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1. INLEIDING
1.1 Voorwoord
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Hoewel het onderzoek niet gericht is op de effecten van specifieke behandelvormen of een vergelijking daarvan, zijn er aanwijzingen gevonden dat bij bewoners met dementie vooral het
activeren door een dagprogramma en een activiteitenplan effectief was. Bewoners met lichamelijke klachten lijken juist gebaat
bij gesprekstherapie. Het toepassen van het medicatieprotocol
bleek niet samen te hangen met minder depressies.

Opsporen

In de afgelopen jaren zijn er (inter-)nationale richtlijnen voor de opsporing en behandeling van depressie bij ouderen ontwikkeld. Het
Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) heeft in
2009 het multidisciplinaire zorgprogramma Doen bij Depressie ontwikkeld, gebaseerd op deze richtlijnen en de meest recente kennis
uit wetenschappelijk onderzoek. Hierbij is een goede aansluiting bij
de huidige dagelijkse praktijk een belangrijk uitgangspunt. Het zorgprogramma biedt multidisciplinaire teams handvatten om depressiesymptomen en depressie op te sporen, indien nodig te behandelen en
de effecten van behandeling te monitoren.

Samen met het VUmc is de effectiviteit van Doen bij Depressie onderzocht in een twee jaar durende studie op 33 verpleeghuisafdelingen
van zorginstellingen die lid zijn van het UKON. Dit onderzoek, waarbij
bijna 800 bewoners waren betrokken, bevestigde dat Doen bij Depressie een verschil kan maken bij de aanpak van depressies. Het toepassen van dit zorgprogramma heeft op de somatische afdelingen het
aandeel bewoners met een depressie omlaag gebracht, en de kwaliteit van leven van bewoners verbeterd. Op de PG-afdelingen werd
geen significante afname van depressiesymptomen gezien, maar wel
een vermindering van apathie. Het effect van het zorgprogramma in
het onderzoek was vooral te danken aan het systematisch opsporen
van depressiesymptomen (Leontjevas e.a., 2013).

Procedures

Een veelvoorkomend probleem bij ouderen in een zorginstelling is
depressie. Depressie is een aanslag op de kwaliteit van iemands leven
en heeft grote consequenties voor het welbevinden en het dagelijks
functioneren. Het is van belang depressiesymptomen tijdig te herkennen en een eventuele depressie adequaat te behandelen. Helaas
wordt een depressie bij ouderen in zorginstellingen vaak niet opgemerkt en hierdoor niet altijd behandeld.
Verbetering is mogelijk en noodzakelijk!

Inhoud

In Nederland bieden zorginstellingen tijdelijke of permanente multidisciplinaire zorg aan vooral kwetsbare ouderen met chronische
en complexe gezondheidsproblemen. In 2015 hadden zij tezamen
129.000 plaatsen voor intramurale zorg (Actiz, 2015). Binnen deze
zorginstellingen wordt een onderscheid gemaakt tussen somatische
en psychogeriatrische zorg. Somatische zorg is multidisciplinaire
zorg voor mensen met vooral lichamelijke aandoeningen. Psychogeriatrische (PG) zorg omvat multidisciplinaire zorg aan mensen met
dementie. De meeste zorginstellingen bieden zowel somatische als
PG zorg.

Het UKON is een netwerk van 15 zorgorganisaties en de afdeling
Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc (zie www.ukonnetwerk.nl). Het UKON heeft drie speerpunten: 1. stimuleren van
wetenschappelijk onderzoek, 2. organiseren van onderwijs en
opleidingen en 3. optimaliseren van de dagelijkse zorg. Het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak voor signalering, diagnostiek, zorg en behandeling van stemmingsstoornissen draagt
bij aan een verbetering van de kwaliteit van zorg en daarmee ook
aan de doelstellingen van het UKON-

1.3.1 Probleemstelling

Bijlage

Het onderwerp depressie staat in de belangstelling binnen de ouderenzorg. In het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg is het vóórkomen
van depressie in zorginstellingen één van de indicatoren (ActiZ, 2010).
Het CBO heeft in 2005 een Multidisciplinaire Richtlijn Depressie uitgebracht over de diagnostiek en behandeling van volwassen bewoners
met een depressie (CBO, 2005). Aansluitend hierop is onder verantwoordelijkheid van het Trimbos-instituut het Addendum Ouderen bij
deze Multidisciplinaire Richtlijn ontwikkeld. Dit Addendum is echter
geen concreet en direct implementeerbaar plan, waaraan wel een
grote behoefte bestaat in de praktijk. Met de ontwikkeling van het
zorgprogramma DbD geeft het UKON gehoor aan deze behoefte.

Behandelen
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De eerste pijler van het zorgprogramma Doen bij Depressie is een evidence and practice based benadering.

Opsporen

Zoals in de inhoudsopgave is te zien, beschrijft het handboek het
programma Doen bij Depressie aan de hand van vijf hoofdstukken.
Hoofdstuk 1 behandelt het begrip depressie en apathie, de doelgroep
‘ouderen in zorginstellingen’ en legt uit waarom bijzondere aandacht
nodig is voor depressie en apathie bij ouderen in deze instellingen.
Hoofdstuk 2 geeft de inhoud van het zorgprogramma weer en beschrijft het opsporen, behandelen en monitoren van depressie en
apathie volgens Doen bij Depressie. De stappenplannen en formulieren van Hoofdstuk 3 betreffen de procedures van het zorgprogramma in de dagelijkse werkzaamheden. Hoofdstuk 4 en 5 beschrijven
respectievelijk het opsporen en behandelen van depressiesymptomen, depressie en apathie. Ze bevatten meetinstrumenten, behandelprotocollen en formulieren die nodig zijn bij het uitvoeren van het

De inhoud van Doen bij Depressie (vanaf dit punt DbD) is gebaseerd
op de aanbevelingen uit het Addendum Ouderen
(www.ggzrichtlijnen.nl) bij de multidisciplinaire richtlijn voor depressie van het CBO, kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg (CBO
2005). Het zorgprogramma is zoveel mogelijk evidence-based en
waar geen evidentie beschikbaar was, is gekeken naar best practice
of overeenstemming binnen de literatuur. DbD is samen met professionals uit UKON-instellingen, vooral psychologen, vormgegeven en
vastgesteld. Het programma verbetert de signalering van depressies in
zorginstellingen en reikt professionals handvatten aan voor een effectieve depressiezorg.

Procedures

1.2 Opbouw

1.3 Depressie In De Langdurige Zorg
Inhoud

In het huidige handboek (2019) zijn diverse veranderingen aangebracht naar aanleiding van praktijkervaringen en nieuwe wetenschappelijke resultaten. Omdat Doen bij Depressie effect bleek te hebben
op apathisch gedrag, is nu de opsporing en evidente behandeling van
apathie nadrukkelijk beschreven. Ander recent onderzoek heeft ook
laten zien dat bewegingsactiviteiten een positieve uitwerking hebben
op depressiesymptomen. Zodoende is beweging geïntegreerd in de
behandeling. In de bijlage is een nieuw ontwikkelde psychomotorische behandelmodule voor depressie opgenomen. Omdat de effectiviteit ervan nog niet is onderzocht, is deze module nog geen vast
onderdeel van Doen bij Depressie. Naast deze grote wijzigingen, is
het gehele handboek vernieuwd volgens de (indien aanwezig) meest
recente richtlijnen en ontwikkelingen.

zorgprogramma. Alle documenten uit de hoofdstukken 4 en 5 zijn te
downloaden vanaf de Doen bij Depressie website bij UKON
(www.doenbijdepressie.nl).

Inleiding

Dit handboek is gebaseerd op het materiaal van Doen bij Depressie
zoals dat in de wetenschappelijke studie is gehanteerd (versie 2009).
De eindevaluatie met meer dan 90 betrokkenen leverde belangrijke
input voor vereenvoudiging en stroomlijning van dat materiaal, hetgeen resulteerde in dit handboek (2013). In november 2014 is Doen bij
Depressie erkend als effectieve interventie door de Erkenningscommissie Langdurende Zorg (www.doenbijdepressie.nl).

Bijlage
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Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door verlies van levenslust of door zware neerslachtigheid die het grootste
deel van de dag voortduurt over een langere periode. Circa tien symptomen kunnen wijzen op het bestaan van een depressie. Aantal, aard
en ernst van de aanwezige symptomen bepalen tezamen of sprake is
van een depressie diagnose die voldoet aan de internationale criteria,
zie Kader 1.

Een belangrijk gedragsverschijnsel dat veel voorkomt bij ouderen in
het verpleeghuis (ongeveer bij 50% van de bewoners met dementie)
is apathie, dat zich vooral kenmerkt door een gebrek aan initiatief en
motivatie. Apathie werd vaak gezien als een symptoom of klacht van
een ander ziektebeeld zoals depressie, maar er zijn steeds meer aanwijzingen waaruit blijkt dat apathie een apart ziektebeeld of syndroom
is. Apathie en depressie hebben veel overeenkomsten in symptomen,
zoals de vervlakking van emoties, verlies in initiatief en motivatie, en
het verlies van interesse.

Opsporen

1.3.3 Begripsomschrijving

Om een diagnose depressie te kunnen stellen bij bewoners met dementie gebruikt het zorgprogramma een ander diagnostisch instrument, namelijk de Provisional Diagnostic Criteria for Depression in
Alzheimer’s Disease (verder PDC-dAD-criteria) (Olin et al. 2002b; Sepehry et al., 2017). Deze criteria houden rekening met het bijzondere beeld van een depressie bij mensen met dementie (Kader 5). De
PDC-dAD-criteria hanteren een diagnose Depressie bij dementie, en
maken dus geen onderscheid tussen een beperkte depressie en een
depressiestoornis. Kader 6 beschrijft het onderscheid tussen de twee
typen criteria.

Procedures

De tweede pijler van het zorgprogramma DbD is een
specifieke benadering voor twee groepen bewoners:
cognitief competente bewoners en cognitief beperkte
bewoners.

De criteria van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5, APA 2013) dienen als basis voor het stellen van de
diagnose bij bewoners zonder dementie. De symptomen moeten
minimaal 2 weken bestaan en bijna dagelijks voorkomen. Samen
met het aantal symptomen bepaalt dit of een bewoner een beperkte
depressie (2-4 symptomen) of een depressiestoornis (5-9 symptomen) heeft. Bij bewoners met depressiesymptomen die wel klinisch
relevant zijn, maar niet ernstig genoeg voor een diagnose, worden
depressiesymptomen vastgesteld. Kader 2 licht dit nader toe. Het
zorgprogramma maakt bij bewoners zonder dementie dus een onderscheid tussen de diagnose beperkte depressie (Kader 4) en de
diagnose depressiestoornis (Kader 3).

Inhoud

Zorginstellingen in de langdurige zorg bieden multidisciplinaire zorg
aan vooral oudere kwetsbare mensen met chronische en complexe
gezondheidsproblemen. DbD houdt rekening met de verschillen tussen bewoners. De cognitieve en communicatieve vaardigheden van
de individuele bewoners zijn hierbij het uitgangspunt en niet zozeer
de afdeling waar de bewoner verblijft (bijvoorbeeld PG of somatiek) of
de aanwezigheid van de diagnose dementie. Mensen zonder ernstige
cognitieve en/of communicatieve problemen kunnen zelf over hun
klachten vertellen. Bij bewoners met ernstige cognitieve/communicatieve beperkingen zijn de observaties van anderen echter cruciaal.
Binnen het zorgprogramma kan een bewoner met dementie toch
cognitief/communicatief competent zijn, terwijl bewoners zonder
dementie zulke ernstige beperkingen kunnen hebben dat ze als cognitief/communicatief beperkt zijn te beschouwen. Tijdens het opsporen van depressiesymptomen wordt bepaald of de bewoner als
cognitief/communicatief competent of als cognitief/communicatief
beperkt moet worden beschouwd (vanaf dit punt wordt gesproken
over cognitief competent of cognitief beperkt). Deze inschatting helpt
vervolgens bij het inrichten van de behandeling. Daarbij blijft het uiteraard belangrijk om bewoners als individu te benaderen.

Inleiding

1.3.2 Doelgroep

Inhoud
Procedures

Daarnaast komen depressieklachten zoals gevoelens van hopeloosheid, schuld en zelfmoordneigingen niet voor bij apathie. Voor het
vaststellen van apathie zijn nog geen officiële criteria, maar er is wel
een internationale overeenstemming bereikt over criteria om apathie
vast te stellen (Proposed Diagnostic Criteria for apathy in Alzheimer’s
Disease, PDC-aAD), zie Kader 7 (Robert et al., 2009). Bij een depressie
is het mogelijk om een onderscheid te maken in de diagnose depressie en depressiesymptomen. Deze laatste voldoet niet aan de criteria,
maar is wel klinisch relevant voor behandeling. Omdat het begrip en
omschrijving van apathie nog onduidelijk is, wordt dit onderscheid bij
apathie niet gemaakt en wordt in het handboek alleen gesproken over
apathie als één concept. De behandelaar is vrij om dit onderscheid zelf
te beoordelen.

