
 

 

 University of Groningen

Multimorbiditeit: de patiënt centraal
Hanssen, Denise; Gol, Janna; van Munster, Barbara

Published in:
Handboek psychologische interventies bij somatische aandoeningen

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2020

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Hanssen, D., Gol, J., & van Munster, B. (2020). Multimorbiditeit: de patiënt centraal. In Handboek
psychologische interventies bij somatische aandoeningen (blz. 439-449). Koninklijke Van Gorcum.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/ea35adc9-c3b0-4183-9d81-abd1262c2835


40  Multimorbiditeit: de patiënt 
centraal
Denise Hanssen1, Janna Gol2 & Barbara van Munster3

Trefwoorden: psychische en lichamelijke multimorbiditeit; comorbiditeit; cluster-multimorbiditeit; causale multi-
morbiditeit; frailty; interactie behandelingen en ziektebeelden; polyfarmacie; multidisciplinaire samenwerking; 
zorgprogramma; case-management; generieke en single disease-richtlijnen; ziektelast; levenskwaliteit; vergrijzing; 
zelfredzaamheid; leefstijlfactoren; opleiding

1 Dr. D.J.C. Hanssen is GZ-psycholoog (i.o. tot specialist) en postdoctoraal onderzoeker, werkzaam bij de poliklinieken soma & 
psyche en ouderenpsychiatrie van de afdeling psychiatrie, Universitair Medisch Centrum Groningen.

2 Drs. J.M. Gol is psychiater, werkzaam bij de polikliniek algemene interne geneeskunde en de polikliniek soma & psyche van de 
afdeling psychiatrie, Universitair Medisch Centrum Groningen.

3 Prof. dr. B.C. van Munster is hoogleraar ouderengeneeskunde-geriatrie en hoofd van het Universitair Centrum Ouderengenees-
kunde, Universitair Medisch Centrum Groningen.  
Wij danken Petra van Paasen, ziekenhuispsychiater, werkzaam bij de consultendienst en de polikliniek soma & psyche van de afde-
ling psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen, voor haar suggesties aangaande de beschreven casuïstiek.

439

40.1 Inleiding
De vooruitgang van de medische zorg in de 21e eeuw 
leidt ertoe dat mensen somatische aandoeningen 
kunnen overleven, die hun voorheen fataal geworden 
zouden zijn. In combinatie met een hogere levens-
standaard en bijkomende vergrijzing (zie H21) heeft 
deze vooruitgang tot gevolg dat steeds meer mensen 
meerdere (chronische) aandoeningen naast elkaar 
hebben. Multimorbiditeit is de algemene term die 
gebruikt wordt voor de aanwezigheid van meer dan 
één (chronische) aandoening bij één patiënt tijdens 
een bepaalde periode. Multimorbiditeit kan zowel 
somatische als psychische aandoeningen betreffen. 
De term comorbiditeit wordt ook wel gebruikt, name-
lijk als men onderscheid maakt tussen een hoofd-
diagnose en een nevendiagnose; echter, wat voor de 
ene specialist een hoofddiagnose is, kan voor een 
ander een nevendiagnose zijn, en andersom. Omdat 
dit handboek over somatische aandoeningen gaat, 
zal er in dit slothoofdstuk slechts beperkt aandacht 
geschonken worden aan multimorbiditeit van ver-
schillende psychische aandoeningen. Voor psycho-
logen is het desalniettemin belangrijk om notie te 
hebben van tezamen voorkomende somatische en 
somatisch-psychologische problematiek, omdat dit 
belangrijke gevolgen kan hebben voor de begeleiding 
en behandeling van de betreffende patiënt.

Multimorbiditeit komt frequent en in alle (vol-
wassen) leeftijdsgroepen voor. In een Nederlands 
onderzoek over multimorbiditeit van chronisch- 
somatische en psychische aandoeningen in huisarts-

praktijken kwam naar voren dat bijna 13% van de 
totale bevolking twee of meer chronische ziekten 
had (Van Oostrom et al., 2011). Dit percentage bleek 
37% als alleen werd gekeken naar mensen van 55 jaar 
of ouder. Bij een hoofddiagnose hartfalen bleek het 
hoogste percentage multimorbiditeit voor te komen; 
slechts 8% van de mensen met hartfalen had alleen 
deze aandoening, zonder andere chronische aandoe-
ningen. De top vijf van meest voorkomende combi-
naties van aandoeningen betrof:
1 depressie en een angststoornis;
2 aderverkalking van de kransslagaderen en hart-

falen;
3 COPD en hartfalen;
4 artrose en een chronische nek- of rugaandoe-

ning;
5 diabetes mellitus en aderverkalking van de 

kransslagaderen.

Hierbij is een tweetal kanttekeningen te plaatsen:
a Ten eerste moet opgemerkt worden dat deze vijf 

combinaties weliswaar het meest voorkwamen in 
het genoemde onderzoek, maar dat zij tezamen 
slechts 30% van alle multimorbiditeit omvatten. 
De top vijf bevat bijvoorbeeld geen somatisch-
psychische multimorbiditeit, terwijl een internati-
onale studie laat zien dat ook deze combinatie van 
aandoeningen frequent voorkomt, met een preva-
lentie van 7,8% in de bevolking (Bobo et al., 2016). 
Ongeacht geslacht en leeftijd lijken somatische 
aandoeningen het vaakst voor te komen in combi-
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natie met een depressieve stoornis, gevolgd door 
een combinatie met angststoornissen en midde-
lenafhankelijkheid. Hoewel in het algemeen aan-
genomen wordt dat de kans op somatische multi-
morbiditeit toeneemt met de leeftijd, zijn er 
aanwijzingen dat somatisch-psychische multimor-
biditeit juist vaker voorkomt vóór het 65e levens-
jaar (Barnett et al., 2012; Bobo et al., 2016).

b Ten tweede hebben sommige combinaties van 
aandoeningen, zoals de combinatie van diabetes 
mellitus en aderverkalking van de kransslagade-
ren, een deel van de pathofysiologische oorsprong 
gemeenschappelijk (concordante multimorbidi-
teit). In zo’n geval kan met één interventie, gericht 
op het onderliggende gemeenschappelijke ziekte-
pad, een behandeleffect bereikt worden voor 
meerdere aandoeningen (Aga, Dunbar & Tedla 
Kebede, 2019). Dit in tegenstelling tot discordante 
multimorbiditeit, waarbij er sprake is van ver-
schillende onderliggende ziekteprocessen, en dus 
meerdere behandelstrategieën tegelijkertijd inge-
zet dienen te worden. In de praktijk is er vaak 
sprake van een combinatie van zowel concordante 
als discordante multimorbiditeit.

