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Samenvatting Wie het idee heeft dat de huis
arts zich vooral bezighoudt met niet-ernstige 
klachten van voorbijgaande aard, doet er goed 
aan dit beeld bij te stellen. Daarbij is het van 
belang onderscheid te maken tussen het voor
komen van enkelvoudige chronische ziekte, 
chronisch ziek-zijn, multimorbiditeiten sociale 
prevalentie. In deze beschouwing worden deze 
begrippen geadstrueerd met gegevens vanuit 
het Registratienet Huisartspraktijken (RNH). 
Door de huisarts vastgestelde clu·onische aan
doeningen komen voor bij bijna 30 procent van 
de RNH-praktijkbevolking. Ook multimorbi
diteit komt vaak voor, met name bij ouderen: 
van de 80-plussers heeft meer dan 40 procent 
twee of meer chronische aandoeningen. Vijfen
zeventig procent van de chronische aandoenin
gen is geconcentreerd in minder dan een derde 
van de woonverbanden. De 'sociale prevalen
tie' van chronische ziekte (het percentage per
sonen dat via het eigen woonverband direct (als 
patiënt) of indirect (als naaste) bij chronische 
ziekte betrokken is) bedraagt 56 procent. Deze 
gegevens maken duidelijk dat chronische ziek
te in de huisartspraktijk een omvangrijk pro
bleem vormt, waarmee de meerderheid van de 
praktijkbevolking te maken heeft. Mede gezien 
de demografische ontwikkelingen is te ver
wachten dat de hiermee samenhangende huis
artsgeneeskundige zorg in de toekomst nog in 
intensiteit zal toenemen. 
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Inleiding 

De meeste klachten die gepresenteerd 
worden op het spreekuur van de huisarts, 
zijn niet ernstig en gaan in het algemeen 
snel over of worden zonder problemen 
verholpen. Onder nieuw optredende aan
doeningen zijn ernstige en chronische 
ziekten relatief zeldzaam. Van de huisarts
geneeskunde wordt daarom wel gezegd 
dat deze zich vooral bezighoudt met veel 
voorkomende, niet-ernstige klachten, en 
slechts in bescheiden mate met chronische 
ziekten. 

Deze opvatting doet geen recht aan de 
praktijk. In deze bijdrage wordt gedemon
streerd hoe omvangrijk de betrokkenheid 
van de huisarts bij chronische ziekte is. 
Het is belang1ijk hierbij onderscheid te 
maken tussen de prevalentie van één ziek
te, de prevalentie van ziek-zijn, de preva
lentie van multimorbiditeit, en de sociale 
prevalentie (het percentage personen dat 
via het eigen woonverband direct (als pa
tiënt) of indirect (als naaste) bij chronische 
ziekte betrokken is). Deze beschouwing 
wordt geadstrueerd met gegevens vanuit 
het Registratienet Huisartspraktijken 
(RNH). 1 

Prevalentie van één 
chronische ziekte 

Voor een aandoening als influenza die 
vaak optreedt maar zeer kort duurt, is de 
incidentie (het aantal nieuwe gevallen per 
10.000 personen per seizoen of per jaar) 
een betere maat dan de (punt)prevalentie 
(het percentage mensen in de bevolking 
dat op een bepaald punt in de tijd de ziekte 
heeft). Voor chronische ziekten die niet al 
te vaak nieuw optreden maar lang duren, 
is dit precies andersom: de prevalentie is 
de beste frequentiemaat om de actuele 
'burden of illness' in verband met een 
chronische ziekte weer te geven. 

Het is in dit kader verhelderend een 
basale epidemiologische regel naar voren 
te halen, die geldig is in een stabiele popu
latie zoals wij die in Nederland kennen: 
incidentie x gemiddelde ziekteduur =pre
valentie. 2·3 Dat betekent voor chronische 
aandoeningen: ook al doen nieuwe geval-

!en van een ziekte zich niet zo vaak voor 
(lage incidentie), toch kan een hoge preva
lentie bereikt worden, als de ziekte gemid
deld lang duurt. Als voorbeeld kan men 
denken aan diabetes mellitus: het inciden
tiecijfer van gediagnostiseerde diabetes 
mellitus in de huisartspraktijk bedraagt 
circa 2 per 1000 ingeschreven personen 
per jaar,4 terwijl de prevalentie maar liefst 
30 per 1000 ingeschreven personen be
draagt. 1 De verklaiing is dat diabetespa
tiënten vóór hun overlijden gemiddeld 15 
jaar aan deze ziekte lijden. De omvang van 
de populatie diabetespatiënten is dan ook 
aanzienlijk gemiddeld circa 70 per huis
artspraktijk - en daarmee is ook de forse 
betrokkenheid van de huisarts aangege
ven.5 