Inleiding

Ondanks deze overeenkomsten zijn apathie en depressie twee aparte
klachtenpatronen, waarbij gebrek aan initiatief en motivatie het belangrijkste kenmerk is voor apathie en het lijden en de sombere stemming meestal het belangrijkste kenmerk is voor depressie.

Opsporen
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Inleiding

Kaders
Kader 4. Beperkte depressie

Kader 1. Symptomen voor een diagnose depressie
volgens DSM-5

12

Bijlage

Bij een depressiestoornis zijn tenminste 5 symptomen bijna elke
dag aanwezig gedurende minimaal 2 weken. Onder die symptomen is minstens één van de 2 hoofdsymptomen: sombere stemming of verlies van interesse en plezier. De symptomen veroorzaken lijden of beperkingen in het functioneren en zijn niet het
gevolg van directe fysiologische effecten van een middel of een
somatische aandoening. De symptomen zijn niet toe te schrijven aan een psychotische stoornis. De DSM-5 onderscheidt drie
ernstgradaties bij een depressiestoornis: licht (5-6 symptomen),
matig (7 symptomen) en ernstig (8-9 symptomen).

Behandelen

Kader 3. Depressiestoornis, volgens DSM-5

De DSM-5 beschrijft overigens geen beperkte depressie. Wel
wordt onder ‘andere gespecificeerde depressieve-stemmingsstoornis’ de ‘depressieve episode, met onvoldoende symptomen’
beschreven. Bij deze diagnose worden niet 2 hoofdsymptomen
gehanteerd, maar alleen sombere stemming, en moet daarnaast
1 extra symptoom aanwezig zijn. Omdat er nog geen evidentie
voor deze diagnose is en deze nog minder symptomen vereist
dan een beperkte depressie, hanteert Doen bij Depressie voorlopig de diagnose beperkte depressie.

Opsporen

Bij depressiesymptomen voldoet het totaalbeeld bij de bewoner niet aan de eisen voor een depressiestoornis, een beperkte
depressie of een depressie bij dementie, terwijl de symptomen
wel relevant zijn. In DbD worden de symptomen als relevant beschouwd wanneer de score op een interviewschaal voor depressie een bepaald afkappunt overschrijdt.

Procedures

Kader 2. Depressiesymptomen

Bij de diagnose van een beperkte depressie heeft de bewoner
2 tot 4 symptomen. Vooral bij ouderen die depressiesymptomen hebben en daaronder lijden, kan het aantal symptomen te
laag zijn om te spreken van een depressiestoornis volgens de
DSM-criteria. In de literatuur wordt dan vaak gesproken over een
minor depression. Net als bij een depressiestoornis veroorzaken
de symptomen lijden of beperkingen in het functioneren en zijn
niet het gevolg van directe fysiologische effecten van een genees¬middel of een somatische aandoening. De symptomen
zijn niet toe te schrijven aan een psychotische stoornis.

Inhoud

Hoofd- of kernsymptomen: 1) sombere stemming, 2) verlies van
interesse of plezier. Andere symptomen zijn: 3) moeheid of verlies van energie, 4) duidelijke afname of toename in gewicht of
eetlust, 5) slaapklachten, 6) psychomotore agitatie of remming,
7) zich waardeloos of schuldig voelen, 8) concentratieproblemen
en besluiteloosheid, 9) gedachten aan de dood.

Inleiding

Kaders
Kader 5. Depressie bij Dementie, volgens PDC-dAD

+
+

+
+

Slaapstoornis of overmatige slaperigheid
Psychomotorische agitatie of remming
Gevoelens van waardeloosheid of
onterechte schuldgevoelens

+
+
+

+
+
+

Verminderd vermogen tot nadenken,
concentratie of besluiteloosheid
Terugkerende gedachten aan de dood
of suïcide ideaties

+

-

+

+

Prikkelbaarheid
Sociale isolatie / terugtrekken

-

+
+

Sombere stemming
Vermindering van interesse of plezier
Moeheid of verlies van energie
Duidelijke gewichtsverandering, of
afgenomen of toegenomen eetlust

tenminste een van deze symptomen moet aanwezig zijn,
relevante additionele symptomen
symptomen gelden niet
beperkte depressie
depressiestoornis

Behandelen

Aanwezigheid van symptomen:
DSM: gedurende een periode van twee weken, bijna elke dag
PDC-dAD: gedurende een periode van twee weken, niet
noodzakelijk elke dag

Bijlage

+
*
**
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Opsporen

PDC-dAD
≥3

Procedures

DSM-5
2-4* ≥ 5 **

Symptomen
Vereist aantal symptomen

Inhoud

Voor het diagnosticeren van een depressiestoornis bij mensen
met dementie ontbreekt een ‘gouden standaard’; de DSM-criteria bleken minder valide bij mensen met dementie (Rosenberg et
al. 2005). De PDC-dAD-criteria houden wel rekening met het andere klinische beeld van depressie bij dementie (Olin et al. 2002b;
Sephery et al., 2017). Aanbeveling is om in de klinische praktijk
en in wetenschappelijk onderzoek deze PDC-dAD-criteria te gebruiken. Voor depressie bij dementie moet tenminste één hoofdsymptoom aanwezig zijn: sombere stemming of vermindering
van interesse of plezier. De PDC-dAD-criteria nemen twee extra
symptomen op vergeleken met de DSM-5: prikkelbaarheid en
sociale isolatie, terwijl het symptoom concentratieproblemen is
geschrapt. Uit de lijst van symptomen die in de PDC-dAD criteria
wordt gebruikt, moeten er minimaal 3 aanwezig zijn.

Kader 6. Onderscheid tussen een depressiestoornis volgens de
DSM-5-criteria en een depressie bij dementie volgens de
PDC-dAD criteria

Inleiding

Kaders
Kader 7. Apathie, volgende PDC-aAD (Robert et al., 2007)

Behandelen

(C) verlies of verminderd affect dat zich kenmerkt door (1)
		 verlies van spontane emoties of (2) verlies van emoties als
reactie op een stimulus of gebeurtenis.
		 Een belangrijk aspect is dat deze klachten het dagelijks
functioneren verstoren en dat de ernst en samenstelling
van de klachten niet door een andere oorzaak dan apathie
		 worden veroorzaakt.

Opsporen

(B) verlies of verminderd doelgericht cognitieve activiteit dat 		
		 zich kenmerkt door (1) verlies van spontane cognitieve 		
		 activiteit of (2) verlies van cognitieve activiteit gestimuleerd
door de omgeving.

Procedures

(A) verlies of verminderd doelgericht gedrag dat zich kenmerkt
		 door (1) verlies van spontaan geïnitieerd gedrag of (2)
		 verlies van door de omgeving gestimuleerd gedrag.

Inhoud

Om na te gaan of er sprake is van apathie, is er in een internationale groep van experts overeenstemming bereikt over voorlopige criteria voor de diagnose apathie (Proposed Diagnostic
Criteria for apathy in Alzheimer’s disease, PDC-aAD): Een gebrek
of verminderde motivatie of interesse gedurende vier weken of
langer. Daarnaast moet er in deze vier weken ook minstens één
symptoom aanwezig zijn in minimaal twee van de volgende drie
domeinen:

Bijlage
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Depressie brengt ook een maatschappelijke belasting met zich mee
omdat bewoners met een depressie een groter zorggebruik hebben
dan bewoners zonder depressie (Smalbrugge et al. 2006; Zhu et al.,
2015).

Behandelen
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1.3.4.5 Kwaliteit van leven en maatschappelijke kosten
Een depressie heeft negatieve consequenties voor het welbevinden
en het dagelijks functioneren (Beekman et al. 2002; Jia & Lubetkin,
2017; Smalbrugge et al. 2006). Die invloed kan zelfs groter zijn dan van
lichamelijke aandoeningen zoals hartziekten en longaandoeningen
(www.ggzrichtlijnen.nl). Bovendien hebben bewoners van zorginstellingen hun vertrouwde omgeving verlaten en voor een deel hun zelfstandigheid en privacy verloren. Zij leveren dus al veel in en een depressie zet hun kwaliteit van leven nog verder onder druk. Ook heeft
een depressie bij bewoners een negatieve invloed op zowel partners
en andere verwanten als op medewerkers (Shua-Haim et al., 2001;
Yikilkan et al. 2014).

Opsporen

1.3.4.3 Onderdiagnostiek
De behandeling van een depressie kan pas starten als depressiesymptomen zijn herkend en de eventuele diagnose is gesteld. Echter, doordat depressie niet altijd goed wordt herkend, is sprake van onderdiagnostiek (Ballar et al., 2010). Hiervoor zijn verschillende redenen te
noemen. Ten eerste hebben mensen in zorginstellingen vaak meerdere aandoeningen, zoals diabetes, dementie en hart- en vaatziektes. Deze multimorbiditeit kan de diagnosestelling van een depressie
bemoeilijken. Ook overlappen sommige depressiesymptomen met
symptomen van een andere aandoening, zoals dementie.
Ten tweede worden bepaalde depressiesymptomen vaak gezien als
‘acceptabel’ en als ‘normale ouderdomsklachten’ en roepen daarom
geen vraagtekens op bij de bewoner of diens naasten. Hoewel het
verlies van interesse en plezier en het zich terugtrekken uit de groep
regelmatig wordt waargenomen bij ouderen, wordt dit lang niet altijd
in verband gebracht met een depressie (www.ggzrichtlijnen.nl).

De derde pijler van Doen bij Depressie is de multidisciplinaire
benadering, met een optimaal gebruik van de inzet en deskundigheid van de aanwezige disciplines in zorginstellingen.

Procedures

1.3.4.2 Prevalentie
De prevalentie van depressie op somatische afdelingen in zorginstellingen is hoger dan in de algemene bevolking en bij thuiswonende
ouderen. Zo hebben 32% van de verpleeghuisbewoners last van depressie ten opzichte van 14.4% van de ouderen de thuis wonen (Anstey et al., 2007). Wat betreft depressie bij mensen met dementie komt
uit onderzoek naar voren dat bij mensen met dementie 18-36% voldoet aan de PDC-dAD criteria voor depressie bij dementie (Barca et al.
2010; Leontjevas et al. 2011; Sepehry et al., 2017; Verkaik et al. 2009).

Inhoud

1.3.4.1 Depressiesymptomen en depressie
Depressiesymptomen en depressies komen relatief vaak voor in zorginstellingen. Depressie brengt niet alleen leed in het leven van de
bewoners zelf, het is ook een grote belasting voor de naasten en medewerkers. Depressies worden in zorginstellingen niet goed herkend,
terwijl een effectieve behandeling goed mogelijk is. Een effectieve
aanpak van depressies kan de kwaliteit van leven van de bewoners
verbeteren en het zorggebruik verlagen.

1.3.4.4 Behandeling
De aanpak van depressie is vooral effectief als meerdere disciplines
betrokken zijn (Brooker et al, 2007; Llewellyn-Jones et al, 2007; McSweeney et al., 2012; Pieper et al., 2016). De multidisciplinaire werkwijze in Nederlandse zorginstellingen biedt dus bij uitstek de kans
depressie op een effectieve manier op te sporen en te behandelen.
DbD bevat zowel psychosociale als medicamenteuze behandelcomponenten waarvan de effectiviteit in de langdurige zorg is aangetoond
(Snowden et al, 2003; McSweeney et al., 2012). Het zorgprogramma is
in 2013 ook effectief gebleken (Leontjevas et al., 2013).

Inleiding

1.3.4 Bijzondere aandacht voor depressie en apathie in de
langdurige zorg

Inleiding

Inhoud
Procedures
Opsporen

1.3.4.6 Het belang van apathie
Omdat DbD ook effectief bleek voor de behandeling van apathie,
wordt in deze versie van het handboek explicieter aandacht aan apathie besteed. Apathie is van grote invloed op het dagelijks en sociaal
functioneren van bewoners (Mjorud et al., 2014), maar toch wordt er
in veel gevallen weinig aan gedaan. Dit heeft twee redenen. Ten eerste
is het lastig om apathie vast te stellen omdat de symptomen gelijkenis
vertonen met depressie of als uiting van de dementie gezien worden.
Gezien het gebrek aan initiatief en motivatie zal een bewoner zelf ook
niet snel om hulp vragen. De symptomen van apathie worden dan
pas gescreend wanneer er signalen zijn gerapporteerd door naasten,
(mede)bewoners, of zorgverleners. De tweede reden is dat er een gebrek aan apathie kennis is bij zorgverleners en dat apathie vaak niet als
serieus probleem wordt beschouwd (Leone et al., 2013; Zwijsen et al.,
2014). Het niet behandelen van de apathie heeft echter gevolgen voor
onder andere de levenskwaliteit, sociaal functioneren, invaliditeit van
de bewoners, therapietrouw blijven, en ook voor de levensduur. Uit
eigen onderzoek is gebleken dat bewoners met apathie een verhoogd
risico hebben tot overlijden (Nijsten et al., nog niet verschenen). Hoe
erger de apathie, hoe groter het risico tot overlijden wordt.

Behandelen
Bijlage
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2. INHOUD ZORGPROGRAMMA

De fase Opsporen bevat drie componenten waarbij diverse meetinstrumenten gebruikt worden: Herkennen, Screenen en Diagnosticeren.