Psychologen zullen, ongeacht de werksetting, regel-
matig te maken hebben met multimorbiditeit. We 
onderscheiden in dit hoofdstuk twee assen om mul-
timorbiditeit in de klinische praktijk weer te geven 
(figuur 40.1). De verticale as betreft de eventuele 
aanwezigheid van somatische klachten en aandoe-
ningen (geen somatische klachten tot meerdere 
somatische aandoeningen); de horizontale as betreft 
de eventuele aanwezigheid van psychische klachten 
en aandoeningen (geen psychische klachten tot meer-
dere psychische aandoeningen). Een gezond persoon 
bevindt zich in het veld ‘geen somatische en geen 
psychische problematiek’ (kwadrant linksonder). 
Een patiënt bevindt zich in een van de andere dimen-
sionele velden:
a (meervoudige) somatische, maar geen psychi-

sche problematiek (linksboven);
b zowel (meervoudige) somatische als (meervou-

dige) psychische problematiek (rechtsboven);
c (meervoudige) psychische, maar geen somati-

sche problematiek (rechtsonder).

Deze weergave biedt, in het kader van dit handboek, 
aanknopingspunten voor het geven van passende 
begeleiding en behandeling aan patiënten met mul-
timorbiditeit (voor casuïstiek zie paragraaf 40.3). In 
de praktijk dient voor elke patiënt uiteraard regel-

matig herevaluatie plaats te vinden om te bepalen 
of de patiënt zich nog steeds in hetzelfde veld bevindt.

MeerdereGeen

Geen

Meerdere

Somatische
klachten en aandoeningen

Psychische
klachten 
en aan-

doeningen

Figuur 40.1 Multimorbiditeitsassen

40.1.1 Wat zijn oorzaken van multimorbiditeit?
Er is tot nu toe relatief weinig bekend over de oor-
zaken en de risicofactoren van multimorbiditeit. In 
een systematische literatuurstudie begin 21e eeuw 
kwamen alleen een genetische kwetsbaarheid en een 
familiegeschiedenis van chronisch-somatische aan-
doeningen als mogelijke oorzaken van somatische 
multimorbiditeit naar voren (Gijsen et al., 2001). 
Later onderzoek laat een genuanceerder beeld zien 
(Piette & Kerr, 2006). Hoewel verschillende aandoe-
ningen toevallig samen kunnen voorkomen, of zon-
der duidelijke verklaring vaker dan toevallig voorko-
men (de zogenaamde cluster-multimorbiditeit), 
kunnen zij ook samen voorkomen omdat de ene 
aandoening een bekende complicatie is van een 
andere aandoening. In dat geval spreken we van 
complicerende multimorbiditeit, zoals wanneer een 
patiënt met diabetes na enige tijd een beschadiging 
van het netvlies (retinopathie) ontwikkelt.

Voor psychologen lijkt vooral de causale multi-
morbiditeit interessant, waarbij meerdere aandoenin-
gen eenzelfde – vaak middels leefstijl veranderbare – 
risicofactor gemeen hebben. Er werd bijvoorbeeld 
een verhoogde kans op somatische multimorbiditeit 
gevonden bij zowel patiënten met een te laag, als bij 
patiënten met een verhoogd BMI; ook was er een 
verhoogde kans op somatische multimorbiditeit bij 
patiënten die in het verleden of heden rookten (For-
tin et al., 2014). Fysieke inactiviteit bleek met name 
bij mannen en oudere volwassenen gerelateerd te 
zijn aan somatische multimorbiditeit (Wikström, 
Lindström, Harald, Peltonen & Laatikainen, 2015). 
De kans op somatische multimorbiditeit bleek maar 
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liefst 2 tot 3 keer zo groot als er naast fysieke inacti-
viteit ook sprake was van obesitas of roken, en zelfs 
4 keer zo groot als alle drie de risicofactoren aanwe-
zig waren (Dhalwani et al., 2016). In algemene zin 
lijkt dus de aanwezigheid van meerdere ongezonde 
leefstijlfactoren tegelijkertijd de kans op somatische 
multimorbiditeit verder te vergroten (Fortin et al., 
2014; Dhalwani et al., 2016). Dit biedt mogelijkheden 
voor psychologen, die met hun kennis over gedrags-
verandering en leefstijlinterventies een belangrijke 
rol kunnen spelen bij de behandeling van multimor-
biditeit (zie ook H10).

Multimorbiditeit wordt recentelijk ook in verband 
gebracht met frailty (kwetsbaarheid); dit is een toe-
stand waarbij de reservecapaciteit van het lichaam 
afgenomen is, waardoor relatief kleine verstoringen 
ernstige (somatische en/of psychische) gezondheids-
problemen tot gevolg kunnen hebben (Collard & 
Oude Voshaar, 2012; zie ook H21). De associatie tus-
sen frailty en somatisch(-psychische) multimorbidi-
teit blijkt niet alleen aanwezig te zijn bij oudere 
volwassenen, maar ook bij jongere volwassenen 
(Hanlon et al., 2018). Frailty wordt in de literatuur 
beschreven als zowel een voorspeller als een uitkomst 
van multimorbiditeit. Herkenning van frailty in een 
vroeg stadium en het aanbieden van passende inter-
venties, gericht op het bevorderen van een gezonde 
leefstijl met voldoende beweging, gezond voedsel, 
niet roken en lage alcoholinname, kan mogelijk de 
nadelige gevolgen van multimorbiditeit beperken.

