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• Kwetsbaarheid plus multimorbiditeit zeldzaam in algemene bevolking 

• Kwetsbare ouderen hebben meestal ook multimorbiditeit 

• Causale relatie werkt mogelijk twee kanten op 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

Het merendeel van de kwetsbare ouderen 
heeft ook multimorbiditeit, maar 
omgekeerd zijn slechts weinig ouderen 
met multimorbiditeit ook kwetsbaar. Dat 
concludeert een internationaal 
onderzoeksteam dat gegevens 
analyseerde van 48 studies onder 78.122 
personen en 25 studies betrok in meta-
analyses. 
 
Combinatie  
Onder de algemene volwassen bevolking 
komt de combinatie van kwetsbaarheid 
('frailty') en multimorbiditeit slechts weinig 
voor: slechts zes op de honderd 
volwassenen is kwetsbaar én heeft 
meerdere aandoeningen, blijkt uit een 
analyse van 14.704 personen. Bijna de helft 
van hen was niet kwetsbaar en had ook 
geen multimorbiditeit. Ruim veertig procent 
had meerdere aandoeningen maar was niet 
kwetsbaar, en drie procent was alleen 
kwetsbaar zonder multimorbiditeit (zie 
figuur).  
 
Kwetsbaar  
Kwetsbare ouderen liepen wel meer kans 
op multimorbiditeit: van alle ouderen die 
kwetsbaar waren had zeven van de tien ook 
te kampen met meerdere aandoeningen. 
Omgekeerd gold dat veel minder: minder 

dan een vijfde van de ouderen met 
multimorbiditeit was ook kwetsbaar.  
 

 
Figuur: Overlap van kwetsbaarheid ('frailty') en 
multimorbiditeit (gegevens van 14.704 personen). 
 
Causaliteit 
Of kwetsbaarheid bijdraagt aan 
multimorbiditeit of juist andersom konden 
de onderzoekers op basis van drie 
longitudinale studies niet zonder meer 
aantonen, maar als er wel een causale 
relatie is dan werkt hij waarschijnlijk beide 
kanten op. In twee studies leek 
multimorbiditeit bij te dragen aan 
kwetsbaarheid, en in de derde studie leek 
kwetsbaarheid juist prognostisch voor 
multimorbiditeit.  
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Definities 
De meeste studies hanteerden de Fried-
criteria (zie kader) om ouderen als 
kwetsbaar te kwalificeren en definieerden 
multimorbiditeit als het hebben van twee of 
meer aandoeningen. Toch was de variatie 
in criteria voor kwetsbaarheid en vooral 
multimorbiditeit zodanig groot dat de 
onderzoekers pleiten voor meer 
gestandaardiseerde definities. Hoewel de 
geanalyseerde studies methodologisch 
goed waren uitgevoerd - laag tot matig 
risico op vertekening (bias) - konden de 
onderzoekers door de uiteenlopende 
definities lang niet alle studies opnemen in 
meta-analyses. Bij de meta-analyses die 
wel mogelijk waren leidde het tot 
heterogeniteit. De uiteenlopende resultaten 
van deze meta-analyses verzwakten de 
conclusies.  
 
Populatie 
De onderzoekers zochten naar studies die 
inzicht gaven in de relatie tussen 
kwetsbaarheid en multimorbiditeit voor alle 
volwassenen. Zij beperkten zich niet tot 
alleen ouderen. Maar hoewel de 
gemiddelde leeftijd in de studies uiteen liep 
van 52 tot 85 jaar deden in slechts drie 

daarvan volwassenen jonger dan 60 jaar 
mee. De conclusies beperken zich daardoor 
toch voornamelijk tot ouderen.  
 

Vertaalslag naar de praktijk 
 
Kwetsbaarheid en multimorbiditeit zijn beiden gerelateerd aan gezondheidsfactoren zoals 
risico op beperkingen, ziekenhuisopnames, mortaliteit en ook aan de zorgkosten. Het 
vaststellen van zowel kwetsbaarheid als multimorbiditeit wordt op verschillende manieren 
gedaan. In deze studie alleen al worden 10 meetinstrumenten gevonden waarmee 
kwetsbaarheid wordt gemeten en verschillende afkappunten en indexen gebruikt voor 
multimorbiditeit. Dat zorgt ook voor een grote spreiding in gerapporteerde prevalentie, voor 
kwetsbaarheid tussen 0 en 76 procent en voor multimorbiditeit tussen 2 en 70 procent. 
Hierdoor wordt het vergelijken van de studies, zoals de auteurs ook melden, lastig en 
benadrukt het de behoefte aan eenduidige diagnostiek. 
 

De huidige studie geeft aan dat bij 70 procent van de kwetsbare mensen sprake is van 
multimorbiditeit, terwijl maar bij 16 procent van de mensen met multimorbiditeit 
kwetsbaarheid wordt gevonden. Dat laatste geeft aan dat mensen met meerdere 
aandoeningen daarmee nog niet direct kwetsbaar zijn, maar dat andere factoren hierbij een 
rol spelen. Ervaren gezondheid is hierbij duidelijk meer dan de aanwezigheid van ziekten of 
gebreken. Volgens de definitie van positieve gezondheid (M. Huber) is gezondheid het 
vermogen om je aan te passen en zelf te beslissen hoe om te gaan met de sociale, fysieke 
en emotionele uitdagingen van het leven. 

Frailty criteria volgens Fried et al. 
Een persoon heeft het frailty syndroom als 
aan drie of meer van de volgende vijf 
criteria wordt voldaan: 
• Gewichtsverlies; zonder opzet 4,5 kg of 5 

procent of meer van het lichaamsgewicht 
afgevallen in het afgelopen jaar; 

• Afname loopsnelheid; meer dan 6 
seconden doen over een looptest van 4 
meter; 

• Bevestigend antwoorden op de vragen: 
'Kost alles wat u doet moeite?' of 'Kost 
het u moeite op gang te komen?'; 

• Energieverbruik; bij mannen en vrouwen 
minder dan respectievelijk 393 en 280 
kcal/week, ofwel de laatste 3 maanden 
dagelijks meer dan 4 uur zitten, minder 
dan 1 wandeling per maand en geen 
activiteit zoals fietsen of joggen; 

• Geringe handknijpkracht; mannen met 
een score gelijk aan of minder dan 30 kg 
en vrouwen met een score gelijk aan of 
minder dan 18 kg. 
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Mis niets van de NPi-service 
 

In deze ronde van de NPi-service Ouderen 
verschenen ook de volgende referaten: 
 
2019-5a: Hoelang profiteren ouderen van de 
gunstige effecten van valpreventietraining? 
 
2019-5b: Succesvol ouder worden met 
creatief dansen 
 
Ook geïnteresseerd in andere thema's? 
Klik hier voor de nieuwste referaten uit de 
negen andere thema's van de NPi-service. 
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