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Dit proefschrift gaat over moeheid bij mensen die dit als belangrijkste klacht 
presenteren tijdens een bezoek aan de huisarts. In hoofdstuk 1 wordt het onderwerp 
moeheid in de huisartspraktijk kort geïntroduceerd, gevolgd door de achtergrond en 
doelstellingen van het onderzoek. We wilden een antwoord krijgen op vragen naar het 
beloop van de moeheid in relatie tot functioneren en andere klachten, factoren die het 
beloop voorspellen en diagnosen die werden gesteld binnen een jaar na het consult. 
 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden hebben we een cohortonderzoek uitgevoerd 
bij volwassen patiënten die hun huisarts bezoeken met de klacht moeheid. In totaal 
hebben huisartsen uit 147 praktijken binnen anderhalf jaar 856 patiënten aangemeld. 
Van deze mensen hebben er 642 (75%) toestemming gegeven voor deelname en thuis 
na het consult de eerste vragenlijst ingevuld. Daarna kregen deelnemers aan het 
onderzoek na 1, 4, 8, en 12 maanden nog een (kortere) vragenlijst. Deze vervolglijsten 
werden ingevuld door 82 tot 88% van de deelnemers. Gegevens uit medische dossiers 
werden opgevraagd bij de deelnemende praktijken. Van 571 patiënten waren gegevens 
beschikbaar over de diagnosen die huisartsen hadden gesteld. In hoofdstuk 2, 4 en 5 
worden de resultaten gepresenteerd voor de vragen over gestelde diagnosen, het 
beloop en voorspellende factoren van het beloop van moeheid. 
 
In hoofdstuk 2 beschrijven we welke diagnosen zijn vastgesteld binnen een jaar na het 
consult voor moeheid, die de moeheid mogelijk kunnen verklaren. Hoewel er veel 
onderzoek is gedaan naar ‘onverklaarde moeheid’, is er weinig bekend over de verdeling 
van diagnosen die moeheid kunnen verklaren die als klacht bij de huisarts wordt 
gepresenteerd. Eerst zijn uit alle diagnosen die in het dossier waren vermeld, de 
diagnosen die de moeheid zouden kunnen verklaren geselecteerd. Daarna is gekeken 
naar de tijdsduur tussen het begin van de moeheid en het stellen van de diagnose. 
Afhankelijk van de diagnose, kan het voor het beoordelen van een mogelijk verband 
met de moeheid veel verschil uitmaken of de diagnose meteen of vlak na het consult is 
gesteld, of bijvoorbeeld na een (half) jaar, en hoe lang de patiënt al moe was op het 
moment van het consult.  
De helft van de 571 patiënten kreeg een diagnose die de moeheid zou kunnen 
verklaren. Bij deze diagnosen waren bijna alle classificatiegroepen op basis van ziekte of 
orgaansysteem zoals gebruikt in de huisartsgeneeskunde vertegenwoordigd. Een vijfde 
van de patiënten kreeg een symptoomdiagnose, meestal van klachten van het 
bewegingsapparaat. Zestien procent van de patiënten kreeg een psychische diagnose, 
en een minderheid van 8% had een lichamelijke ziekte. Behalve voor infecties, bleek het 
lastig om vast te stellen welke tijdsduur tussen het begin van de moeheid en het 
vaststellen van de diagnose relevant was bij het bepalen of een diagnose de moeheid 
zou kunnen verklaren. Hiervoor zou meer klinische informatie nodig zijn, bijvoorbeeld 
over de ernst en duur van de vastgestelde ziekte of andere klachten. Wat we kunnen 
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concluderen is dat bij een minderheid van de patiënten een ernstige ziekte werd 
vastgesteld, en dat tenminste de helft van de patiënten geen diagnose kreeg die de 
moeheid zou kunnen verklaren. Echter, gezien de resultaten uit de vragenlijsten lijkt er 
een onderregistratie te zijn van psychosociale diagnosen, waaronder slaapproblemen. 
De grote variatie in lichamelijke en psychische aandoeningen en klachten bij mensen 
met de klacht moeheid geeft aan dat het een probleem is met veel verschillende 
dimensies. Dit geeft aan dat de klacht moeheid aandacht verdient, ook als er geen 
sprake is van een specifieke ziekte.  
 