2.1.1 Herkennen

21

Bijlage

De eerste stap om een depressie op te sporen is het ‘herkennen van
depressiesymptomen’. Het zorgteam heeft hierin een belangrijke rol,
zij hebben tenslotte dagelijks contact met hun bewoners en kunnen
het ontstaan van klachten die wijzen op een depressie observeren.
De Nijmegen Observer-Rated Depression (NORD) schaal is hierbij een

In de volgende component, Screenen, heeft de psycholoog de centrale rol. De psycholoog start een onderzoek om de gesignaleerde
symptomen te interpreteren en beslist of uitgebreide diagnostiek nodig is. In een gesprek met de bewoner bepaalt de psycholoog of deze
cognitief competent is. De psycholoog start met het afnemen van
de verkorte vorm van de Geriatric Depression Scale (GDS-8). Als dit
niet mogelijk blijkt of als de psycholoog sterk twijfelt aan de betrouwbaarheid van de antwoorden, wordt de bewoner als cognitief beperkt
beschouwd en neemt de psycholoog de Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD) af bij de EVV over diens observaties van het

Behandelen

2.1.2 Screenen

Opsporen

2.1 Opsporen van depressie en apathie

Bewoners met apathie hebben doorgaans geen hulpvraag. Daarom
moeten zorgverleners voldoende kennis hebben van apathie en deze
te kunnen onderscheiden van onder andere depressie en dementie.
Door eigen observaties en van (mede)bewoners en naasten kunnen
signalen van apathie gemeld worden met het NORD formulier (formulier bevat een extra vraag voor apathie).

Procedures

Er zijn parallel lopende DbD-onderdelen voor de twee groepen bewoners: cognitief competente en cognitief beperkte bewoners. In dit
hoofdstuk worden de drie fases en hun componenten toegelicht. Ook
is aangegeven welke meetinstrumenten gebruikt kunnen worden en
hoe die ondersteunen bij beslissingen. Vervolgens bevat hoofdstuk 3
per discipline de procedures: gedetailleerde stappenplannen die kunnen helpen bij de daadwerkelijke uitvoering van het zorgprogramma.
In hoofdstuk 4 en 5 staan meetinstrumenten, behandelprotocollen
en formulieren die gebruikt kunnen worden bij het uitvoeren van het
zorgprogramma. Het zorgprogramma is in samenspraak met de praktijk gemaakt en sluit daardoor aan bij de werkwijze in de zorginstellingen. Daarnaast biedt het ook voldoende ruimte om procedures aan
te passen aan de lokale situatie of afspraken, waarbij het uiteraard van
belang is de uitgangspunten van het zorgprogramma te waarborgen.
Alle documenten uit de hoofdstukken 4 en 5 zijn te downloaden vanaf
de website van Doen bij Depressie (www.doenbijdepressie.nl).

goed hulpmiddel. De NORD is een observatieschaal van 5 vragen die
eenvoudig en snel is in te vullen (minder dan 3 minuten) en toegepast
kan worden bij bewoners met en zonder cognitieve beperkingen. De
Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) vult de NORD minstens
één keer per 6 maanden in (zie Hoofdstuk 4). De EVV stuurt dit formulier naar de psycholoog. Bij een score op de NORD van 2 of hoger,
start de psycholoog de volgende DbD-component op, namelijk het
Screenen. Overigens kan de EVV de psycholoog ook benaderen als
hij/zij een depressie bij de bewoner vermoedt terwijl de uitslag op de
NORD niet verhoogd is.
Om goed te kunnen observeren en signaleren hebben medewerkers
kennis nodig over signalen van depressie. Daarom heeft het UKON
een scholing ontwikkeld, bestaande uit bijeenkomsten voor het zorgteam evenals, ter voorbereiding of opfrissing hiervan, twee e-learning
modules die op de website van Doen bij Depressie geplaatst zijn.

Inhoud

Doen bij Depressie bestaat uit drie fasen:
1) Opsporen,
2) Behandelen en
3) Monitoren en evalueren.

Alle bewoners met depressiesymptomen, een depressie dan wel apathie
krijgen hiervoor een behandeling. Na de fase Opsporen volgt de tweede fase van Doen bij Depressie: Behandelen. In het zorgprogramma is
voor een stepped-care model gekozen conform de aanbevelingen van
het Addendum Ouderen (www.ggzrichtlijnen.nl). Dat wil zeggen dat bij
lichte klachten een beperkt behandelaanbod bestaat. Dit aanbod wordt
uitgebreid wanneer de klachten ernstiger zijn of indien er geen verbetering plaatsvindt bij behandeling van lichte klachten. De fase Behandelen
omvat drie modules: de basisinterventies door het zorgteam; de therapieën door de psycholoog of eventueel de nieuw ontwikkelde therapie
door een psychomotorisch therapeut (PMT-er) (Bijlage); en het overwegen van medicamenteuze behandeling door de SO.

Bijlage

Omdat een effect is aangetoond van de basisinterventies van Doen
bij Depressie op apathie, zijn deze interventies nu ook expliciet uitgewerkt voor apathie. Er is nog nauwelijks onderzoek naar therapeutische behandeling van apathie en deze worden ook niet besproken in
deze versie van het zorgprogramma. Bij medicamenteuze behandeling van depressie moet men zelfs in het bijzonder opletten omdat dit
mogelijke apathie kan teweegbrengen of verergering.

Behandelen
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2.2 Behandelen van depressie en apathie

Opsporen

De psycholoog start de component Diagnosticeren op met het doel
om een diagnose te stellen of deze juist uit te sluiten. Psycholoog en
arts voeren deze component samen uit. Bij bewoners zonder dementie worden de gestandaardiseerde criteria van de DSM-5 gebruikt,
bij mensen met dementie zijn dit de criteria van de PDC-dAD, en bij
bewoners met apathie worden de criteria van de PDC-aAD gebruikt
(zie Hoofdstuk 4). In het kader van DbD is niet noodzakelijk uitvoerige
dementie diagnostiek te doen. Het is echter belangrijk te weten of de
bewoner bekend is als iemand met dementie. De psycholoog neemt
bij de bewoner een klinisch interview af over depressie en/of apathie,
voor zover deze daartoe in staat is. Een heteroanamnese bij familie
en/of zorgteam is altijd een onderdeel van de diagnostiek.
Het diagnostisch interview met de bewoner kan plaatsvinden direct
na afname van de depressieschaal of apathieschaal in de component
Screenen, tijdens hetzelfde contact. Als de psycholoog daarna constateert dat de bewoner lijkt te voldoen aan de criteria voor een diagnose depressie en/of apathie , neemt hij/zij contact op met de specialist ouderengeneeskunde (SO). De SO stelt een medisch onderzoek
in ((hetero)anamnese, eventueel lichamelijk onderzoek, aanvullend
laboratorium onderzoek). De SO en psycholoog besluiten vervolgens
in onderling overleg of sprake is van een diagnose depressie, en, zo ja,

Procedures

2.1.3 Diagnosticeren

De psycholoog informeert de EVV over de resultaten van de diagnostiek, eventueel met behulp van het communicatieformulier (zie
Hoofdstuk 3). De EVV neemt dit formulier op in het zorgdossier en
licht andere medewerkers in. Mocht er sprake zijn van depressiesymptomen, een depressie diagnose of apathie, dan start de EVV de behandeling op met de basisinterventie van Module 1. Indien er geen sprake
is van apathie, maar de bewoner heeft wel een verhoogde score op de
AES-10 (m.a.w. boven het afkappunt), dan kan de EVV op advies van
de psycholoog ook de basisinterventies inzetten.

Inhoud

Als er géén aanleiding is voor uitgebreide diagnostiek, rapporteert
de psycholoog dit aan de EVV via het Communicatieformulier (zie
Hoofdstuk 3). Vervolgens informeert de EVV het hele team hierover
en plant het observeren met behulp van de NORD weer in, namelijk
binnen 6 maanden of gekoppeld aan het volgende MDO.

of het een beperkte depressie is, een depressiestoornis, of depressie
bij dementie. Ook een diagnose apathie kan gesteld worden, maar kan
dit gezien worden als een hulpmiddel en geen randvoorwaarde voor
verdere behandeling.

Inleiding

gedrag van de bewoner. Tevens kan de psycholoog de Apathy Evaluation Scale Nursing Home version (AES-10) afnemen bij de EVV als
eigen observaties of die van het zorgteam daarvoor aanleiding geven.
Als de score op GDS-8 of CSDD boven het afkappunt ligt (GDS-8≥3;
CSDD≥8), of als de psycholoog op basis van klinische ervaring verder
onderzoek nodig acht, start hij/zij de component Diagnosticeren op.
Dit geldt ook als de score op de eventueel afgenomen AES-10 boven
het afkappunt ligt (AES-10≥22), of als de psycholoog verder onderzoek nodig acht.

Bijlage
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Bij alleen depressiesymptomen kunnen de bewoner en hun naasten
een algemene informatiefolder krijgen van de EVV, toegelicht in een
persoonlijk gesprek en bij voorkeur samen met de psycholoog.
De psycholoog kan ervoor kiezen om aanvullend nog zelf een
gesprek met de bewoner en/of naasten te voeren.
Als een diagnose depressie en/of apathie wordt gesteld, kan de psycholoog samen met de EVV de bewoner en/of naasten informeren in
een gesprek over de betekenis van de diagnose en de voorgenomen

Behandelen

Een bewoner met een depressie of apathie doet vaak niet mee met
plezierige activiteiten of blijft vaak meedoen met activiteiten die voor
hem/haar ónplezierig zijn. Door het opstellen en uitvoeren van een
PAP kan dit patroon doorbroken worden. In het PAP ligt de nadruk
op het vaker ondernemen van plezierige activiteiten en bewegen,
passend bij de individuele bewoner, en het voorkómen van niet-plezierige gebeurtenissen. Dansen, muziek(therapie) en activiteiten in de
buitenlucht kunnen bijvoorbeeld goede activiteiten zijn
(zie verder Hoofdstuk 5).

2.2.1.3 Informatie en voorlichting
Het derde onderdeel van de basisinterventies in Module 1 is het geven
van informatie en voorlichting aan bewoners (voor zover hun gezondheidstoestand/cognitief functioneren dit toelaat) en hun naasten (zie
Hoofdstuk 5). De psycholoog bepaalt of voorlichting aan de bewoner
opportuun is. Voor de naasten is het vaak ook belangrijk handvatten te
krijgen voor het omgaan met de bewoner met depressiesymptomen,
een depressie of apathie.

Opsporen

2.2.1.1 Persoonlijk dagprogramma en Plezierige-Activiteiten-Plan
Het eerste onderdeel van Module 1 omvat een persoonlijk dagprogramma en een Plezierige-Activiteiten-Plan (PAP) met speciale aandacht voor beweging. Een verstoord dag- en nachtritme, problemen
met eten, het zich terugtrekken uit sociale contacten en niet deelnemen aan plezierige activiteiten zijn vaak kenmerken van een depressie,
evenals van apathie. Een dagstructuur kan helpen om de depressie,
depressiesymptomen en apathie aan te pakken. Bewoners met deze
klachten worden gestimuleerd tot het uitvoeren van activiteiten op
basaal niveau (eten, slapen, lichamelijke verzorging), recreatief en interactief niveau.

Procedures

Module 1 bestaat uit de volgende drie onderdelen:
persoonlijk dagprogramma en Plezierige-Activiteiten-Plan;
omgangsadviezen aan het zorgteam;
informatie en voorlichting aan de bewoners -voor zover de
cognitieve status dit toelaat- en aan hun naasten.

2.2.1.2 Omgangsadviezen
Het tweede onderdeel van de module basisinterventies betreft de toepassing van omgangsadviezen door het zorgteam. Het is belangrijk
dat zij weten hoe ze met een bewoner met depressiesymptomen, een
depressie of apathie moeten omgaan en waar ze op moeten letten.
Hiervoor kan het zorgteam gebruik maken van DbD-informatiefolders
over depressiesymptomen , depressie of apathie met omgangsadviezen (zie Hoofdstuk 5). Voor bewoners met een diagnose depressie
of apathie kan de psycholoog hierop aansluiten door het omgangsplan of –advies toe te spitsen op de individuele bewoner. Informatie over depressiesymptomen, depressie of apathie en het omgaan
met bewoners met een depressie of apathie is ook onderdeel van de
DbD-cursus (zie www.doenbijdepressie.nl).

Inhoud

Basisinterventies kunnen worden ingezet zodra sprake is van symptomen van depressie of apathie. In DbD heeft het behandelen van deze
symptomen ook een preventief doel: het voorkomen dat een depressie of apathie ontstaat of verergert. De basisinterventies worden
toegepast bij zowel cognitief competente bewoners als bij cognitief
beperkte bewoners, hoewel kleine verschillen kunnen bestaan in de
uitvoering afhankelijk van de mate waarin communicatie met de bewoner mogelijk is.

Binnen DbD is in beginsel de EVV verantwoordelijk (onder supervisie
van de psycholoog) voor het opstellen of bijstellen van een persoonlijk
dagprogramma, een PAP en het coördineren van de uitvoering ervan.
Een activiteitenbegeleider (dagbestedingscoach) en eventueel fysiotherapeut helpen de EVV bij het opstellen en uitvoeren van het PAP,
of nemen hierin het voortouw als dit gebruikelijk is in de organisatie.

