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Agenda
• De rol van demografie – internationale vergelijking

• Kenmerken van multimorbiditeit

• Multimorbiditeit en polyfarmacie

• Strategie en aanbevelingen



EU: vergrijzing
India: jong
Japan: supervergrijsd









De rol van demografie
• EU: vergrijzende bevolking – consequentie tav diabetes / 

cardiovasculaire ziekte:

- steeds meer oudere mensen  toenemende prevalentie

- mensen worden steeds ouder toenemende prevalentie 
- mensen leven langer met diabetes toenemende prevalentie

• Kunnen we leren van andere vergrijzende landen? Hoe om te 

gaan met grote aantallen mensen met multimorbiditeit door 

relatief kleiner deel van de jongere bevolking





HET 
PROBLEEM



• Barnett ea. Lancet 2012

HET PROBLEEM



• Guthrie ea. BMJ 20122012; 345:e6341

• Guthrie ea. BMJ 2012; 345:e6341





• Multimorbiditeit: de aanwezigheid van 2 of meer
chronische gezondheidsaandoeningen

• Andere namen: 
• Multiple long-term conditions
• Multiple chronic conditions – MCC

• Geassocieerd met:
• Leeftijd / vergrijzing
• SES
• Frailty
• Polyfarmacie
• kosten

Multimorbiditeit



Multimorbidity prevalence by age and SES



BMJ Open, 2017 Nov 12;7(11):e017775. 



Kenmerken van “high 
cost patients”



Kenmerken van “high cost patients”
•Gemiddelde kosten per patient top-1% € 56.000 = 22,8% van het 
gehele budget
•Worden behandeld door vele zorgverleners voor vele 
verschillende aandoeningen
•Ongeveer 1/3 krijgt hele dure behandelingen: dialyse, 
transplantaties, dure geneesmiddelen, Intensive Care
•Meerderheid: combinatie van cardiovasculaire, oncologische en 
psychiatrische / gedrags-gerelateerde aandoeningen
•Meer dan de helft is jonger dan 65 jaar
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Guidelines everywhere



Guidelines everywhere



Guidelines everywhere



Ouderwordende populatie 
+ multimorbiditeit + 

richtlijnen
= 

Heel veel medicijnen



Polypharmacy in T2D patients
Polypharmacy; median 8 different medications per patient
(3200 medications in 400 patients)

Cluster medications into categories based on their molecular target





Van Oort ea. Diabetic Med 2021; 38: 2560-72. 



Drug types (nationwide cohort)

Van Oort ea. Diabetic Med 2021; 38: 2560-72. 



Van Oort ea. Diabetic Med 2021; 38: 2560-72. 



Other drugs: hyperpolypharmacy

Van Oort ea. Diabetic Med 2021; 38: 2560-72. 



“Routine” diabetespoli







Polyfarmacie
•Vaak beschouwd als negatief:

- interacties en bijwerkingen
- vaak incorrect overzicht bij versch. zorgverleners
- vaker ziekenhuisopnames door geneesmiddelen
- compliance

•Afbouwen aantal geneesmiddelen is echter moeilijk



Polyfarmacie – deprescribing
•Doelen: minder medicatie “burden”, minder valrisico, 

minder risico ziekenhuisopname, betere cognitieve 
functie (?)
•Methoden:

- Systematic Tool to Reduce Inappropriate Prescribing (STRIP)
- potentially inappr. medications for older adults – Beers Criteria
- Screening Tool for Older Person’s Prescriptions (STOPP)
- Stop all except when discontinuation causes symptoms
- Shared decision taking



Polyfarmacie
• Vaak beschouwd als negatief:

- interacties en bijwerkingen
- vaak incorrect overzicht bij versch. zorgverleners
- vaker ziekenhuisopnames door geneesmiddelen
- compliance

• Afbouwen aantal geneesmiddelen is echter moeilijk
• Misschien is dit deels de prijs van succes geneeskunde > 

toegenomen levensverwachting met chronische 
aandoeningen



Agenda
• De rol van demografie – international vergelijking

• Kenmerken van multimorbiditeit

• Multimorbiditeit en polyfarmacie

• Strategie en aanbevelingen



Evidence from trials problematic



Toekomstige artsen zullen vooral 
over de kennis en vaardigheden 
moeten beschikkken om – zonder 
directe evidence – de behoeften 
van multimorbide patiënten te 
kunnen vertalen naar een 
integrale en gecoördineerde 
behandeling op maat, in 
samenwerking met 
medebehandelaars. 



Noodzaak van “regieondersteuning”





Verhoeff M et al. Submitted. Thesis 2023





Studies on effectiveness of case manager (hospital)



• Vaak en toenemend voorkomend
• Zeker in het cardiometabole cluster, diabetes zeer 

vaak betrokken
• Geassocieerd met frailty, SES, polyfarmacie en kosten
• Maakt diagnostiek lastiger
• Maakt therapie lastiger

- Tegenstrijdige adviezen
- geneesmiddelinteracties
- Intensievere en complexere zorg

Samenvatting: multimorbiditeit



• Richtlijnen problematisch en niet echt EBM
• Vraagt om generalistische zorg
• Vraagt om afstemming – wie doet wat – regie /  

gecoördineerde zorg, soms integrale zorg – maar hoe?
• Vraagt om individuele afweging en “shared –

personalized decision making”

Strategie bij HV ziekten en multimorbiditeit





• Richtlijnen problematisch en niet echt EBM
• Vraagt om generalistische zorg
• Vraagt om afstemming – wie doet wat – regie /  

gecoördineerde zorg, soms integrale zorg – maar hoe?
• Vraagt om individuele afweging en “shared decision

making” – daarin hoort ook:
• Pick your battles = zoek naar interventies / 

farmacotherapie die meeste winst opleveren /
doen of laten

Strategie bij HV ziekten en multimorbiditeit
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