis van deze resultaten adviseren wij huisartsen om zich hiervan bewust te zijn, en wellicht actief te 
vragen naar chronische klachten van het bewegingsapparaat en incontinentie. Wij adviseren de GGD om 
in het maken van de volgende enquête gebruik te maken van gevalideerde vragenlijsten, en om niet te 
vragen naar meerdere aandoeningen binnen één vraag. 

Beleidsadviezen 
Het belang van het in kaart brengen van de publieke gezondheid van de oudere populatie op regionaal 
niveau is in de introductie uitgebreid besproken. Deze studie laat zien dat het volledige patroon niet in 
beeld gebracht wordt op basis van GGD gegevens of huisartsgegevens alleen, en onderstreept daarmee 
het belang van samenwerking tussen beide beroepsgroepen. Wij adviseren beleidsmakers dan ook om 
deze samenwerking te faciliteren. Om de best bruikbare gegevens te verkrijgen dient het mogelijk te 
worden om huisartsgegevens op persoonsniveau te koppelen aan de gezondheidsenquête. Data dient 
verzameld te worden per wijk, opdat wijkprofielen gemaakt kunnen worden en gezondheidsbeleid per 
wijk afgestemd kan worden.  Wij zouden huisartsen willen aanraden om EPD gegevens structureel te 
verzamelen, en adviseren de GGD om huisartsen te betrekken in het samenstellen van de enquête.   
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