Prevalentie van chronisch 
ziek-zijn 

Als men de betrokkenheid van de huisarts 
bij chronisch zieken per afzonderlijke 
ziekte (nosologische entiteit) beschouwt, 
heeft men geen zicht op de omvang van 
het probleem chronische ziekte als geheel. 
Zo is de prevalentie van hypothyreoïdie en 
retinopathie slechts 0,3 procent, terwijl de 
pre valenties van de groepen endocriene en 
zintuiglijke aandoeningen als categorie 
respectievelijk 5,3 en 2,7 procent bedra
gen. Als men chronische ziekte als zoda
nig als entiteit beziet en alle verschillende 
chronische aandoeningen combineert, dan 
komt men tot een nog veel hogere preva
lentie van chronisch ziek-zijn. 

Observaties op dit gebied kunnen juist 
in de huisartsgeneeskunde gedaan wor
den, omdat dit bij uitstek het medische 
vakgebied is dat alle nosologische deelter
reinen in een klinisch relevante samen
hang overziet. In een analyse van het be
stand van het Registratienet Huisartsprak
tijken (RNH) werden chronische aandoe
ningen betrokken van bewegingsapparaat, 
luchtwegen, hart- en vaatstelsel, endocrie
ne systeem, zintuigen, urogenitale appa
raat, zenuwstelsel, en huid, alsmede kan
ker en chronische psychische aandoenin
gen. 6 Voor zover niet anders vermeld, zijn 
de in dit artikel gepresenteerde gegevens 
ontleend aan deze studie. 
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Het bleek dat 29,4 procent van de inge
schreven personen bij de huisaits bekend 
was met ten minste één min of meer ern
stige actieve (reeds meer dan een half jaar 
bestaande) chronische aandoening (tabel 

1). Hieruit blijkt duidelijk hoe omvangrijk 
de betrokkenheid van de huisarts bij de 
gezondheidsproblematiek van chronisch 
zieken is. Dit is in extra sterke mate het 
geval bij patiënten van hoge leeftijd: van 

Tabel 1 Prevalentie van actieve chronische aandoeningen in de huisartspraktijk, zoals 
waargenomen in het Registratienet Huisartspraktijken; percentages van de 
geregistreerde populatie6 

Categorie Prevalentie 
van categorie 

Prevalentie van meest 
voorkomende ziekte per 

categorie 

Bewegingsapparaat 8,3 atrose WK 
Luchtwegen 6,4 astma 
Hart- en vaatziekten 5,4 IHZ 
Endocriene ziekten 5,3 diabetes 
Psychische aandoeningen 3,4 depressie 
Huidziekten 3,4 eczeem 
Zintuigen 2,7 doofheid 
Kanker 1,7 borstkanker 
Urogenitale ziekten 1,2 incontinentie 
Neurologisch 

pijn 1,2 migraine 
motorisch 1,0 epilepsie 

chronisch ziek-zijn* 29,4 

* Het hebben van tenminste één chronische ziekte 

Tabel 2 Het percentage personen met twee of meer chronische aandoeningen, in 
relatie tot de leeftijd en geslacht, zoals waargenomen in het Registratienet 
Huisartspraktijken; percentages van de geregistreerde populatie6

•
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Leeftijd Mannen Vrouwen 

0 19 jaar 2,4 2, 1 
20 39 2,3 2,2 
40- 59 6,0 4,9 
60- 79 22,5 22,1 
280 42,4 40,5 

Tabel 3 Relatie tussen verschillende typen prevalentie, zoals waargenomen in het 
Registratienet Huisartspraktijken; percentages van de geregistreerde populatie6 

Afzonderlijke ziekten* 
Chronisch ziek-zijnt 

Nosologisch 

<4 
29 

Sociaal 

<10 
56 

1,9 
3,5 
1,3 
2,8 
1,1 
2,0 
1,6 
0,4 
0,7 

1,1 
0,6 

Nosologisch: alleen de chronisch zieken. Sociaal: betreft tevens leden van het gezin/woonverband van 
chronisch zieken. 
*alleen afzonderlijke ziekten; t betreft chronisch ziek-zijn in het algemeen, c.q. het lijden aan tenminste 
één chronische aandoening. 
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de 75-plussers had 70 tot 80 procent een 
chronisch gezondheidsprobleem. 