Inleiding

2.2.1 Module 1: Basisinterventies

Bijlage

2.2.2.3 Psychomotorische therapie
Bewoners die cognitief competent en cognitief beperkt zijn kunnen
binnen module 2 ook psychomotorische therapie (PMT) aangeboden

Behandelen
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2.2.2.2 Mediatieve therapie
Naast het aanbevolen contact bestaat de psychologische behandeling
van een depressie bij cognitief beperkte bewoners uit mediatieve therapie. Conform de aanbevelingen uit het Addendum behandelt de psycholoog bij mediatieve therapie de bewoner door diens omgeving te
beïnvloeden, in dit geval het zorgteam. DbD hanteert daarbij het schema van Hamer (2003) (zie Hoofdstuk 5). De psycholoog heeft eens per
twee weken contact met het zorgteam, indien mogelijk in een bestaand
omgangsoverleg.

Opsporen

Alle bewoners met een diagnose depressie krijgen naast de basisinterventies ook therapie aangeboden. De psycholoog is verantwoordelijk
voor deze tweede module. De therapie verschilt voor cognitief competente en cognitief beperkte bewoners, maar begint altijd met individueel contact. In dit zogenoemde ‘oriënterende gesprek’ onderzoekt
de psycholoog de mogelijkheid tot gesprekstherapie in het algemeen
en Dierbare Herinneringen Therapie in het bijzonder. Bij cognitief
competente bewoners overlegt de psycholoog tenminste één keer
met het zorgteam over de bewoner en start met gesprekstherapie.
Omdat tot nog toe de meeste evidentie is gevonden voor vormen van
life-review therapie en bewegingsactiviteiten, maakt de therapie Dierbare Herinneringen (Bohlmeijer et al. 2010) onderdeel uit van DbD. De
psycholoog staat echter vrij om een andere therapievorm te kiezen.
Bij mensen met wie therapeutisch contact niet of zeer beperkt mogelijk is (cognitief beperkte bewoners) zet de psycholoog via het team
mediatieve therapie in. Ter ondersteuning en begeleiding adviseert
DbD daarvoor 3-5 overlegmomenten tussen de psycholoog en het
zorgteam. Nieuw in deze versie van het handboek is een module psychomotorische therapie. Deze is nog geen vast onderdeel van Doen
bij Depressie omdat de effectiviteit ervan nog niet is onderzocht. De
PMT module wordt aangeboden omdat in de praktijk behoefte was
aan een behandeling die geen gesprekstherapie is en omdat er bewegingsactiviteiten bij worden ingezet.

Procedures

2.2.2 Module 2: Therapie

Inhoud

De EVV blijft ook bij een diagnose depressie of apathie verantwoordelijk
voor het opstellen en coördineren van (de uitvoering van) het persoonlijke dagprogramma en PAP en werkt onder supervisie van de psycholoog. Folders met informatie over depressie en/of apathie met omgangsadviezen ondersteunen hen daarbij. De psycholoog begeleidt het
zorgteam op afstand. Als het team onvoldoende kennis blijkt te hebben,
is er voor depressie een e-learning module te volgen op de website van
Doen bij Depressie (www.doenbijdepressie.nl).

2.2.2.1 Dierbare herinneringen therapie
Voor cognitief competente bewoners bevat Module 2 gesprekstherapie
op basis van het protocol Dierbare Herinneringen Therapie (zie Hoofdstuk 5). De module begint met een oriënterend gesprek waarin de psycholoog inschat of deze therapie geschikt is voor de bewoner. Daarna
volgen minimaal vier gesprekken waarin de bewoner wordt getraind
in het op een gestructureerde wijze ophalen van specifieke positieve
herinneringen uit diverse perioden van het leven. In het laatste gesprek
wordt de therapie afgerond en worden afspraken gemaakt voor mogelijke (zelfstandige) stappen in de toekomst. Onder bepaalde voorwaarden kan nog een follow-up gesprek plaatsvinden. Als blijkt dat Dierbare
Herinneringen Therapie niet aansluit bij de behoeften en/of mogelijkheden van de bewoner kan de psycholoog een andere therapievorm
overwegen, zoals Oplossingsgerichte Therapie.
Bij cognitief beperkte bewoners is het meestal niet mogelijk Dierbare
Herinneringen Therapie uit te voeren. Het is echter belangrijk dat de
psycholoog ook bij cognitief beperkte bewoners onderzoekt in welke
mate gesprekstherapie toepasbaar is. Afhankelijk daarvan bepaalt de
psycholoog hoe het contact gaat verlopen. In direct contact is er in ieder geval expliciete aandacht voor de bewoner en zijn beleving. Als de
bewoner ertoe in staat is, heeft de psycholoog (twee-)wekelijks ondersteunend contact met de bewoner. De psycholoog heeft bij voorkeur
4 à 5 contacten met de bewoner van 20 tot 30 minuten, waarbij elk
contact met een plezierige activiteit wordt afgerond.

Inleiding

behandeling en adviezen geven over het omgaan met hun naaste met
depressie of apathie. Hij/zij beschikt hierbij ook over de DbD informatiefolders. Indien een gezamenlijk gesprek organisatorisch niet mogelijk is,
dan kunnen de psycholoog en de EVV vanzelfsprekend hiervan afwijken.

Behandelen
Bijlage

Voor bewoners die worden behandeld voor depressiesymptomen,
depressie en apathie, wordt geadviseerd om, naast tussentijdse evaluaties, maximaal 3 maanden na het stellen van de diagnose een multidisciplinaire evaluatie uit te voeren. Voorafgaand aan die evaluatie
neemt de psycholoog nogmaals de interviewschaal af die hij/zij bij het
Screenen heeft gebruikt. Bij bewoners met een depressie en apathie
beoordeelt hij/zij of de klachten van de bewoner nog steeds voldoen
aan de diagnostische criteria en overlegt met de arts wanneer hij/zij
dit nodig acht. De psycholoog noteert deze informatie op het evaluatieformulier (zie Hoofdstuk 3 Procedures) als input voor de multidisciplinaire evaluatie van de behandeling.

Opsporen
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De derde fase van Doen bij Depressie is ‘Monitoren & Evalueren’ en
heeft een tweeledig doel: 1) het tijdig signaleren van depressiesymptomen en apathie bij bewoners en 2) het monitoren en evalueren van
een lopende behandeling, zodat deze - indien nodig - tijdig aangepast
kan worden. Fase drie bewerkstelligt dat het zorgprogramma cyclisch
doorlopen wordt. Het resultaat daarvan is dat het zorgteam alert blijft
op depressiesymptomen en apathieklachten bij bewoners.
Als er in de fase Opsporen geen depressiesymptomen of apathie signalen gezien zijn en dus ook geen behandeling nodig is, kan er ieder
half jaar (of voor ieder MDO) geobserveerd worden met de NORD om
tijdig de signalen van depressie of apathie te kunnen herkennen. Als
bij een bewoner wel behandeling nodig is, maken EVV, psycholoog en
SO hierover evaluatieafspraken.

Procedures

De derde behandelmodule van DbD is een medicamenteus behandelaanbod. De SO is verantwoordelijk voor deze module. Voor de medicamenteuze behandeling van bewoners met een depressie is een
protocol ontwikkeld: Medicamenteuze behandeling (zie Hoofdstuk 5).
Dit protocol is gebaseerd op het Addendum en in een consensusbijeenkomst met SO’s uit het UKON verder uitgewerkt.
In de meeste gevallen wordt medicatie pas overwogen als bij multidisciplinaire evaluatie is gebleken dat de basisinterventies en de therapie
niet effectief (genoeg) zijn. Afhankelijk van de ernst van de depressie
kan de SO beslissen om eerder te starten met medicatie. Zo wordt het
voorschrijven van medicatie bij bewoners met een depressiestoornis
altijd overwogen bij het begin van de behandeling. In geval van bewoners die erg lijden onder een beperkte depressie spreekt vanzelf dat de
SO wel direct medicamenteuze behandeling kan overwegen. Bij depressies bij dementie genieten niet-medicamenteuze behandelingen
de voorkeur. Bij het gebruik van medicatie moet men wel waakzaam
zijn op het ontstaan of verergeren van apathie.

2.3 Monitoren & evalueren

Inhoud

2.2.3 Module 3: Medicamenteuze behandeling

De SO heeft in Module 3 een centrale rol en probeert aan de hand van
het uitgevoerde diagnostisch onderzoek en het medicatieprotocol tot
een zorgvuldige beslissing te komen over medicamenteuze behandeling. Het protocol beveelt aan om bij ernstige depressie (8-9 symptomen van de DSM-5 symptomen) en/of depressie met psychotische
symptomen, suïcidaliteit of voedselweigering te overleggen met een
(ouderen)psychiater over de in te zetten behandeling.

Inleiding

krijgen (Bijlage). PMT is een ervaringsgerichte therapievorm waarbij
gebruik gemaakt wordt van bewegingsactiviteiten, oefeningen en opdrachten. De behandelaar begint de sessie met een verkenning van
de symptomen en onderzoekt door middel van beweging en spelelementen gevoelens, gedachten en concreet gedrag van bewoners. In
de vervolgsessies zal de behandelaar samen met de bewoners de behandeling continueren met gebruik van nieuwe of aangepaste bewegingsactiviteiten en opdrachten. Hierbij wordt de bewoner getraind in
het aanpassing van gedrag, gedachten en gevoelens door middel van
gedrags- en omgangsadviezen. Deze gedrags- en omgangsadviezen
kunnen ook buiten de sessies worden getraind, waarbij de naasten en
zorgverleners een belangrijke rol spelen. De therapie wordt op maat
aan de bewoners aangeboden.

Hamer, T. 2003. “Mediatietherapie. De beste stuurlui staan aan wal.” In
Leidraad Psychogeriatrie, deel B/C, edited by B. Miesen, M. Allewijn, C.
Hertogh, F. Groot de, en M. r. Wetten van, pp. 414-37. Houten Bohn
Stafleu Van Loghum.
www.ggzrichtlijnen.nl. “Multidisiplinaire Richtlijn Ontwikkeling.”
Trimbos Instituut.

Procedures

Bij alleen basisinterventies is de EVV eindverantwoordelijk (Module 1),
bij therapeutische interventies de psycholoog (Module 2) en bij medicamenteuze interventies de SO (Module 3). De eindverantwoordelijke
neemt indien nodig het initiatief om de behandeling aan te passen of
te wijzigen.

Bohlmeijer, E., Steunenberg, B., Leontjevas, R., Mahler, M., Daniel, R.,
Gerritsen, D. (2010) Dierbare herinneringen Protocol voor individuele
life-review therapie gebaseerd op autobiografische oefening. Enschede: Universiteit Twente.

Inhoud

Tijdens een behandeling is het belangrijk de haalbaarheid en uitvoerbaarheid te monitoren. Dit houdt in dat zorgteam, arts, psycholoog,
fysiotherapeut en activiteitenbegeleider alert zijn op mogelijke knelpunten bij de uitvoering van de behandeling en deze proberen op te
lossen. De leden van het multidisciplinaire team informeren de eind
verantwoordelijke van de behandelmodule indien een knelpunt wordt
waargenomen.

Inleiding
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Opsporen

Behandelen

Bijlage
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3. PROCEDURES
3.1 Stappenplannen

Een stappenplan voor het zorgteam
Een stappenplan voor de psycholoog
Een stappenplan voor de specialist ouderengeneeskunde

Inhoud

Hier vindt u drie stappenplannen die de werkwijze per discipline
beschrijven:

Procedures
Opsporen

Behandelen
Bijlage

28

Inleiding

Inhoud
Procedures

3.1.1

Behandelen
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Opsporen

Stappenplan
zorgteam

Het zorgteam bestaat uit: de Eerstverantwoordelijke (EVV),
verzorgenden, verpleegkundigen, ctiviteitenbegeleider (AB) en andere
medewerkers met dagelijks contact.

3

Observeren
Het zorgteam is alert op het bestaan/ontwikkelen van depressiesymptomen en apathie bij de bewoner. Als medewerkers symptomen opmerken, bespreken zij dit met EVV.
NORD invullen
EVV vult NORD in (3 minuten per bewoner) binnen 6 weken na
opname en daarna minimaal elke 6 maanden (voor MDO), en bij
spontane observatie van depressiesymptomen of apathie.

stap

Rapporteren
EVV rapporteert regelmatig, minstens één keer per week, in het
bewonersdossier over uitgevoerde activiteiten in het kader van DP
en PAP.

7

8

Fase 3 Monitoren & evalueren

Ontvangst communicatieformulier van psycholoog
EVV ontvangt informatie van P of bewoner depressiesymptomen,
depressie of apathie heeft.
-Zo ja: EVV gaat naar Stap 5.
-Zo nee: EVV gaat naar Stap 1.