Om in kaart te brengen wat bekend is over het beloop van moeheid en voorspellende 
factoren, hebben we een systematisch literatuuronderzoek gedaan, met als 
doelgroepen zowel huisartspatiënten als mensen in de open populatie (hoofdstuk 3). 
Dit leverde 21 artikelen op, waarvan 11 cohorten van huisartspatiënten en zes cohorten 
in de open populatie. In de meeste artikelen waarin de duur van de moeheid was 
vermeld, waren deelnemers aan het onderzoek chronisch vermoeid (een half jaar of 
langer). Dit maakt het lastig om te onderzoeken welke factoren in een vroege fase het 
verdere beloop van moeheid beïnvloeden. Het herstel van moeheid varieerde sterk, 
maar we vonden hierin geen verschillen tussen de twee verschillende populaties. Door 
de grote verschillen in opzet van de onderzoeken (zoals gebruikte vragen om moeheid 
te meten, samenstelling en grootte van de onderzochte populatie, onderzochte 
voorspellende factoren) en volledigheid van rapportage, konden we de resultaten niet 
op een systematische manier vergelijken. Een nadeel van veel onderzoeken was een 
mogelijke vertekening van de resultaten door onvolledige informatie in het artikel over 
het percentage vermoeide respondenten, en/of selectieve uitval van deelnemers. Om bij 
het samenvatten van de resultaten toch enigszins rekening te kunnen houden met de 
kwaliteit van de onderzoeken, hebben we daarom specifiek gelet op het uitval-
percentage van deelnemers en mogelijke vertekening van resultaten, en op de grootte 
van de onderzochte groep. De resultaten van dit literatuuronderzoek gaven aan dat een 
lagere ernst van moeheid aan het begin van het onderzoek een duidelijk voorspellende 
factor is voor een gunstig beloop van de moeheid. Daarnaast lijken een goede ervaren 
gezondheid, geestelijke gezondheid en het toeschrijven van de moeheid aan psychische 
oorzaken bij te dragen aan een gunstig beloop.  
 
In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het beloop van moeheid in ons cohort-
onderzoek beschreven. We hebben ook gegevens verzameld over ervaren gezondheid 
en functioneren, (werk)verzuim, psychische symptomen en slaap. Op basis van de scores 
van de vragenlijsten over moeheid gedurende het follow-up jaar kon 75% van de 
deelnemers in vier duidelijk verschillende groepen worden ingedeeld: 26% had een 
continu hoge score op moeheid, 17% herstelde snel, 25% herstelde langzamer en 32% 
had een wisselend beloop. Binnen deze subgroepen lieten de uitkomsten in andere 
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klachten, functioneren en verzuim eenzelfde patroon in de tijd zien. Deze resultaten 
suggereren een longitudinaal verband tussen ernst van de moeheid, beperkingen in 
functioneren, psychische symptomen en slaapproblemen. Het is dus belangrijk dat 
huisartsen zich ervan bewust zijn of worden dat een aanzienlijk deel van de patiënten 
die met moeheid op het spreekuur komen deze (bijkomende) problemen ervaart. 
 
In hoofdstuk 5 wordt beschreven welke factoren het beloop van moeheid voorspellen 
in onze onderzochte populatie. We hebben op twee manieren gekeken naar 
prognostische factoren: door onderscheid te maken in mensen met een slecht beloop 
ten opzichte van de rest, en in een tweede model door te kijken naar mensen met een 
gunstig beloop ten opzichte van de rest. Net als in het literatuuronderzoek, was ook in 
ons cohortonderzoek de ernst van de moeheid consequent geassocieerd met een 
ongunstig beloop. Daarnaast was het hebben van negatieve verwachtingen over het 
beloop van moeheid in beide modellen geassocieerd met een slecht beloop. Andere 
factoren die bijdroegen aan een chronisch beloop waren een hogere pijnscore en 
minder sociale steun; voorspellende factoren voor een snel herstel waren mannelijk 
geslacht, niet de zorg hebben voor anderen (zoals ouderen), een betere ervaren 
gezondheid en minder (ernstige) langdurige moeilijkheden. De combinatie van 
voorspellende kenmerken geeft de biologische, psychische en sociale dimensies van de 
klacht moeheid weer. Verwachtingen van de patiënt zelf over het verdere beloop blijken 
een belangrijke factor te zijn voor de prognose. Negatieve verwachtingen zijn positief te 
beïnvloeden, en zouden daarom meer aandacht moeten krijgen als patiënten voor het 
eerst met de klacht moeheid op het spreekuur komen. 
 
Moeheid komt vaak voor in combinatie met andere klachten, zoals pijn. Uit de resultaten 
van hoofdstuk 4 en 5 bleek al dat pijn eenzelfde patroon als moeheid vertoont in de vier 
subgroepen met een verschillend beloop, en dat pijn een voorspellende factor is voor 
een chronisch beloop van moeheid. In hoofdstuk 6 kijken we specifiek naar de 
samenhang tussen moeheid en pijn in de tijd gedurende het jaar na het consult. In drie 
verschillende modellen hebben we veranderingen in moeheid- en pijnscores op 1, 4, 8 
en 12 maanden na de basismeting geanalyseerd. We hebben gekeken naar gelijktijdige 
veranderingen in moeheid en pijn, en naar opeenvolgende veranderingen in de 
klachten in de tijd. Het model van gelijktijdige verandering liet de sterkste samenhang 
zien tussen veranderingen in moeheid en pijn in de tijd; dit geeft aan dat er een directe 
samenhang is tussen moeheid en pijn.  
 
In het discussie hoofdstuk 7 worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek met 
elkaar in verband gebracht en besproken in relatie tot de literatuur. Daarnaast worden 
methodologische aandachtspunten genoemd, en worden suggesties en aanbevelingen 
gedaan voor verder onderzoek en voor de huisartspraktijk. We concluderen dat veel 
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verschillende factoren en gezondheidsproblemen een rol kunnen spelen bij de klacht 
moeheid, waaronder percepties, pijn en psychosociale problemen. Het exploreren 
hiervan is van belang om mensen met meer kans op een slecht beloop te kunnen 
identificeren; hiervoor kan meer aandacht van de huisarts nodig zijn.  
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