40.1.2 Mogelijke gevolgen van multimorbiditeit 
voor de patiënt

Multimorbiditeit wordt door patiënten niet ‘slechts’ 
als de optelsom van individuele ziekten ervaren 
(Duguay, Gallagher & Fortin, 2014). Patiënten geven 
aan dat het moeilijk is om te differentiëren tussen 
de diverse gevolgen en interacties van multimorbi-
diteit. Dit betreft niet alleen de interactie tussen 
verschillende behandelingen (zoals medicatie of 
gedragsvoorschriften), maar ook de interactie tussen 
verschillende ziektebeelden (zoals moeilijk kunnen 
differentiëren tussen hartkloppingen in het kader 
van een hartritmestoornis versus een paniekaanval), 
alsook de interactie tussen ziektebeelden en behan-
delingen (zoals vermoeidheid ten gevolge van che-
motherapie, hetgeen een hoger risico op depres-
sieve klachten met zich meebrengt).

Multimorbiditeit kan dan ook diverse nadelige 
gevolgen met zich meebrengen voor de patiënt:
a Mensen met somatische en/of psychische mul-

timorbiditeit ervaren een verlaagde kwaliteit van 

leven (Makovski, Schmitz, Zeegers, Stranges & 
Van den Akker, 2019): hoe meer aandoeningen 
er tegelijkertijd aanwezig zijn, hoe lager de ge-
rapporteerde kwaliteit van leven van de patiënt. 
Vroegere studies lieten zien dat bij vrijwel alle 
somatische aandoeningen de kans op een lagere 
kwaliteit van leven groter is, als er tevens sprake 
is van een psychische aandoening (onder andere 
Jacobson, De Groot & Samson, 1997; Kuhn et 
al., 1996). Een mogelijke oorzaak voor de ver-
laagde kwaliteit van leven bij patiënten met so-
matisch-psychische multimorbiditeit is onder-
behandeling: patiënten met zowel somatische 
als psychische klachten worden vaak minder 
goed behandeld voor hun somatische klachten 
dan mensen die alleen somatische klachten 
hebben (Thornicroft et al., 2009); tegelijkertijd 
lijkt deze groep patiënten juist langer psychi-
sche ondersteuning nodig te hebben dan men-
sen met alleen psychische klachten (Harber-
Aschan, Hotopf, Brown, Henderson & Hatch, 
2019). Ook een verandering in zelfperceptie kan 
mogelijk bijdragen aan de verlaagde kwaliteit 
van leven; patiënten met multimorbiditeit rap-
porteren namelijk, onafhankelijk van de kalen-
derleeftijd, het gevoel te hebben ‘oud’ te zijn. 
Het lijf wordt als kwetsbaar ervaren in plaats 
van als krachtig. Ook ontstaan negatieve emoti-
onele veranderingen, zoals toename van boos-
heid en machteloosheid, alsmede het omgaan 
met de angstige gedachte dat er in de toekomst 
mogelijk nog meer gezondheidsproblemen zul-
len ontstaan (Duguay et al., 2014). Ten slotte kan 
de kwaliteit van leven mogelijk beïnvloed wor-
den door sociale gevolgen van multimorbiditeit. 
Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat de kans op 
eenzaamheid toeneemt met het aantal vastge-
stelde somatische aandoeningen (Stickley & 
Koyanagi, 2018). In de klinische praktijk zien 
wij daarnaast dat werk- en inkomensverlies, ver-
anderingen in de sociale rollen (zoals de ouder-
rol), alsmede schaamte voor veranderingen in 
het uiterlijk de kwaliteit van leven negatief kun-
nen beïnvloeden.

b Wanneer patiënten meerdere somatische aan-
doeningen hebben, of een combinatie van so-
matische en psychische aandoeningen, betekent 
dit dat zij vaak in behandeling zijn bij meerdere 
medische specialisten of andere zorgverleners. 
In veel gevallen wordt elke aandoening apart 
bekeken, binnen een specifiek specialisme, en 
wordt er een apart behandelplan opgesteld voor 
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elke aandoening. Dit kan problemen opleveren, 
als deze behandelplannen niet goed op elkaar 
afgestemd worden (Verhoeff, Van der Zaag, Ver-
meeren & Van Munster, 2018). Een specifiek 
voorbeeld hiervan is polyfarmacie, het gelijktijdig 
gebruik van vijf of meer verschillende genees-
middelen uit verschillende farmacotherapeuti-
sche groepen, zoals combinaties van antidiabe-
tica met anxiolytica. In een Nederlandse studie 
in huisartspraktijken (Jobse, Mulder, Ter Borgh 
& Grundmeijer, 2009) bleek bij ruim 2% van de 
huisartsenpopulatie sprake te zijn van polyfar-
macie; bij patiënten van 65 jaar en ouder steeg 
dat percentage zelfs naar 16%. Polyfarmacie 
brengt op zichzelf nadelige gevolgen met zich 
mee, zoals interactie-effecten tussen de verschil-
lende medicijnen, een verminderde therapie-
trouw (Legrain, 2007) en meer ziekenhuisopna-
mes (Beijer & De Blaey, 2002).

Zelf overzicht houden over diverse behandelplannen 
kan een te grote uitdaging zijn voor de patiënt, onder 
andere gezien de vaak beperkte medische kennis en 
gezondheidsvaardigheden van de patiënt (N’Goran 
et al., 2018). Ook tegenstrijdige adviezen van verschil-
lende behandelaars kunnen het voor de patiënt moei-
lijk maken om overzicht te houden over (het geheel 
van) het behandelbeleid en de hierin te maken keu-
zes. Hoewel er in wetenschappelijke literatuur wel 
enige aandacht is voor dergelijke problemen (Tin-
etti, Bogardus & Agostini, 2004), is er tegelijkertijd 
een tendens in de maatschappij om zelfredzaamheid 
zoveel mogelijk te stimuleren. 

Onze ervaring is dat er binnen afdelingen vaak 
wel iemand is die de regie voert over het geheel van 
deelbehandelingen, maar tussen diverse afdelingen 
of instellingen is deze regie vaak niet of nauwelijks 
aanwezig, of deze verloopt uitsluitend via de huisarts. 
Juist bij multimorbiditeit is het wenselijk om één 
verantwoordelijke behandelaar of behandelteam aan 
te wijzen, om zo duidelijkheid te creëren over de 
taken van deze regiebehandelaar en multidiscipli-
naire samenwerking met een gezamenlijk behan-
delplan te stimuleren (Goodwin et al., 2012). Een 
dergelijk samenhangend zorgprogramma brengt 
meerdere voordelen met zich mee voor de patiënt 
met multimorbiditeit, zoals een hogere patiënttevre-
denheid, minder depressieve symptomen en een 
hogere kwaliteit van leven (Hopman et al., 2016).