Multimorbiditeit 

Eén persoon kan meer dan één chronische 
aandoening tegelijk hebben. Dit komt ook 
naar voren uit tabel 1: de optelsom van de 
afzonderlijke prevalenties (40 procent) is 
groter dan de prevalentie van het hebben 
van ten minste één chronische ziekte (29 
procent). In de RNH-populatie bleek ruim 
9 procent van de ingeschreven personen 
meer dan één chronische aandoening te 
hebben. 

Dit fenomeen wordt wel comorbiditeit 
of multimorbiditeit genoemd. 7•

8 Het kan 
een toevallig samengaan van twee ziekten 
betreffen, maar kan ook een uiting zijn van 
een gemeenschappelijke etiologische of 
pathogenetische basis van verschillende 
nosologische entiteiten. Er zijn aanwijzin
gen dat multimorbiditeit vaker voorkomt 
dan op grond van het toeval en op grond 
van bekende pathogenetische samenhan
gen (zoals bij hartziekte, atheroscleroti
sche vaataandoeningen en diabetes) te 
verwachten is. De determinanten van het 
nog weinig onderzochte verschijnsel mul
timorbiditeit kunnen biologische en psy
chosociale dimensies hebben. Een belang
rijke determinant is in elk geval de leeftijd. 
Uit onze analyse bleek dat meer dan 40 
procent van de 80-plussers twee of meer 
chronische aandoeningen had, tegen on
geveer 2 procent van de personen onder de 
40 jaar (tabel 2). Ook lijkt het erop dat 
multimorbiditeit vaker voorkomt bij per
sonen met een minder hoge sociaal-econo
mische status. 

Sociale prevalentie 

Tenslotte is het voor het zichtbaar maken 
van de omvang van de problematiek van 
chronische ziekte zinvol om de betrokken
heid van de leden van het gezin of woon
verband van de patiënt tot uitdrukking te 
brengen in een prevalentiecijfer. Wij kun
nen in dit verband spreken van de sociale 
prevalentie van chronische ziekte: het per
centage van de bevolking dat via het eigen 
woonverband direct (als patiënt) of indi-
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reet (als naaste) betrokken is bij chroni
sche ziekte.6 

De sociale prevalentie van een ziekte is 
maximaal gelijk aan de prevalentie van de 
ziekte maal de gemiddelde omvang van de 
woonverbanden van de patiënten met deze 
ziekte. Maximaal, omdat het mogelijk is 
dat meer dan één persoon in eenzelfde 
woonverband de ziekte heeft. Zo vonden 
we in het RNH, dat er sprake is van clus
tering binnen woonverbanden: 75 procent 
van de chronische aandoeningen bleek ge
concentreerd in minder dan een derde van 
de woon verbanden. Dit kan verschillende 
patronen opleveren. Zo zijn er ziekten die 
al op jonge leeftijd, in jonge gezinnen en 
dus vaak grotere woon verbanden, voorko
men (bijvoorbeeld astma), en aandoenin
gen die vooral op hoge leeftijd in veelal 
kleine woonverbanden aangetroffen wor
den (zoals coxartrose en gonartrose). 

In tabel 3 is in de vonn van een 2x2-ta
bel weergegeven hoe diverse concepten 
met betrekking tot prevalentie zich tot el
kaar verhouden. Zo kan enerzijds een on
derscheid worden gemaakt tussen de no
sologische prevalentie, die zich uitsluitend 
richt op de zieke personen, en de sociale 
prevalentie, die ook met overige gezins- of 
woonverbandleden rekening houdt. An
derzijds is er een onderscheid te maken 
tussen de prevalentie van afzonderlijke 
aandoeningen en de prevalentie van chro
nisch ziek-zijn als geheel. Uitgaande van 
de RNH-gegevens zien we clan het volgen
de beeld. 
- de nosologische prevalentie van afzon

derlijke chronische ziekten is steeds la
ger clan 4 procent (want de prevalentie 
van astma - 3,5 procent - was de hoog
ste); 
de sociale prevalentie van afzonderlijke 
ziekten bedraagt niet meer clan 10 pro
cent (het gemiddelde aantal personen 
per woonverbancl is 2,2); 
de nosologische prevalentie van chro
nisch ziek-zijn is ongeveer 29 procent; 
de sociale prevalentie van chronisch 
ziek-zijn bedraagt 56 procent; dat wil 
zeggen dat meer clan de helft van de 
personen in de praktijkpopulatie via het 
eigen gezin of woon verband betrokken 
is bij chronische ziekte. 
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Chronische ziekte is alle1minst zeldzaam: 
bijna 30 procent van de RNH-praktijkbe
volking heeft ten minste één min of meer 
ernstige actieve chronische aandoening 
die door de huisarts is vastgesteld en ge
noteerd is op de probleemlijst.6 9 In deze 
gevallen is er sprake is van actieve huis
artsgeneeskundige bemoeienis clan wel 
alertheid. Chronische aandoeningen ko
men in bepaalde woonverbanclen relatief 
vaak voor, omdat er mensen zijn met meer 
dan één chronische ziekte en omdat in 
eenzelfde woon verband meer clan één per
soon chronisch ziek kan zijn. Bij ouderen 
zijn chronische aandoeningen en multi
morbicliteit zeer frequent. In totaal bleek 
niet minder clan 56 procent van de mensen 
via het eigen gezin of woonverbancl be
trokken bij de problematiek van chronisch 
ziek-zijn. 