Problemen doorgeven en oplossen
Problemen in de uitvoering van DP en PAP geeft het zorgteam
door aan EVV, zo nodig past EVV het DP en PAP aan. EVV kan P
benaderen voor advies en tussentijdse evaluatie.

stap

Multidisciplinaire evaluatie
Binnen 3 mnd na de diagnose wordt de uitgevoerde behandeling multidisciplinair geëvalueerd. P en SO nemen hiervoor het
initiatief. EVV/Zorgteam rapporteren over gedrag bewoner en
over ervaringen met DP en PAP. Nieuw te zetten stappen worden
bepaald.

9

10

Diagnosticeren Geen stappen voor zorgteam

Fase 2 Behandelen - Module 1

30

Bijlage

stap

Behandelen

4

Uitvoeren van DP en PAP
EVV is verantwoordelijk voor uitvoering van DP en PAP. Andere
medewerkers, zoals AB en FT, zijn hierbij betrokken. Voor bewoners met diagnose depressie en apathie begeleidt P zorgteam in
de uitvoering.

Inleveren bij psycholoog
EVV geeft het NORD-formulier aan de P en wacht op een reactie.

Screenen

stap

stap

Opsporen

stap

Voorlichten (mbv informatiefolders)
EVV en/of P overhandigen folder aan bewoner en naasten, bespreken situatie en lichten folder toe.

Procedures

2

stap

6

Herkennen

stap

Dagprogramma (DP) en Plezierige-Activiteiten-Plan (PAP)
EVV past DP van bewoner aan en stelt een persoonlijk PAP op.
Het opstellen van DP en PAP gebeurt i.s.m. AB, FT en (onder
supervisie van) P. EVV doet DP en PAP en folder met omgangsadviezen voor zorgteam over depressie, depressiesymptomen of
apathie in bewonersdossier.

Inhoud

Fase 1 Opsporen

1

stap

5

FT = fysiotherapeut, P= psycholoog,
SO = specialist ouderengeneeskunde

stap

Fase 2 Behandelen - Module 1

Inleiding

Stappenplan zorgteam

Inleiding
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Opsporen

Stappenplan
psycholoog

Het zorgteam bestaat uit de Eerstverantwoordelijke (EVV),
verzorgenden, verpleegkundigen, Activiteitenbegeleider (AB)
en andere medewerkers met dagelijks contact.

Contact opnemen met SO
P bespreekt diagnostische checklist en evt. uitvoering medisch
onderzoek met SO.

stap

Diagnose stellen
Met SO stelt P, na evt. medisch onderzoek door SO, diagnose
depressie of apathie of sluit deze uit.
- Bij diagnose depressie, depressiesymptomen of
(verhoogde score) apathie: P gaat naar Stap 7.
- Anders: P gaat naar Stap 2.

5

Fase 1 Opsporen

6

Herkennen: Geen stappen voor de psycholoog
Screenen

stap

1

2

stap

Meetinstrumenten GDS-8 / CSDD / AES-10
P neemt GDS-8 af in gesprek met bewoner. Als dit niet mogelijk
blijkt of als P sterk aan betrouwbaarheid afname twijfelt, moet
bewoner als cognitief beperkt worden beschouwd: P neemt dan
CSDD af bij EVV. Bij signalen apathie neemt P AES-10 af.
- Bij score GDS≥3, of CSDD≥8, of evt. AES≥22 (of o.b.v. klinische
blik): P gaat naar Stap 4.
- Anders: P gaat terug naar Stap 2.

stap

Uitvoeren therapie
Bij de diagnose depressie start P Module 2. Na een oriënterend
gesprek voert P gesprekstherapie of mediatieve therapie uit. Eventueel kan P doorverwijzen naar nieuw ontwikkelde PMT module
van Bijlage X. P ondersteunt zorgteam in omgang met bewoner,
geeft supervisie bij opstellen van DP en PAP en keurt deze goed.

7
8

Fase 3 Monitoren & Evalueren

stap

Diagnostisch interview
P voert interview met bewoner en/of EVV en/of naaste om een
diagnose depressie en/of apathie vast te stellen dan wel uit te
sluiten. Bij bewoners zonder dementie gebruikt P criteria DSM-5,
bij mensen met dementie de PDC-dAD criteria, bij apathie de

32

Behandeling evalueren
Maximaal 3 mnd na stellen diagnose neemt P meetinstrument(en)
uit Stap 3 (Screenen) weer af, beoordeelt opnieuw diagnostische
criteria met eerder ingevulde diagnostische checklist en vult Evaluatieformulier voor evaluatie in MDO. P brengt ook ervaringen en
resultaten van Module 2 in als ook eventuele tussentijdse evaluatie
met EVV. Nieuw te zetten stappen worden bepaald.

Bijlage

4

Starten behandelmodules
P kiest met SO de in te zetten behandelmodules, noteert deze op
communicatieformulier en overhandigt formulier aan EVV.
EVV start vervolgens Module 1.

9

Diagnosticeren

stap

stap

Behandelen

3

Geen depressiesymptomen (NORD ≤ 1)
P geeft op het communicatieformulier aan dat bewoner geen
depressie(symptomen) (en eventueel geen apathie) heeft en dat
verdere stappen niet nodig zijn. P overhandigt communicatieformulier aan EVV.

Fase 2 Behandelen

Opsporen

stap

Ontvangst NORD
P ontvangt ingevulde NORD van EVV, 6 weken na opname en
daarna tenminste elke 6 maanden voor volgend MDO.
- Bij NORD ≤ 1: P gaat naar Stap 2
- Bij NORD ≥2 óf na input EVV óf klinische blik van P: P gaat naar Stap 3
- Bij Signalen apathie: P gaat naar Stap 3

Procedures

stap

Inhoud

FT = fysiotherapeut, P= psycholoog, PMT = psychomotorische
therapie, SO = specialist ouderengeneeskunde

PDC-aAD.
- Als symptomen bewoner lijken te voldoen aan criteria voor
depressie of (verhoogde score) apathie: P gaat naar Stap 5
- Anders: P gaat naar Stap 2

Inleiding

Stappenplan psycholoog
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Opsporen

Stappenplan
specialist
ouderengeneeskunde

Inleiding

Stappenplan specialist ouderengeneeskunde
Het zorgteam bestaat uit de Eerstverantwoordelijke (EVV),
verzorgenden, verpleegkundigen, activiteitenbegeleider (AB)
en andere medewerkers met dagelijks contact.

Fase 2 Behandelen

Fase 1 Opsporen

stap

Herkennen
Screenen
Geen stappen voor SO

Diagnosticeren

stap

1

stap

Diagnose stellen
SO en P bespreken bevindingen en stellen diagnose beperkte
depressie, depressiestoornis, depressie bij dementie of apathie of
sluiten deze uit.
- geen diagnose depressie of apathie: geen verdere stappen
voor SO.
- wél diagnose depressie of (verhoogde score) apathie: SO en
P bepalen welke behandelmodules worden ingezet.

2
3

34

Evaluatie Medicamenteuze behandeling
Evaluatie van de medicamenteuze behandeling is onderdeel van
het protocol medicamenteuze behandeling.

stap

Multidisciplinaire evaluatie
Multidisciplinaire evaluatie vindt maximaal 3 mnd na stellen diagnose plaats in MDO. Nieuw te zetten stappen worden bepaald.
SO brengt ervaringen met medicamenteuze behandeling en
eventuele bijwerkingen in.

5
6

Bijlage

Medisch onderzoek
SO stelt medisch onderzoek in: (hetero)anamnese, evt lichamelijk
onderzoek, laboratorium onderzoek

stap

Behandelen

stap

Fase 3 Monitoren & evalueren

Opsporen

Signaal van P
Als P vaststelt dat bewoner lijkt te voldoen aan diagnostische criteria voor een depressie of (verhoogde score) apathie, bespreekt
P met SO de diagnostische checklist en het al dan niet uitvoeren
van medisch onderzoek door SO om andere oorzaken van de
symptomen uit te sluiten.
- Zo ja: SO gaat naar Stap 2
- Zo nee: SO gaat naar Stap 3

Module 3 medicamenteuze behandeling
Als sprake is van een depressiestoornis of als basisinterventies
(Module 1) en therapie (Module 2) niet effectief zijn gebleken,
overweegt SO de inzet van medicamenteuze behandeling (Module 3). In geval van apathie moet effect van medicatie worden
doorgelicht om een eventuele causale relatie tussen medicatie en
apathie vast te leggen of uit te sluiten.

Procedures

4

Geen stappen voor SO

Inhoud

FT = fysiotherapeut, P= psycholoog,
SO = specialist ouderengeneeskunde

Inhoud

Hier vindt u het Communicatieformulier dat gebruik kan worden om
het verloop van alle fases bij te houden.
Dit formulier is opgenomen in het Ysis multidisciplinair elektronisch
patiëntendossier van Gerimedica onder de naam ‘Doen bij Depressie
Screenen en Diagnosticeren’. Daarnaast is een formulier om de effecten van de behandeling te evalueren.

Inleiding

3.2 Formulieren

Procedures
Opsporen

Behandelen
Bijlage
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Inleiding

Inhoud
Procedures

3.2.1

Behandelen

Bijlage
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Opsporen

Communicatieformulier

* Dit formulier is opgenomen in het Ysis multidisciplinair elektronisch patiëntendossier van Gerimedica
		 onder de naam ‘Doen bij Depressie Screenen en Diagnosticeren’.

Datum

Naam bewoner

Inleiding

Communicatieformulier *

Geboortedatum

Inhoud

Screenen
Naam psycholoog
1A Start Screenen vanwege:

Procedures

score op een meetschaal (bijv. NORD ≥2)
andere aanwijzingen, nl
1B Start Screenen niet aangezien: (geef dit formulier terug aan de EVV’er)
de client al wordt behandeld

de score op de NORD =0

de score op de NORD =1

		

Opsporen

anders, nl:
2 Voor Screenen wordt gebruik gemaakt van:
		
MADRS
score
afnamedatum			
		
		AES-10
score
afnamedatum			
		
		 Ander meetinstrument, namelijk:

afnamedatum		
afnamedatum		
afnamedatum		

			

score

afnamedatum			

Behandelen

		
GDS-8
score
			
		
GDS-30
score
			
		
CSDD: Cornell score
			

													
Wijst
de uitkomst op één van deze schalen op het belang van verder diagnostische onderzoek?

nee, maar start Diagnosticeren. Toelichting

nee, Diagnosticeren wordt niet gestart. Geef dit formulier terug aan de EVV’er
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Bijlage

ja, start Diagnosticeren

Diagnosticeren

Inleiding

Naam arts

Naam psycholoog

Datum diagnose
Neem voor het stellen van de diagnose de diagnostische checklist door volgens de DSM criteria (geen dementie aanwezig),
PDC-dAD criteria (dementie aanwezig) of PDC-aAD criteria (bij apathieklachten)

Inhoud

3. De diagnose is:
		

Geen depressiesymptomen, geen apathie

		
		 Beperkte depressie
		
		 Depressie bij dementie

		
		Apathie(klachten)

geadviseerde behandeling: Module 1 en 2, bij uitblijvend resultaat aanvullen met Module 3
geadviseerde behandeling: Module 1 en 2, bij uitblijvend resultaat aanvullen met Module 3
				
geadviseerde behandeling: Module 1, 2 en 3
geadviseerde behandeling: Module 1

			 Module 2 betreft een gesprekstherapie of de mediatieve therapie door
			de psycholoog

5. In te plannen evaluatie:
			
			 Evaluatie over 3 maanden		
			

Bijlage

			 Module 3 betreft het overwegen van medicatie
			

Toelichting:

Behandelen

4. In te zetten behandeling:
		
			 Module 1 bestaat uit het Dagprogramma en het Plezierig Activiteiten Plan
			 en omgangsadviezen voor afdelingsmedewerkers, cliënten en diens naasten

Opsporen

		
		 Depressieve stoornis

geadviseerde behandeling: Module 1

Procedures

		
		Depressiesymptomen

opnieuw Screenen over 6 maanden
		

Evaluatie plannen op datum:
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Inleiding

Inhoud
Procedures

3.2.2

Behandelen

Bijlage

39

Opsporen

Formulier
Evaluatie van de behandeling

*

Datum

Dit formulier is opgenomen in het Ysis multidisciplinair elektronisch patiëntendossier van Gerimedica
onder de naam ‘Doen bij Depressie Monitoren en Evalueren’
Naam bewoner

Inleiding

Formulier Evaluatie van de behandeling*

Geboortedatum

Inhoud

Monitoren en Evalueren
Naam psycholoog
1. Voor Monitoren wordt gebruik gemaakt van
Nieuwe afname

afnamedatum

score

afnamedatum

GDS-30

score

afnamedatum

score

afnamedatum

CSDD: Cornell

score

afnamedatum

score

afnamedatum

MADRS

score

afnamedatum

score

afnamedatum

AES-10

score

afnamedatum

score

afnamedatum

Ander meetinstrument
namelijk:

score

afnamedatum

score

afnamedatum

Behandelen

score

Opsporen

GDS-8

Verschil

Procedures

Oude afname

2. Zijn er redenen (zoals wijziging in de scores) om de diagnose en/of behandeling te wijzigen?
Bekijk indien nodig de eerder ingevulde diagnostische checklist. Licht eventueel toe.
Onduidelijk		