40.2 Probleeminventarisatie, toepassing 
van richtlijnen, en psychologische 
behandelmogelijkheden

40.2.1 Probleeminventarisatie
Psychologen kunnen, afhankelijk van de problematiek 
van de patiënt en de organisatie waarin zij werken 
(zoals medische psychologie of revalidatie, zie resp. 
H2 en H3), enerzijds een belangrijke rol spelen ten 
dienste van het case-management van patiënten met 
multimorbiditeit, en anderzijds het eigenaarschap 
bevorderen van de patiënt zelf, ten dienste van diens 
eigen gezondheids- en behandelprocessen. Immers, 
psychologen zijn opgeleid om de invloed van en 
samenhang tussen ontwikkelingspsychologische, 
alsmede huidige psychische en sociale factoren en 
stressoren in het functioneren van patiënten, in kaart 
te brengen, alsmede in een behandeltraject mensen 
te helpen hiermee om te gaan. In het krachtenveld 
van multimorbiditeit komen deze aspecten bij elkaar. 
In box 40.1 worden aangrijpingspunten voor de inven-
tarisatie van probleemgebieden bij multimorbiditeit 
gegeven; de genoemde vragen kunnen psychologen 
helpen bij het vaststellen van de behoefte aan, en 
mogelijkheden voor begeleiding of psychologische 
behandeling bij de patiënt met multimorbiditeit.

BOX 40.1  
Belangrijke vragen voor de psycholoog bij 
probleeminventarisatie van patiënten met 
multimorbiditeit

a. Vragen aan de patiënt
• Kan de patiënt zelf vertellen wat er zoal met 

hem of haar aan de hand is?
• Is de patiënt goed geïnformeerd over zijn/haar 

aandoeningen?
• Heeft de patiënt zelf een goed overzicht van 

zijn of haar (diverse) behandeltrajecten (inclu-
sief medicatie)? Is hulp hierbij wenselijk?

• Wat zijn de gevolgen van de multimorbiditeit 
voor het dagelijks leven (lichamelijk/cognitief/
psychisch/sociaal/maatschappelijk)?

• Wat vindt de patiënt zelf de belangrijkste ge-
zondheidsproblemen?

• Wat zou de patiënt helpen om het gevoel van 
controle over het eigen leven terug te krijgen?

• Wat vindt de familie of het bredere systeem van 
de klachten van de patiënt?

• Zou de patiënt eventueel hulp willen bij:
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a het omgaan met stressoren ten gevolge van de 
multimorbiditeit (bijvoorbeeld fysiek, gedrags-
matig, psychisch, sociaal);

b het omgaan met (de complexiteit van) diverse 
specialismen waarmee de patiënt te maken 
heeft;

c het hanteren van een passende levensvervul-
ling, c.q. toekomstbeeld?  

b. Informatie die de psycholoog kan verzamelen 
met betrekking tot de betreffende ziektebeelden
• Welke lichamelijke en/of psychische klachten 

brengen de diverse ziektebeelden van deze pa-
tiënt met zich mee?

• Wat zijn, op grond van onderzoek, klinische ex-
pertise en/of multidisciplinair overleg, gevol-
gen van de diverse ziektebeelden voor het func-
tioneren van de patiënt (lichamelijk/cognitief/
psychisch/sociaal/maatschappelijk)?

• Gebruikt de patiënt medicatie en/of medische 
hulpmiddelen voor de diverse ziektebeelden? 
Zo ja, welke? Wat is de mogelijke impact hier-
van op het functioneren van de patiënt?

• Is er verslaglegging over eerdere somatische en/
of psychologische behandelingen beschikbaar? 

c. Overlegpunten met betrokken specialisten
• Zijn de huisarts en de betrokken specialisten op 

de hoogte van de aanwezigheid van een combi-
natie van somatische en/of psychische aandoe-
ningen?

• Zijn er bij hen vragen over hoe om te gaan met de 
multimorbiditeit in het contact met de patiënt?

• Kan er sprake zijn van interactie tussen de ver-
schillende aandoeningen en/of behandelingen? 
Zo ja, hoe kunnen eventuele problematische, 
c.q. negatieve gevolgen hiervan zoveel mogelijk 
beperkt worden?

• Is er voldoende afstemming tussen de verschil-
lende disciplines, bijvoorbeeld met betrekking 
tot de behandelplannen? Wie is de verantwoor-
delijke regiebehandelaar of welk team is verant-
woordelijk voor de onderlinge afstemming tus-
sen behandelteams?

40.2.2 De toepassing van richtlijnen bij 
multimorbiditeit

Wanneer een patiënt meerdere (chronische) aan-
doeningen tegelijkertijd heeft, betekent dit dat 
meerdere ‘single disease-richtlijnen’ tegelijkertijd 
toegepast kunnen worden op één patiënt. Hoewel 

in dergelijke richtlijnen vaak wel aandacht is voor 
eventuele comorbiditeit naast de hoofddiagnose die 
aan de orde wordt gesteld, beperken de genoemde 
adviezen zich meestal tot de beschrijving van como-
rbiditeiten die een direct risico met zich kunnen 
meebrengen, en/of comorbiditeiten die de prog-
nose van de primaire diagnose kunnen wijzigen. 
Behandeladviezen in het geval van comorbiditeit 
bestaan in dergelijke single disease-richtlijnen vaak 
uit het geven van extra medicatie of behandeling; 
zoals eerder besproken brengt dit laatste risico’s 
met zich mee voor de patiënt, zoals het verhoogde 
risico op polyfarmacie (Jobse et al., 2009). Ook 
worden in dergelijke richtlijnen vaak geen priori-
teiten besproken voor het behandelen van de como-
rbiditeit (Tinetti et al., 2004), met als gevolg dat 
een bepaalde behandelaar zelf deze prioritering zou 
moeten aanbrengen; maar wellicht stelt een ande-
re behandelaar, in een andere discipline, wel ande-
re prioriteiten. Met andere woorden: behandelaars 
voor verschillende aandoeningen kunnen weliswaar 
volgens richtlijnen werken, maar toch langs elkaar 
heen werken. Het is al met al complex en tijdrovend 
voor behandelaars om kundig om te gaan met meer-
dere single disease-richtlijnen tegelijkertijd (Mangin, 
Heath & Jamoulle, 2012).