Bij het beschouwen van de implicaties 
van het frequente voorkomen van chroni
sche aandoeningen moet men uiteraard re
kening houden met verschillen in ernst van 
ziekten en de consequenties ervan voor de 
naasten. Zo maakt het veel uit of er sprake 
is van multiple sclerose, zintuiglijke stoor
nissen, hypertensie, of een chronische 
huidaandoening. Voorts kan het zijn dat 
relatief weinig prevalente ziekten, zoals 
clementie, veel huisartsgeneeskundige 
zorg vragen. Prevalentiecijfers zeggen dus 
niet alles over de omvang en intensiteit 
van de huisartsgeneeskundige zorg. Gege
vens over aantal en inhoud van de consul
ten en (zorg)episoclen, 10 en indicatoren 
van ernst en functionele toestanc1 1

1.
12 com

plementeren het beeld. 
Geconcludeerd kan worden dat de huis

artsgeneeskundige betrokkenheid bij de 
zorg voor patiënten met chronische aan
doeningen aanzienlijk is, en direct of indi
rect van belang is voor het grootste deel 
van de praktijkbevolking. De zorgproble
matiek die chronische ziekte en multimor
bicliteit onder ouderen en de clustering van 
chronische aandoeningen in bepaalde 
woonverbanclen met zich mee brengen, 
doen een sterk beroep op de inzet en de 
vaardigheden van de huisarts. Het is te 
verwachten dat de rol van de huisaits in de 

toekomst nog omvangrijker en intensiever 
zal worden, naarmate het aantal ouderen 
(en dus ook het aantal chronisch zieken) 
absoluut en relatief groter wordt. Naar 
schatting zal de prevalentie van gezond
heidsproblematiek samenhangend met 
chronische aandoeningen tot 2010 stijgen 
met 40 procent. 13 Aangezien het percen
tage personen met één of meer chronische 
aandoeningen vanaf het veertigste levens
jaar geleidelijk toeneemt, lijkt het erop dat 
hierbij niet zozeer sprake zal zijn van 
'compressie van morbiditeit' (het opschui
ven van chronische morbiditeit in de be
volking tot relatief kort voor het levens
einde), i-i maar eerder van 'decompressie'. 
Dat wil zeggen: we blijven wel langer 
leven maar hebben een goede kans dien
tengevolge ook langer chronisch ziek te 
zijn. 15 Dat maakt de agenda van de huis
artsgeneeskunde en de eerstelijnszorg 
steeds drukker. 
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Abstract 
Knottnerus JA, Metsemakers JFM. Chronic 
diseases in genera! practice: prevalence, 
multimorbidity, social prevalence. Huisarts 
Wet 1996; 39(11): 494-7. 
While the genera! practitioner aften deals with 
less severe and self-limiting disorders, his con
tribution in the management of chronic disease 
is substantial. It is important to distinguish 
singular chronic disorders, being chronically 
diseased, multimorbidity and social prevalen
ce. This will be illustrated with data of the 
RegistrationNetworkFamily Practices (RNH). 
Almost 30 per cent of the RNH-population 
have at least one chronic disorder, as estab
lished by the genera! practitioner. Also, multi
morbidity is frequent, especially among the 
elderly: 40 per cent of those aged 80 years or 
above have 2 or more chronic disorders. Seven-

ty-five percent of all chronic disorders is 
concentrated in less than a third of the house
holds. 'Social prevalence' of chronic disease 
(the percentage of subjects who are involved 
with chronic disease, directly as a patient, or 
indirectly as a relative) is 56 per cent. Clearly, 
these data demonstrate that chronic disease is a 
highly prevalent problem in genera! practice, 
involving the majority of the practice popula
tion. In view of the demographic develop
ments, it is to be expected that the GP-care for 
the chronically diseased will even be intensi
fied. 
Key words Chronic illness; Family practice; 
Social prevalence. 
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