Bijlage

Ja 			

Nee

Toelichting:
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Resultaat multidisciplinaire evaluatie
Naam psycholoog

Datum MDO

Datum diagnose

Inleiding

Naam arts

Neem voor het stellen van de diagnose de diagnostische checklist door volgens de DSM criteria (geen dementie aanwezig),
PDC-dAD criteria (dementie aanwezig) of PDC-aAD criteria (bij apathieklachten)

Inhoud

3. De (nieuwe) diagnose is:
		

Geen depressiesymptomen, geen apathie

		
		 Beperkte depressie
		
		 Depressie bij dementie

		
		Apathie(klachten)

geadviseerde behandeling: Module 1 en 2, bij uitblijvend resultaat aanvullen met Module 3
geadviseerde behandeling: Module 1 en 2, bij uitblijvend resultaat aanvullen met Module 3
				
geadviseerde behandeling: Module 1, 2 en 3
geadviseerde behandeling: Module 1

			 Module 2 betreft een gesprekstherapie of de mediatieve therapie door
			de psycholoog

5. In te plannen evaluatie:
			
			 Evaluatie over 3 maanden		
			

Bijlage

			 Module 3 betreft het overwegen van medicatie
			

Toelichting:

Behandelen

4. In te zetten behandeling:
		
			 Module 1 bestaat uit het Dagprogramma en het Plezierig Activiteiten Plan
			 en omgangsadviezen voor afdelingsmedewerkers, cliënten en diens naasten

Opsporen

		
		 Depressieve stoornis

geadviseerde behandeling: Module 1

Procedures

		
		Depressiesymptomen

opnieuw Screenen over 6 maanden
		

Evaluatie plannen op datum:
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Inleiding

Inhoud
Procedures

OPSPOREN

4

Opsporen

Behandelen

Bijlage
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Inleiding

4. OPSPOREN

De Apathy Evaluation Scale Nursing Home-version (AES-10) is een
door Lueken et al. (2007) ontwikkelde verkorte versie van de Apathy
Evaluation Scale, die kan worden gebruikt om te screenen op apathie
door een EVV-er te interviewen. Uit de oorspronkelijke lijst zijn vragen weggelaten die minder toepasbaar zijn bij verpleeghuisbewoners.
Eigen onderzoek laat zien dat de schaal bij bewoners met en zonder dementie is toe te passen; de prestaties zijn het best bij bewoners
zonder dementie (Leontjevas et al., 2012). In dit handboek wordt een
afkappunt van 21/22 gehanteerd: een score ≥22 geeft aan dat verder
onderzoek nodig is.

43

Bijlage

De Geriatrische Depressie Schaal is een zelfbeoordelingsinstrument
dat van oorsprong bestaat uit dertig vragen (GDS-30). De GDS is speciaal voor ouderen ontwikkeld en laat fysieke klachten daarom buiten
beschouwing. In het zorgprogramma wordt de GDS-8 gebruikt om depressiesymptomen op te sporen. Deze lijst wordt in interviewvorm bij
de bewoners afgenomen, is toegesneden op de situatie in zorginstellingen, heeft goede psychometrische eigenschappen en is bovendien
minder belastend voor de bewoner en minder tijdsintensief (Gerritsen
et al. 2007). In dit handboek wordt een afkappunt van 2/3 gehanteerd,
oftewel: een score ≥3 geeft aan dat verder onderzoek nodig is.

Behandelen

De NORD schaal (Nijmegen Observer-Rated Depression schaal) is
ontwikkeld voor de component Herkennen en bestaat uit 5 items. De
schaal is kort en snel in te vullen door een zorgverlener (gemiddeld
2½ minuut per bewoner) (Leontjevas et al. 2012).
In dit handboek wordt het algemeen geldige afkappunt van 1/2 gehanteerd, oftewel: een score ≥2 geeft aan dat verder onderzoek nodig
is. Voor mensen met dementie kan ook een hoger afkappunt worden
gehanteerd: 2/3, oftewel een score van ≥3
(zie Handleiding Meetinstrumenten Doen bij Depressie).

Opsporen

De laatste paragraaf 4.3 beschrijft het diagnostisch proces, opgesplitst
in checklisten voor mensen met en zonder dementie.

Procedures

De Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD of Cornell) kan
gebruikt worden om cognitief beperkte bewoners met of zonder
dementie te screenen op depressie door een EVV-er te interviewen
(Leontjevas et al. 2012). Vanwege communicatieproblemen kan informatie ontbreken over bijvoorbeeld suïcidale en pessimistische gedachten. Er zijn vier methoden onderzocht om met de ontbrekende
informatie om te gaan. De conclusie is dat ontbrekende items kunnen
worden vervangen door een nul-score. In dit handboek wordt een
afkappunt van 7/8 gehanteerd: een score ≥8 geeft aan dat verder onderzoek nodig is.

Inhoud

Dit hoofdstuk beschrijft het herkennen, screenen en diagnosticeren
van depressiesymptomen, depressies en apathie. Het herkennen en
screenen staan in de eerste twee paragrafen beschreven (4.1 en 4.2).
Deze omvatten vier meetinstrumenten, de instructie bij afname en de
scoreberekening. De formulieren zijn te downloaden van de Doen bij
Depressie website (www.doenbijdepressie.nl).
De ‘Handleiding Meetinstrumenten Doen bij Depressie’ (ook te downloaden van de website) geeft meer informatie over de psychometrische kenmerken van de schalen en optimale afkappunten voor specifieke groepen.

Inleiding

Literatuur

Leontjevas, R., D. L. Gerritsen, M. J. Vernooij-Dassen, S. Teerenstra,
M. Smalbrugge, and R. T. Koopmans. 2012. “Nijmegen observer-rated
depression scale for detection of depression in nursing home residents.” Am J Geriatr Psychiatry, 27(10).

Behandelen

Lueken, U., U. Seidl, L. Volker, E. Schweiger, A. Kruse, and J. Schroder. 2007. “ Development of a short version of the Apathy Evaluation
Scale specifically adapted for demented nursing home residents. Am
J Geriatr Psychiatry, 15(5), 376-85.

Opsporen

Leontjevas, R., D. L. Gerritsen, M. J. Vernooij-Dassen, M. Smalbrugge, and R. T. Koopmans. 2012. “Comparative validation of proxy-based Montgomery-Åsberg depression rating scale and cornell scale for
depression in dementia in nursing home residents with dementia.” Am
J Geriatr Psychiatry, 20(11), 985-93.

Procedures

Leontjevas, R., A. Evers-Stephan, M. Smalbrugge, A.M. Pot, V. Thewissen, D.L. Gerristen, and R.T> Koopmans. 2012. “A comparative validation of the abbreviated Apathy Evaluation Scale (AES-10) with the
Neuropsychiatric Inventory apathy subscale against diagnostic criteria
of apathy.” J Am Med Dir Assoc, 13(3).

Inhoud

Gerritsen, D.L., K. Jongenelis, K., A.M. Pot, A.T. Beekman, A.M. Eissese, H. Kluietr, and M.W. Ribbe. 2007. “The GDS-8; a short, client- and
user-friendly shortened version of the Geriatric Depression Scale for
nursing homes”. Tijdschr Gerontol Geriatr, 38(6), 298-304.

Bijlage
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Inleiding

4.1 Herkennen
Hier vindt u de observatieschaal NORD voor depressie
(Nijmegen Observer-Rated Depression schaal).

Inhoud
Procedures
Opsporen

Behandelen
Bijlage

45

Inleiding

Inhoud
Procedures

4.1.1

Behandelen

Bijlage
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Opsporen

Observatieschaal
depressie: NORD

Inleiding

Observatieschaal depressie: NORD

Datum ingevuld

Geboortedatum

Ingevuld door

Inhoud

Naam bewoner

Instructie

Ja

Procedures

De EVV vult de NORD schaal in
Antwoord ‘ja’ wanneer het gedrag voorkomt. Antwoord ‘nee’ wanneer u het gedrag niet hebt gezien.
Antwoord ook ‘nee’ als het gedrag op de bewoner niet van toepassing is. “Vaak” betekent hier dat het gedrag
“op meer dagen wel dan niet in tenminste de laatste twee weken, meerdere uren” aanwezig is geweest.

Nee

1. Maakt de bewoner vaak een verdrietige,
sombere of moedeloze indruk? 		

1 of 2 weken

2. Huilt de bewoner vaak of is hij/zij vaak
geëmotioneerd?		

Maand

3 Maanden

		 Anders, nl

Totaalscore

0

Ja
7. Zijn er bijzondere redenen om de bewoner
verder te onderzoeken voor een depres-			
siestoornis? Zo ja: geef de reden aan:

5. Zijn er vaak problemen met slapen (inslapen,
doorslapen, wakker worden) of met eten
(geen eetlust, ongewoon veel trek)?

8. Zijn er signalen van apathie?			

Bijlage

4. Moet de bewoner vaak worden
aangemoedigd om iets te ondernemen of
deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten?

Nee

Behandelen

Bij score ≥2 is verder
onderzoek nodig

3. Ontbreekt bij de bewoner vaak een positieve
reactie op sociale contacten of op plezierige
gebeurtenissen?		

Opsporen

6. Voor de meeste klachten beantwoordt met ‘JA’, geldt dat
verandering is te zien in de laatste:
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Hier vindt u interviewlijsten van Geriatrische Depressie Schaal 8 items,
Cornell Scale for Depression en Apathy Evaluation Scale Nursing
Home-version 10 items.

Inleiding

4.2 Screenen

Inhoud
Procedures
Opsporen

Behandelen
Bijlage
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Inleiding

Inhoud
Opsporen

Interviewlijst depressie:
GDS-8 /Geriatische Depressie
Schaal 8

Procedures

4.2.1

Behandelen
Bijlage
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Afdeling

Geboortedatum

Datum ingevuld

Afgenomen

Ingevuld door

Inhoud

Naam bewoner

Inleiding

Interviewlijst depressie: GDS-8 / Geriatrische Depressie Schaal-8

Procedures

Instructie
De psycholoog neemt de schaal af bij de bewoner.
Begin de afname met: ‘Ik ga u een aantal vragen stellen over uw gevoelens. Hier kunt u met ‘Ja’ of ‘Nee’ op antwoorden.
De vragen gaan over hoe u zich de afgelopen week heeft gevoeld. Het gaat dus niet alleen om hoe u zich vandaag voelt,
maar om de afgelopen week, met vandaag erbij.’

Nee

Ja
6. Voelt u zich vaak hopeloos?

2. Hebt u het gevoel dat uw leven leeg is?

7. Vindt u het fijn om te leven?

3. Verveelt u zich vaak?

8. Hebt u het gevoel dat uw situatie hopeloos is?

Behandelen

1. Bent u innerlijk tevreden met uw leven?

4. Hebt u meestal een goed humeur?
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0

Bijlage

1 punt bij ‘ja’ op vraag 2, 3, 6 en 8;
1 punt bij ‘nee’ op vraag 1, 4, 5 en 7. Totaalscore
Een score ≥3 is indicatief voor een
depressie, verder onderzoek is nodig

5. Voelt u zich meestal wel gelukkig?

Nee

Opsporen

Ja

Inleiding

Inhoud
Opsporen

Interviewlijst depressie:
CSDD (Cornell) /Cornell Scale
of Depression in Dementia
(CSDD)

Procedures

4.2.2

Behandelen
Bijlage
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Afdeling

Geboortedatum

Psycholoog

Afgenomen door

Afgenomen bij

			Man		Vrouw

Datum

Inhoud

Naam bewoner

Inleiding

Interviewlijst depressie: CSDD (Cornell) / Cornell Scale of Depression in Dementia (CSDD)

Procedures

Instructie

Scoringssysteem:

A = Niet te beoordelen

1 = Licht of wisselend aanwezig

A

1.

Angst angstige gezichtsuitdrukking, peinzend, zorgelijk

2.

Verdrietig verdrietige gezichtsuitdrukking, verdrietige stem, huilerig

3.

Reageert niet op plezierige gebeurtenissen

4.

Prikkelbaarheid gauw kwaad, slecht gehumeurd

0

1

2

Bijlage

Stemmingsgerelateerde kenmerken

2 = Ernstig

Behandelen

A

0 = Afwezig

Opsporen

Instructie
Deze lijst afnemen bij cognitief beperkte bewoners en bij cognitief competente bewoners wanneer het niet lukt
om de GDS-8 af te nemen
De psycholoog neemt de schaal af bij de EVV van de bewoner.
Loop samen met de EVV door de lijst en stel per kenmerk een vraag. Zet een kruisje in het betreffende vakje.
Beoordelingen zijn gebaseerd op symptomen en kenmerken waargenomen in de week voorafgaande aan het interview.
Er wordt geen score ingevuld als symptomen het gevolg zijn van lichamelijke beperkingen of ziekte.
Het is mogelijk om een nulscore te gebruiken bij ontbrekende items (u telt dan het betreffende
item niet mee in de totale score). Vul niet meer dan 4 items op.
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A = Niet te beoordelen

1 = Licht of wisselend aanwezig

0 = Afwezig

2 = Ernstig

6.

Vertraging trage bewegingen, langzame spraak, trage reacties

7.