Naast single disease-richtlijnen zijn er gelukkig ook 
generieke richtlijnen beschikbaar aangaande de diagnos-
tiek en behandeling van multimorbiditeit. Een voor-
beeld hiervan is de GGZ standaard Multimorbiditeit4, 
waarin aandacht is voor zowel herkenning en preven-
tie, als voor diagnostiek en behandeling van chronische 
somatisch-psychische multimorbiditeit. In deze gene-
rieke richtlijn worden concrete adviezen gegeven over 
hoe om te gaan met de eerder beschreven complexiteit, 
en de nadelige gevolgen van het toepassen van meer-
dere single disease-richtlijnen op één patiënt. In het 
geval van polyfarmacie wordt bijvoorbeeld aangeraden 
een actueel medicatieoverzicht bij te houden, dat bo-
vendien beschikbaar is voor alle hulpverleners die 
betrokken zijn bij de patiënt. Een in Amerika ontwik-
keld stappenplan kan helpen bij het vormgeven van 
behandelbeleid bij oudere patiënten met multimorbi-
diteit (American Geriatrics Society Expert Panel on the 
Care of Older Adults with Multimorbidity, 2012). Ech-
ter, onderzoek laat zien dat ook de toepassing van 
generieke richtlijnen in de praktijk als uitdagend wordt 
ervaren door clinici; generieke en single disease-richtlij-
nen kunnen elkaar namelijk tegenspreken in de ge-

4 http://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/comorbiditeit
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boden adviezen (Muth, Kirchner, Van den Akker, 
Scherer & Glasziou, 2014). Wellicht hangen dergelijke 
tegenstrijdige adviezen samen met beperkingen in 
onderzoeksmethodologie, waarbij patiënten met mul-
timorbiditeit veelal uitgesloten worden in effectiviteits-
studies (Gross, Mallory, Heiat & Krumholz, 2002); 
door deze teneur weten we met betrekking tot multi-
morbiditeit niet zeker wanneer we welke behandeling 
moeten inzetten voor welke patiënten. Ook weten we 
niet zeker wanneer we zouden moeten besluiten om 
bepaalde behandelingen niet meer aan te bieden aan 
patiënten met multimorbiditeit. 

Een belangrijke bijdrage van psychologen in deze 
complexiteit kan zijn dat zij de beleving en vragen 
van de patiënt inventariseren en centraal stellen. Dit 
brengt met zich mee dat de patiënt goed geïnformeerd 
moet worden door alle betrokken hulpverleners, niet 
alleen over de specifieke aandoeningen, maar ook 
over de mogelijke samenhang en implicaties van be-
staande comorbiditeiten. Idealiter zijn de betrokken 
hulpverleners van elkaars behandelplannen op de 
hoogte, niet alleen in geval van meerdere somatische 
aandoeningen, maar ook als er sprake is van een so-
matische aandoening in combinatie met een psychi-
sche aandoening (zie hieronder respectievelijk box 
40.2 en 40.3). In het tweede geval kunnen enerzijds 
somatisch specialisten moeilijkheden ervaren bij het 
herkennen en interpreteren van psychische of psy-
chiatrische problematiek; anderzijds hebben psycho-
logen doorgaans slechts beperkte kennis over de aard 
en behandelingsmogelijkheden van somatische aan-
doeningen. Multidisciplinair overleg, al dan niet in 
het bijzijn van de patiënt, kan belangrijk zijn in der-
gelijke gevallen.

40.2.3 Psychologische 
behandelingsmogelijkheden voor 
patiënten met multimorbiditeit

Op grond van de hiervoor beschreven probleemin-
ventarisatie en de adviezen in de beschikbare single 
disease- en generieke richtlijnen kan, indien daar een 
indicatie voor is, een psychologisch behandeltraject 
gestart worden bij patiënten met somatische mul-
timorbiditeit of somatisch-psychische multimorbi-
diteit. In het geval van somatische multimorbiditeit 
betreft het bijvoorbeeld een psychologische behan-
deling gericht op het vergroten van zelfmanagement-
vaardigheden bij het leren omgaan met meervou-
dige somatische problematiek (Park & Chang, 2014). 
In het geval van somatisch-psychische multimor-
biditeit kan het bijvoorbeeld gaan om behandeling 

van een patiënt met een angststoornis ten gevolge 
van diabetes mellitus (Boyle, Allan & Millar, 2004). 

Aangezien er, voor zover wij weten, tot op heden 
geen effectiviteitsstudies bekend zijn betreffende 
psychologische behandelingen bij (gevolgen van) 
multimorbiditeit, is het wenselijk om te onderzoeken 
of (bestaande) psychologische behandeltechnieken 
de ziektelast van patiënten met multimorbiditeit 
zouden kunnen verlichten. Er kan in dit kader ge-
dacht worden aan onderzoek naar de effectiviteit van 
diverse interventiemogelijkheden, zoals beschreven 
in deel 1 van dit handboek.

Meerdere

MarleenJos

Geen

Geen

Meerdere

Somatische
klachten en aandoeningen

Psychische
klachten 
en aan-

doeningen

Figuur 40.2  Plaatsing van Jos (casus 1) en Marleen 
(casus 2) op de multimorbiditeitsassen

40.3 Multimorbiditeit in de klinische 
praktijk: twee casussen

Om psychologen te inspireren hoe om te gaan met 
casuïstiek waarin multimorbiditeit een belangrijke 
rol speelt, beschrijven we twee patiënten: Jos (box 
40.1, casus 1) en Marleen (box 40.2, casus 2), waar-
bij we in het bijzonder aandacht hebben voor de 
hindernissen die deze patiënten tegenkomen bij 
het omgaan met, of de behandeling van hun mul-
timorbiditeit. In casus 1 gaat het vooral over soma-
tische multimorbiditeit in relatie tot levensloop en 
leefstijl; in casus 2 gaat het vooral over somatisch-
psychische multimorbiditeit, namelijk de impact 
van intrusieve, levensbedreigende somatische pro-
blematiek, in samenhang met bestaande psychische 
problematiek. Na de casusbeschrijving geven we 
een indruk van de psychologische begeleiding en 
behandeling van beide patiënten, die zich in twee 
verschillende dimensionele velden van de eerder 
gepresenteerde multimorbiditeitsassen bevinden 
(zie figuur 40.2).

 EBSCOhost - printed on 7/18/2022 4:32 AM via RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use



hoofdstuk 40 Multimorbiditeit: de patiënt centraal

445

BOX 40.2  
Casus 1: meerdere somatische aandoenin-
gen tegelijkertijd

Jos is een 73-jarige man die de afgelopen jaren 
kwakkelt met zijn gezondheid. Sinds langere tijd 
kampt hij met overgewicht. Vanuit zijn jeugd heeft 
hij een ongezond eetpatroon, onregelmatig eten 
met veel vet. Omdat hij eerder zijn weekends op 
het voetbalveld doorbracht, bleef zijn gewicht rede-
lijk stabiel gedurende een groot aantal jaren. Zijn 
werk als elektricien zorgde er bovendien voor dat 
hij de hele dag in beweging was. Echter, rond zijn 
57e levensjaar veranderde daar iets in: Jos kreeg last 
van pijnlijke gewrichten, met name in zijn voeten, 
later van ontstekingen in zijn knie. Voetballen en 
werken ging steeds moeizamer. Zijn gewicht nam 
toe. Bij Jos werd reumatoïde artritis vastgesteld, 
een aandoening die eerder ook bij zijn vader aan-
wezig was. Hij werd behandeld door een reumato-
loog middels prednisonkuren. Hoewel deze kuren 
een positief effect hadden op de gewrichtsontste-
kingen, zorgde deze medicatie er ook voor dat hij 
slecht sliep. Gebruik van prednison zorgde boven-
dien voor verdere gewichtstoename. 
Recentelijk is duidelijk geworden dat de bloedsui-
kers van Jos steeds verder oplopen. Om deze re-
den is Jos ook bekend bij de internist, die Jos ge-
adviseerd heeft om meer te gaan bewegen met 
als doel af te vallen; het overgewicht is namelijk 
intussen meer dan 25 kilo. Omdat zijn knie echter 
inmiddels versleten is door de jarenlange ontste-
kingen, is bewegen zeer moeizaam en sporten 
vrijwel onmogelijk. Er wordt daarom voorgesteld 
om een knieprothese te plaatsen. De orthopeed 
twijfelt echter, vanwege het overgewicht, of het 
raadzaam is deze operatie uit te voeren. Jos, die 
inmiddels bekend is bij een reumatoloog, inter-
nist en orthopeed krijgt van elk van deze hulpver-
leners goedbedoelde adviezen. De verschillende 
behandeldoelen en behandelplannen lijken elkaar 
echter in de weg te zitten (wel-niet prednison, 
wel-niet meer bewegen, wel-niet een operatie in 
verband met een knieprothese), waardoor Jos 
niet weet wat te doen.
Jos stuit daarbij op onbegrip uit zijn omgeving. 
Zijn vrouw vindt dat hij de operatie moet doorzet-
ten, omdat ze verwacht dat de operatie een groot 
aantal problemen zal wegnemen. Jos is echter erg 
bang voor de operatie; zijn vader heeft in het verle-
den soortgelijke operaties gehad, die veel pijn ga-
ven en weinig opleverden. Hij vraagt zich af of hij 

niet méér beperkt uit de operatie zal komen, in 
plaats van dat zijn klachten minder zullen zijn. Het 
gepieker over dit soort vragen maakt zijn slaapkwa-
liteit er niet beter op. Zijn er geen alternatieven 
voor de operatie? Zoals korte stukjes lopen? Of zijn 
dieet aanpassen, zodat hij misschien wat afvalt en 
misschien ook zijn bloedsuikerspiegels beter wor-
den? Ook na het bespreken van deze dilemma’s 
met zijn omgeving komt hij er niet uit. Jos wordt 
daarom verwezen naar een aan het ziekenhuis ver-
bonden medisch psycholoog, met de vraag hem te 
ondersteunen bij het overzien van, en omgaan met 
de somatische multimorbiditeit.

Beloop psychologische begeleiding: Jos bevindt zich in 
een complexiteit van meerdere somatische proble-
men, waarbij het voor hem onduidelijk is hoe keuzes 
en gevolgen met elkaar samenhangen. De psycholoog 
luistert naar zijn verhaal en besteedt daarbij in het 
bijzonder aandacht aan de complexiteit en de gevol-
gen van de somatische aandoeningen voor het dage-
lijks leven. De psycholoog stelt aan Jos de vraag wat 
hij zelf het belangrijkste gezondheidsprobleem vindt 
op dit moment. Verrassenderwijs blijkt dit niet de 
obesitas of de pijnlijke knie te zijn, maar heeft Jos 
het meest last van zijn slaapproblemen.

De psycholoog brengt deze slaapproblemen ver-
der in kaart. Jos piekert in de avonduren over de 
voorgestelde operatie, waarbij hij angstige toekomst-
beelden voor zich ziet, die samenhangen met de 
herinneringen die hij heeft aan de complicaties na 
de operaties van zijn vader. Alhoewel er op grond 
van relevante criteria uit de DSM-5 geen sprake lijkt 
te zijn van een formele angststoornis wordt toch, 
vanuit de gedachte dat de angstige toekomstbeelden 
Jos uit zijn slaap houden, voorgesteld enkele zit-
tingen te besteden aan EMDR. De spanning rondom 
deze angstige toekomstbeelden daalt hierdoor in 
twee zittingen, maar de slaapproblemen zijn nog 
niet verdwenen. Zou het kunnen dat medicatie (pred-
nison) zijn slaapproblemen versterkt? Jos vindt het 
moeilijk om deze vraag aan zijn reumatoloog voor 
te leggen; met zijn achtergrond als elektricien heeft 
hij weinig kaas gegeten van de medische taal die de 
reumatoloog gebruikt en de consulten gaan snel. De 
psycholoog formuleert daarom samen met Jos een 
hulpvraag voor de reumatoloog, die hij opschrijft en 
meeneemt naar het volgende consult.