Meervoudige lichamelijke klachten
(let op: 0 – als deze klachten alleen gastro-intestinale symptomen betreffen of bijwerkingen van medicijnen)

8.

Interesseverlies t.a.v. gebruikelijke activiteiten
(0 – geen verslechtering in interesseverlies in laatste maand of als bewoner niet meedoet aan activiteiten
vanwege handicap of fysieke beperkingen i.p.v interesseverlies)

C

Lichamelijke kenmerken

9.

Vermindering van eetlust / eet minder dan gewoonlijk
(1 – wanneer bewoner niet aangemoedigd hoeft te worden; 2 – wanneer bewoner aangemoedigd
moet worden)

10.

Gewichtsverlies
(2 - indien meer dan 2 kilo in 1 maand; 1- indien wél gewichtsverlies, maar minder dan 2 kilo in 1 maand)

11.

Gebrek aan energie / gauw moe, niet in staat activiteiten vol te houden
(0 – als in de laatste maand geen verandering is opgetreden)

1

2

A

0

1

2

Behandelen

Agitatie rusteloos, handen wringen, haarplukken

0

Opsporen

5.

A

Procedures

Gedragsstoornissen

Inhoud

B

Inleiding

Scoringssysteem:

Bijlage
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A = Niet te beoordelen

1 = Licht of wisselend aanwezig

0 = Afwezig

2 = Ernstig

13.

Moeite met inslapen/later dan gewoonlijk voor deze persoon
(1 – wanneer het in de laatste week slechts een paar nachten betreft; 2 – wanneer het alle nachten betreft)

14.

Wordt meerdere malen wakker
(0 - als bewoner opstaat om naar de wc te gaan; 1 - soms wakker maar komt niet uit bed;
2 – als het meerdere nachten betreft en/of uit bed komt anders dan voor eten)

15.

Wordt ‘s morgens vroeg wakker, vroeger dan gewoonlijk voor deze persoon
(1 – wanneer bewoner na het wakker worden nog in slaap valt;
2 – wanneer bewoner niet meer in slaap valt en opstaat)

E

Cyclische functies

16.

Suïcide gedachten
(0 –geen recente gedachten of poging tot dood aanwezig; 1 – als bewoner het leven niet de moeite
waard vindt; 2 –als bewoner doodswensen heeft of er sprake is van een poging tot zelfmoord)

17.

Lage zelfwaardering zelfverwijten, gevoel te falen, minacht zichzelf
(1 – bij zelfverwijten of verlies van zelfwaardering; 2 – bij gevoel van falen, uitspraken over zichzelf minachten)

18.

Pessimisme/ verwacht het ergste
(1 – wanneer door anderen of zichzelf gerustgesteld kan worden;
2 – wanneer niet meer kan worden gerustgesteld)

19.

Wanen die overeenstemmen met de stemming
wanen m.b.t. armoede, ziekte, verlies

0

(0-38, afkappunt ligt tussen de 7 en de 8)
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2

A

0

1

2

Bijlage

CSDD- score:

1

Behandelen

Dagelijkse stemmingsschommelingen / ‘s morgens meer symptomen
(let op: schommelingen in avond niet meerekenen)

0

Opsporen

12.

A

Procedures

Cyclische functies

Inhoud

D

Inleiding

Scoringssysteem:

Inleiding

Inhoud
Opsporen

Interviewlijst apathie: AES /
Apathy Evaluation Scale Nursing Home version (AES-10)

Procedures

4.2.3

Behandelen
Bijlage
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Afdeling

Geboortedatum

Psycholoog

Afgenomen door

Afgenomen bij

			Man		Vrouw

Datum

Inhoud

Naam bewoner

Inleiding

Interviewlijst apathie: AES / Apathy Evaluation Scale Nursing Home version (AES-10)

(1) Zeer
kenmerkend

AES2.

Hij/Zij krijgt de dingen gedaan voor de dag

AES3.

Het zelf opstarten van bepaalde dingen is belangrijk voor hem/haar

AES4.

Hij/Zij is geïnteresseerd in het opdoen van nieuwe ervaringen

AES5.

Hij/Zij steekt nergens veel moeite in (let op: negatief gesteld)
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(4) Niet
kenmerkend

Niet
meetbaar

Bijlage

Hij/Zij is geïnteresseerd in bepaalde dingen

(3) Weinig
kenmerkend

Behandelen

AES1.

(2) Enigszins kenmerkend

Opsporen

Deze lijst kan worden afgenomen wanneer mogelijk sprake is van apathie
De psycholoog neemt de schaal af bij de EVV van de bewoner, loopt samen met EVV door de lijst.
Begin de afname met: ‘Kunt u van onderstaande eigenschappen aangeven in hoeverre ze op dit moment kenmerkend zijn voor de bewoner?’
Kies het antwoord dat van toepassing is. Zie onderstaande tabel voor de scoring.

Procedures

Instructie

Hij/Zij benadert het leven op een intense wijze

AES7.

Het is belangrijk voor hem/haar om klus volledig af te maken.

AES8.

Hij/Zij besteedt tijd aan dingen die hem/haar interesseren.

AES9.

Hij/Zij vertoont initiatief.

AES10.

Hij/Zij heeft motivatie.

(4) Niet
kenmerkend

Niet
meetbaar

Procedures

Totaalscore: 10
Let op: item AES5 andersom scoren.
				
Een score ≥22 bij mensen zonder dementie is indicatief voor apathie, verder onderzoek is nodig.

(3) Weinig
kenmerkend

Inhoud

AES6.

(2) Enigszins kenmerkend

Inleiding

(1) Zeer
kenmerkend

Opsporen

Behandelen
Bijlage
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Opsporen

Behandelen

Paragraaf 4.3.4 bevat een toelichting op het gebruik van de PDC-dAD.
Paragraaf 4.3.4 is een weergave van de vragen over depressie uit de
Camdex-R/N. Deze vragen kunnen worden gebruikt in het diagnostische interview.

Procedures

Voor de checklists zijn de volgende diagnostische hulpmiddelen
gebruikt:
voor de diagnoses depressiestoornis en beperkte depressie is
gebruik gemaakt van de International Diagnostic Checklist voor
de DSM-IV (Hiller et al., 1996),
voor de diagnose Depressie bij Dementie is een checklist gemaakt
op basis van de Provisional Diagnostic Criteria for Depression
in Alzheimer’s Disease (PDC-dAD, Olin et al., 2002;
Sepehry et al., 2017).
De diagnose Apathie komt voort uit de Proposed Diagnostic
Criteria for Apathy (PDC-aAD, Robert et al., 2009).

Inhoud

Voor de uitvoering van de component Diagnosticeren bevat DbD een
diagnostische checklist voor bewoners zonder dementie (4.3.1), voor
bewoners met dementie (4.3.2), en voor bewoners met apathie (4.3.3).
Deze component van DbD gaat, in tegenstelling tot de overige componenten, niet uit van de cognitieve/communicatieve capaciteiten
van de bewoner, maar van de aan- of afwezigheid van een dementiediagnose. Voor deze checklisten hoeft geen uitvoerige dementie diagnostiek plaats te vinden, het is echter belangrijk of bewoner bekend
is als iemand met dementie.

Inleiding

4.3 Diagnosticeren

Bijlage
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Inhoud
Procedures

4.3.1

Opsporen

Diagnostische checklist voor
depressie bij bewoners zonder
dementie: DSM-5 criteria

Behandelen
Bijlage
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ja

nee

ja
(7) Gevoelens van waardeloosheid of buitensporige
of onterechte schuldgevoelens (niet alleen maar
zelfverwijten of schuldgevoel over het ziek zijn),
bijna elke dag
(8) Verminderd vermogen tot nadenken of
concentratie of besluiteloosheid, bijna elke dag

(2) Duidelijke vermindering van interesse of plezier in
alle of bijna alle activiteiten gedurende het grootste
deel van de dag (zoals blijkt uit subjectieve mededelingen of uit observatie door anderen)
Is er minstens één van de hoofdsymptomen aanwezig?
Zo JA: ga naar Stap 2
Zo NEE: ga naar Stap 4
en vul ‘Vaststellen van depressiesymptomen’ in

Stap 3. Vaststellen van Depressie
(A1) Tenminste 5 items aanwezig van (1) t/m (9),
inclusief (1) en/of (2)?
Zo JA: ga naar B t/m D
voor mogelijk Depressiestoornis.
Zo NEE: ga naar A2.

(3) Duidelijke gewichtsvermindering zonder dat dieet
gehouden wordt of gewichtstoename, of
afgenomen of toegenomen eetlust

(A2) Totaal 2-4 items aanwezig van (1) t/m (9),
inclusief (1) en/of (2)?

(4) Slaapstoornis of overmatige slaperigheid, bijna
elke dag

(6) Moeheid of verlies van energie, bijna elke dag
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Zo JA: ga naar B t/m D
voor mogelijk Beperkte Depressie
Zo NEE: ga naar Stap 4
en vul ‘Vaststellen van depressiesymptomen’ in

(5) Waarneembare psychomotorische agitatie of
remming, bijna elke dag

Behandelen

Stap 2. Bepaal of de volgende symptomen voorkomen
(dezelfde voorwaarden als bij de hoofdsymptomen)

Opsporen

Zijn er tenminste 2 items aanwezig van (1) t/m (9)?
Zo JA: ga naar Stap 3
en vul ‘Vaststellen van Depressie’ in
Zo NEE: ga naar Stap 4
en vul ‘Vaststellen van depressiesymptomen’ in

Procedures

(9) Terugkerende gedachten aan de dood (niet
alleen de vrees dood te gaan), of een suïcidepoging of een specifiek plan om suïcide te plegen

(1) Sombere stemming, het grootste deel van de dag

nee

Inhoud

Stap 1. Bepaal of de volgende hoofdsymptomen voorkomen.
Het symptoom moet gedurende zeker twee aaneengesloten weken, het grootste deel van de dag, bijna elke dag aanwezig zijn. Dit
mag blijken uit subjectieve mededelingen door de bewoner evenals uit observatie van anderen. Het symptoom moet wijzen op een
verandering ten opzichte van het eerdere functioneren.

Inleiding

Diagnostische checklist voor depressie bij bewoners zonder dementie: DSM-5 criteria

ja
(B) De symptomen veroorzaken in belangrijke mate
lijden of beperkingen in het sociaal of beroepsmatig
functioneren of het functioneren op andere
belangrijke terreinen

nee

Stap 4. Vaststellen van Depressiesymptomen
Wanneer bewoner niet voldoet aan criteria voor Depressiestoornis
of Beperkte Depressie
ja

nee

Inleiding

Items B t/m D

(DS1)
Had bewoner in fase Screenen GDS-8≥3 of CSDD≥8
Zo JA: Depressiesymptomen.
Vul dit in op het Communicatieformulier
Zo NEE: Geen Depressiesymptomen.
Vul dit in op het Communicatieformulier

Inhoud

(C) Sluit uit: Gelijktijdig optredende manische
symptomen. De symptomen voldoen niet aan de
criteria voor een “gemengde episode”
N.B.: Er wordt niet voldaan aan de criteria van zowel
een manische als een depressieve episode (behalve
in duur), bijna elke dag

Procedures

(D) Sluit uit: Directe organische oorzaken
De symptomen zijn niet het gevolg van de directe
fysiologische effecten van een middel (b.v. drug,
geneesmiddel) of een somatische aandoening
(b.v. hypothyreoïdie)

Opsporen

Wordt er voldaan aan criteria A1 en B t/m D?
(overal JA ingevuld)
Zo JA: Diagnose depressiestoornis.
Vul dit in op het Communicatieformulier.
Zo NEE: Ga naar E.

Behandelen

(E) Wordt er voldaan aan criteria A2 en B t/m D?
(overal JA ingevuld)
Zo JA: Diagnose beperkte depressie*.
Vul dit in op het Communicatieformulier
Zo NEE: Ga naar Stap 4
en vul ‘Vaststellen van depressiesymptomen’ in
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* De DSM-5 hanteert geen beperkte depressie. Wel wordt onder ‘andere gespecificeerde depressieve-stemmingsstoornis’ de ‘depressieve episode, met
onvoldoende symptomen’ beschreven. Bij deze diagnose worden niet 2 hoofdsymptomen gehanteerd, maar alleen depressieve stemming, en moet daarnaast 1 extra symptoom aanwezig zijn. Omdat er nog geen evidentie voor deze diagnose is en deze nog minder symptomen vereist dan een beperkte
depressie, hanteert Doen bij Depressie voorlopig de diagnose Beperkte Depressie.

Inleiding
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4.3.2

Opsporen

Diagnostische checklist voor
depressie bij bewoners met
dementie: PDC-dAD criteria

Behandelen
Bijlage
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ja
Deze paragraaf bevat de checklist die gebruikt kan worden voor het
stellen van de diagnose depressie bij dementie. In de paragraaf 4.3.4
is ter ondersteuning hiervoor een uitgebreide toelichting geschreven,
inclusief de PDC-dAD criteria en drie casuïstieken.

(6) Moeheid of energieverlies
(7) Gevoelens van waardeloosheid, hopeloosheid,
(8) Terugkerende gedachten over de dood, suicide

Elk symptoom moet op de meeste dagen, meerdere uren per dag,
gedurende een periode van twee weken aanwezig zijn geweest.
Elk symptoom moet wijzen op een verandering ten opzichte van
het eerdere functioneren.