Na aanpassing van de medicatie verminderen de 
slaapproblemen inderdaad. Jos heeft nu ruimte in 
zijn hoofd om na te denken over de optionele ope-
ratie aan zijn knie. Hij laat zich opnieuw informeren 
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door alle betrokken disciplines, waarbij het hem 
opvalt dat de artsen niet van elkaars adviezen op de 
hoogte zijn. De psycholoog stimuleert Jos enerzijds 
hiervoor aandacht te vragen bij de diverse artsen, en 
anderzijds om zelf te benoemen wat zijn eigen over-
wegingen zijn bij het wel of niet aangaan van de 
operatie. De psycholoog stelt zich hierbij neutraal 
en niet-oordelend op, en nodigt Jos uit zijn eigen 
standpunt te onderzoeken. Hij besluit uiteindelijk 
om de operatie door te zetten. 

Na de operatie en bijbehorende revalidatie zien 
Jos en de psycholoog elkaar weer. Hoewel de opera-
tie geslaagd is en hij wat beter kan bewegen, groeit 
tevens het besef dat deze operatie als zodanig de rest 
van zijn multimorbiditeit niet zal oplossen. De bloed-
suikers blijven problematisch en mogelijk moet hier 
behandeling voor ingezet worden, in combinatie met 
leefstijlinterventies. Jos realiseert zich daarnaast dat 
hij geen jonge vent meer is en vraagt zich af wat het 
leven met zo veel lichamelijke problemen voor hem 
zinvol maakt; hij uit zich moedeloos. Daarom stelt 
de psycholoog voor om levenservaringen die eerder 
voor hem veel waarde hadden opnieuw onder de 
aandacht te nemen. Hij hield vroeger van voetbal en 
bewegen, het gaf hem een gevoel van vitaliteit en 
saamhorigheid; zou het haalbaar zijn om in aange-
paste vorm, of onder begeleiding weer te gaan be-
wegen en te sporten, op een manier die past bij zijn 
huidige mogelijkheden? Deze invalshoek spreekt 
Jos aan; niet zozeer vanwege het gewichtsverlies dat 
hij daarmee kan bereiken, maar vooral vanwege de 
voldoening die hij eerder in zijn leven ervoer tijdens 
het sporten en de bijkomende sociale contacten. Zijn 
stemming klaart op en hij voelt zich fysiek beter.

BOX 40.3  
Casus 2: somatische aandoeningen in com-
binatie met psychische aandoeningen

Marleen is 37 jaar en heeft al behoorlijk wat mee-
gemaakt. Ten gevolge van ernstig nierfalen kreeg 
zij hemodialyse en vervolgens onderging zij tien 
jaar geleden een niertransplantatie; de donornier 
kreeg ze van haar broer. Hoewel de transplantatie 
slaagde, kreeg zij, ten gevolge van de medicatie 
tegen afstoting van de nieuwe nier, baarmoeder-
halskanker – een complicatie die bij vrouwen va-
ker voor kan komen. Meerdere zware chemoku-
ren en bestralingen volgden, waarop de kanker in 
remissie kwam. Door de niertransplantatie en de 
baarmoederhalskanker heeft Marleen echter een 

streep door haar kinderwens moeten zetten, tot 
groot verdriet van haarzelf en haar echtgenoot.
Marleens nierfuncties nemen inmiddels langzaam 
af. Er wordt gesproken over een nieuwetransplan-
tatie, die vermoedelijk binnen een jaar dient plaats 
te vinden. Marleen heeft hier echter haar bedenkin-
gen bij. Een volgende transplantatie betekent dat 
zij maanden uit de running zal zijn. Ze vraagt zich 
bovendien af: moet ik een ander familielid om 
transplantatie vragen en hoe doe ik dat? Wil ik wel 
een nier van een ander familielid? Of liever van ie-
mand anders? Zou diegene een tegenprestatie 
verwachten? Marleen is iemand die andere men-
sen niet altijd goed begrijpt, en vice versa. In eer-
der contact met een psycholoog werden deze 
moeilijkheden genoemd als mogelijk passend bij 
een autismespectrumstoornis.
Marleen uit de laatste tijd steeds vaker gedachten 
over de zinloosheid van haar leven, dat vrijwel ge-
heel in het teken staat van haar somatische aan-
doening. Kinderen zal zij niet krijgen en zij voelt 
zichzelf tot last van haar man, familie en haar 
eventuele toekomstige donor. Zij wordt de laatste 
tijd snel boos en voelt zich somber. Ze vraagt zich 
af of ze überhaupt nog wel behandeling wil krijgen 
voor haar falende nier. Wat zal haar kwaliteit van 
leven daarna nog zijn? De nefroloog vermoedt dat 
er, naast het nierfalen, meer aan de hand is bij 
deze patiënte en verwijst haar door naar een psy-
choloog van de afdeling soma en psyche van de 
aan het ziekenhuis verbonden afdeling psychiatrie.

Beloop psychologische begeleiding: tijdens de eerste 
afspraken met de psycholoog blijkt dat Marleen geen 
prater is: er vallen lange stiltes in het contact en het 
kost zowel Marleen als de psycholoog moeite om het 
gesprek op gang te houden. Bovendien kan ze moei-
lijk uitleggen hoe ze zich voelt; ze voelt vooral irri-
tatie, maar weet niet waarom. Met toestemming van 
Marleen vraagt de psycholoog de verslaglegging op 
van de eerdere psycholoog; er blijkt in het verleden 
inderdaad een autismespectrumstoornis vastgesteld 
te zijn. De psycholoog nodigt, in overleg met Mar-
leen, haar partner uit en deze vertelt dat Marleen de 
laatste tijd zichzelf niet is: ze wordt snel boos op 
hem, is kortaf en roept in ruzies regelmatig dat het 
voor haar allemaal niet meer hoeft. De psycholoog 
stelt aan Marleen de vraag of ze eerder ook de gedach-
te had ‘dat het voor haar allemaal niet meer hoeft’. 
Zij benoemt dat dit niet het geval is; eerder haalde 
ze nog wel plezier uit het contact met haar man en 
familie, ondanks haar ernstige somatische aandoe-
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ning. Ze geeft tegelijkertijd aan dat ze, zoals ze er 
nu in staat, geen behandeling meer wil voor haar 
nieren; het leven is voor haar zo niet draaglijk. Deze 
uitspraak doet haar partner zichtbaar pijn; hij over-
weegt namelijk om als donor zijn nier af te staan. 

De psycholoog vermoedt op basis van de anam-
nese, heteroanamnese en resultaten van vragenlijsten 
dat Marleen momenteel voldoet aan de criteria van 
een depressieve episode, maar vraagt zich tevens af 
in hoeverre de depressieve episode, in combinatie met 
de eerdergenoemde autismespectrumstoornis, ver-
weven is met de huidige beleving van de ernstige 
somatische aandoening van patiënte. Normaal ge-
sproken zou men bij een depressieve stoornis wellicht 
starten met activatie conform het protocol voor cog-
nitieve gedragstherapie. Hier is echter sprake van 
multimorbiditeit en bovendien is Marleen door haar 
nieraandoening snel moe. Samen met Marleen, haar 
man en haar nefroloog wordt, rekening houdend met 
zowel haar fysieke conditie, als haar stemmingspro-
blematiek, als haar autismespectrumstoornis, een 
gestructureerd weekschema ontworpen. In dit schema 
voert patiënte in de ochtend een uur lang praktische 
huishoudelijke taken uit en onderneemt zij in de mid-
dag één zinvolle activiteit. Ook wordt vanuit dit kader 
thuisbegeleiding ingeschakeld om te helpen bij het 
in praktijk brengen van dit weekschema. 

Wanneer de stemming enigszins opgeklaard is, 
wordt in de therapiegesprekken bij de psycholoog 
stilgestaan bij de moeilijke keuze waar Marleen voor 
staat: wel of geen volgende transplantatie? De psy-
choloog legt aan Marleen uit dat de huidige dysfunc-
tionele, stemmingsgerelateerde cognities haar keu-
ze wellicht zouden kunnen beïnvloeden; zou zij een 
andere keuze maken als haar stemming nog verder 
zou zijn opgeklaard?

Aangezien vervolgens in de gesprekken duidelijk 
wordt dat Marleen de keuzemogelijkheden en de 
consequenties van verschillende behandelopties 
moeilijk kan overzien, werkt de psycholoog met Mar-
leen gestructureerd aan een overzicht van (moge-
lijke gevolgen van) alle behandelopties. Hierdoor 
krijgt Marleen rust in haar hoofd; ze merkt dat zij 
wellicht toch behandeling voor haar falende nier wil 
krijgen, om haar leven een vervolg te geven. Zij wil 
graag plezierige activiteiten oppakken; ze besluit een 
naaicursus te gaan volgen. Met Marleen wordt afge-
sproken dat, ongeacht haar keuze voor behandeling, 
zij regelmatig contact met de psycholoog zal houden. 
Vanwege de complexiteit van haar multimorbiditeit 
is continuïteit en samenhang in zowel somatische 
als psychische zorg belangrijk voor Marleen. 

40.4 Besluit
Zoals beschreven in dit hoofdstuk komt multimor-
biditeit tegenwoordig veel voor en zal de prevalentie 
ervan vermoedelijk toenemen in de komende jaren. 
Enerzijds heeft deze toename te maken met de voort-
gang van medische ontwikkelingen, waardoor wel-
iswaar diverse aandoeningen beter te bestrijden zijn 
en ook de levensverwachting stijgt (met als gevolg 
vergrijzing), maar tevens daarmee het aantal mensen 
met multimorbiditeit zal stijgen. Anderzijds leiden 
ongezonde leefstijlfactoren (zoals ongezonde eetge-
woontes, stress, gebrek aan beweging) tot toename 
van diverse aandoeningen zoals obesitas, diabetes, 
hart- en vaataandoeningen en kanker (zie ook H10). 

In dit hoofdstuk hebben we willen benadrukken 
dat in geval van multimorbiditeit drie aspecten van 
uitnemend belang zijn:
• ten eerste, multimorbiditeit als zodanig te on-

derkennen, zowel aan de zijde van de patiënt, 
als bij de betrokken behandelaars;

• ten tweede, bij multimorbiditeit als behande-
laars onderling contact te hebben over het ge-
heel van beoogd behandelbeleid;

• ten derde de patiënt een centrale positie te ge-
ven, om voortdurend af te stemmen op welke 
gebieden er behoefte is aan (somatische/psychi-
sche) behandeling en begeleiding.

Een kerntaak van de psycholoog kan in dit verband 
zijn om de patiënt te begeleiden in het omgaan met 
de complexiteit van de (behandeling en begeleiding 
van de) multimorbiditeit. Er kan hulp welkom zijn 
bij zowel het overzien van multidisciplinaire, soms 
gefragmenteerde behandelprocessen, alsmede bij 
het inzien van de noodzaak tot veranderingen in 
leefstijl en het uitvoeren van leefstijlinterventies. Een 
onderdeel van deze kerntaak van de psycholoog kan 
in dit verband betreffen: het psychologisch behan-
delen van een psychische aandoening, naast of in 
verband met een aanwezige somatische aandoening. 
Ten slotte kan aan een psycholoog gevraagd worden 
een patiënt te begeleiden bij het exploreren van een 
toekomstgerichte attitude, waaronder wellicht exis-
tentiële vraagstukken zoals hoe zin te ervaren in een 
leven dat grotendeels in het teken staat van ziek zijn.

Gezien de huidige en toekomstige ontwikkelingen 
is het van groot belang dat we zorgdragen voor proac-
tieve, geïntegreerde zorg voor patiënten met multi-
morbiditeit, om optimaal lichamelijk en psychisch 
functioneren te bevorderen. Hiervoor zullen we als 
zorgverleners over het grensgebied van onze eigen 
professie moeten kijken en zullen we het onderwerp 
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multimorbiditeit een plek moeten geven in diverse 
opleidingen, waaronder opleidingen voor psychologen.
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