(9) Sociale isolatie / terugtrekken
(10) Prikkelbaarheid

nee

sociale contacten of gebruikelijke activiteiten

Stap 3. Vaststellen van Depressie bij Dementie
(A) Tenminste 3 items aanwezig van (1) t/m (10),
inclusief (1) en/of (2)

Stap 2. Bepaal of de volgende symptomen voorkomen
(dezelfde voorwaarden als bij de hoofdsymptomen)

(3) Verstoring van de eetlust

(B) Aan alle DSM-criteria voor dementie wordt
voldaan? *

Behandelen

Is er minstens één van de hoofdsymptomen aanwezig?
Zo JA: ga naar Stap 2
Zo NEE: ga naar Stap 4
en vul ‘Vaststellen van depressiesymptomen’ in

Opsporen

(2) Verminderde positieve reactie op of plezier in

Procedures

depressief, triest, hopeloos, ontmoedigd, tranen)

		

ideaties, -plannen, -pogingen

Zijn er tenminste 3 items aanwezig van (1) t/m (10)?
Zo JA: ga naar Stap 3
en vul ‘Vaststellen van Depressie’ in
Zo NEE: ga naar Stap 4
en vul ‘Vaststellen van depressiesymptomen’ in

(1) Klinisch significante depressieve stemming (b.v.

Inhoud

buitensporige of ongepaste schuldgevoelens

Stap 1. Bepaal of de volgende hoofdsymptomen
voorkomen.

ja

nee

Inleiding

Diagnostische checklist voor depressie bij bewoners met dementie: PDC-dAD criteria

(C) Er is sprake van klinisch relevant lijden of
verstoord functioneren

(* In het kader van Doen bij Depressie hoeft voor deze checklist geen
uitvoerige dementie diagnostiek plaats te vinden. Het is echter belangrijk dat de bewoner bekend is als iemand met dementie.)

(5) Psychomotore veranderingen
(b.v. agitatie of remming)
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(4) Verstoring van de slaap

(D) De symptomen komen niet uitsluitend voor

nee

Inleiding

ja

tijdens een delirium

(E) De symptomen zijn niet het directe gevolg van

Inhoud

een fysiologische reactie op een middel
(drugs of medicatie)

(F) De symptomen zijn niet beter de verklaren door

Procedures

een depressieve episode, bipolaire stoornis,
rouw, schizofrenie, schizoaffectieve stoornis,
psychose in het kader van de dementie,
angststoornis of een aan middelen gerelateerde
stoornis

Opsporen

Wordt er voldaan aan criteria A t/m F?
(overal JA ingevuld)
Zo JA: Diagnose depressie bij Dementie.
Vul dit in op het Communicatieformulier.
Zo NEE: Ga naar Stap 4
en vul ‘Vaststellen van depressiesymptomen’in

Stap 4. Vaststellen van Depressiesymptomen

Bijlage

(DS1)
Had bewoner in fase Screenen GDS-8≥3 of CSDD≥8?
Zo JA: Diagnose depressiesymptomen.
Vul dit in op het Communicatieformulier
Zo NEE: Geen Depressiesymptomen.
Vul dit in op het Communicatieformulier

Behandelen

Wanneer bewoner niet voldoet aan criteria voor Depressie bij
Dementie
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4.3.3

Opsporen

Diagnostische checklist voor
apathie: PDC-aAD criteria

Behandelen
Bijlage
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ja

A4. Emotionele afvlakking (zie eventueel Toelichting)

Stap 1. Bepaal of het hoofdsymptoom voorkomt.

nee

A1. Gerapporteerd motivatieverlies
Zo JA: ga naar Stap 2
Zo NEE: Geen Apathie.
Vul dit in op het Communicatieformulier

(A4b) Verlies van emoties in reactie op een
gebeurtenis of een stimulus
Zijn er symptomen aanwezig uit ten minste twee van
de drie domeinen (A2 t/m A4)?
Zo JA: ga naar Stap 3
en vul ‘Vaststellen van Apathie’ in
Zo NEE: Geen Apathie.
Vul dit in op het Communicatieformulier

Stap 3. Vaststellen van Apathie
(A Aan de voorwaarden van Stap 1 en Stap 2 is
voldaan (beide JA ingevuld)

(B) De symptomen veroorzaken een klinisch
relevante beperking in hetfunctioneren op
persoonlijke, sociaal, beroepsmatige of een
ander belangrijk gebied.

A2. Doelgericht gedrag
(zie eventueel Toelichting op pag. 67)

(C) De symptomen zijn niet uitsluitend te verklaren
door een handicap (bijv. blindheid of doofheid) of
een verminderd bewustzijnsniveau, en zijn niet het
directe gevolg van een fysiologische reactie op
een middel (drugs of medicijnen).

(A2b) Verlies van door de omgeving gestimuleerd
		 doelgericht gedrag

A3. Doelgerichte cognitieve activiteit
(zie eventueel Toelichting)
(A3a) Verlies van spontane cognitieve activiteit
(A3b) Verlies van cognitieve activiteit gestimuleerd
door omgeving
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Wordt er voldaan aan criteria A t/m C? (overal JA ingevuld)
Zo JA: Apathie.
Vul dit in op het Communicatieformulier.
Zo NEE: Geen Apathie.
Vul dit in op het Communicatieformulier

Behandelen

(A2a) Verlies van door de bewoner zelf geïnitieerd
		 doelgericht gedrag

Opsporen

Stap 2. Beoordeel of gedurende 4 weken of langer de meeste tijd symptomen aanwezig zijn uit twee of drie van de
volgende domeinen

Procedures

ja

(A4a) Verlies van spontane emoties

Inhoud

Het symptoom moet gedurende de afgelopen 4 weken of langer
aanwezig zijn. Dit mag blijken uit subjectieve mededelingen door
de bewoner evenals uit observatie van anderen. Het symptoom
moet wijzen op een verandering ten opzichte van het
eerdere functioneren en niet in overeenstemming zijn met
wat gebruikelijk is voor de leeftijd.

nee

Inleiding

Diagnostische checklist voor apathie: PDC-aAD criteria

men:
Toelichting
apathiesymptomen

Inleiding

Literatuur
Hiller, W., M. Zaudig, and W. Mombour. 1996. IDCL: International
diagnostic checklists for ICD-10 and DSM-IV. Seattle:
Hogrefe & Huber Publishers.

Bij doelgerichte cognitieve activiteit:
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spontane emoties:
verlies van spontane emoties (waargenomen door anderen of zelf
gerapporteerd), bijvoorbeeld een subjectief gevoel van zwakke of
ontbrekende emoties.
In reactie op een gebeurtenis of stimulus: verlies van emotionele
reactie op positieve of negatieve stimuli of gebeurtenissen,
bijvoorbeeld weinig reactie op een spannende gebeurtenis,
persoonlijk verlies, ernstige ziekte, emotioneel beladen nieuws.

Sepehry, A. A., P. E. Lee, G. R. Hsiung, B. L. Beattie, H. H. Feldman, and
C. Lacova. 2017. “The 2002 NIHM Provisional Diagnostic Criteria for
depression of Alzheimer’s Disease (PDC-dAD): gauging their validity
over a decade later.” J of Alzheimer’s Disease 58: 449-62.

Behandelen

Bij emotionele afvlakking:

Robert, P., C. U. Onyike, A. F. Leentjens, K. Dujardin, P. Aalten, S. Starkstein, F. R. Verhey, J. Yessavage, J. P. Clement, D. Drapier, F. Bayle, M.
Benoit, P. Boyer, P. M. Lorca, F. Thibaut, S. Gauthier, G. Grossberg, B.
Vellas, and J. Byrne. 2009. Proposed diagnostic criteria for apathy in
Alzheimer’s disease and other neuropsychiatric disorders.
Eur Psychiatry 24(2): 98-104.

Opsporen

spontane activiteit:
verlies van spontane ideeën en interesse in gebruikelijke en nieuwe
gebeurtenissen,
bijvoorbeeld uitdagende taken, recent nieuws,
sociale gelegenheden etc.
gestimuleerd door omgeving:
verlies van cognitieve reactie op door omgeving gestimuleerde
ideeën en verlies van interesse in gebruikelijke en nieuwe
gebeurtenissen,
bijvoorbeeld in woonomgeving of vereniging.

Olin, J. T., L. S. Schneider, I. R. Katz, and et.al. 2002. “Provisional
diagnostic criteria for depression of Alzheimer disease.”
Am J Geriatr Psychiatry 10(2): 125-8.

Procedures

zelf geïnitieerd:
bijvoorbeeld een gesprek beginnen, dagelijkse activiteiten
uitvoeren, sociale activiteiten opzoeken.
in reactie op omgeving:
bijvoorbeeld reageren in een gesprek, deelnemen aan sociale
activiteiten

Inhoud

Bij doelgericht gedrag:

Inleiding

Inhoud
Procedures

Toelichting op
diagnosestelling depressie
bij dementie

Opsporen

4.3.4

Behandelen
Bijlage
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aanwezig gedurende tenminste 2 weken en zijn een
verandering van een eerder niveau van functioneren.
Symptoom 1 of 2 dient in ieder geval aanwezig te zijn.

Specificatie symptomen onder criterium A³

3

De casussen waarnaar verwezen wordt staan beschreven in de volgende paragraaf 4.3.3.2

69

5. Verstoring van de slaap
De beoordelaar registreert veranderingen in slaapgedrag en/of een
slechte slaapkwaliteit. Het kan moeilijk zijn om verstoring van de

Bijlage

1. Depressieve stemming
De beoordelaar dient een onderscheid te maken tussen depressieve
‘buien’ en een meer continue depressieve stemming (zie casus 3).
Uitingen van een depressieve stemming zijn bijvoorbeeld: somberheid, hopeloosheid, huilerig.

4. Verstoring van de eetlust
Omdat de cognitieve beperkingen van de bewoner zijn of haar
herinnering of interpretatie van eetlust of gewichtsverandering aanzienlijk kan verstoren, is het essentieel om voor de score van de aanwezigheid van dit symptoom het oordeel van de verzorgende mee te
nemen en mogelijk ook schriftelijke documentatie van gewichtsverandering.

Behandelen

NB: includeer geen symptomen die duidelijk het gevolg zijn van een
medische aandoening anders dan de dementie, of die het gevolg zijn
van een niet stemmingsgebonden symptoom van het dementiesyndroom (bijvoorbeeld: gewichtsverlies ten gevolge van moeite met eten).

Opsporen

A drie of meer van de volgende 10 symptomen zijn

3. Sociale isolatie/ terugtrekken
De beoordelaar verzamelt informatie over de neiging van de bewoner
om anderen op te zoeken en zijn/haar sociale gedrag in de buurt van
anderen. De mevrouw uit casus 1 liet zich bijvoorbeeld wel naar activiteiten brengen, maar had geen interesse in anderen als ze daar was.
Casus 2 is een meer extreem voorbeeld: mevrouw vraagt om direct
na het eten terug¬gebracht te worden naar bed en weigert deelname
aan activiteiten.
Sociale isolatie/terugtrekken wordt niet als symptoom van depressie
gezien als iemand dit gedrag zijn/haar hele leven al vertoont of als ze
voortkomen uit een poging om cognitief moeilijke taken te ontwijken.

Procedures

PDC-dAD-criteria voor de diagnose ‘Depressie bij Dementie’

2. Verminderde positieve reactie op sociale contacten of
gebruikelijke activiteiten
Om voorbeelden te krijgen van dit soort gedrag kan de beoordelaar
de bewoner en zijn primaire verzorgende vragen naar activiteiten die
de bewoner normaal gesproken in het verleden plezierig vond of naar
activiteiten die de meeste mensen als plezierig ervaren (bijvoorbeeld
een goede maaltijd, bezoek van kleinkinderen, een familiebijeenkomst, etc.).
Bruikbare vragen zijn of de bewoner ‘nog steeds evenveel plezier heeft
als vroeger’, ‘nog van dingen kan genieten’, ‘enthousiast kan raken’.
Bij de score van dit symptoom is het belangrijk om ook het feitelijk
gedrag van de bewoner in ogenschouw te nemen (zie casus 3).

Inhoud

4.3.4.1 Algemeen: het beoordelingsproces van ‘Depressie bij dementie’
Het beoordelen van ‘depressie bij dementie’ kan het beste gebeuren
op basis van alle beschikbare klinische informatie. Informatiebronnen
bestaan uit het zorgdossier, het medisch dossier, een gesprek met de
bewoner, familie en een gesprek met zijn of haar primaire verzorgende(n). Na deze gesprekken dient de psycholoog of arts eventuele verschillen tussen de informatie van de bewoner, familie en de primaire
verzorgende(n) te wegen, en de criteria ‘Depressie bij Dementie’ toe
te passen.
De beoordelaar moet vaak afwegen of de informatie die de bewoner
geeft betrouwbaar is of beïnvloed is door zijn/haar cognitieve beperkingen. De beoordelaar dient hierover een beslissing te nemen, gebaseerd op de ernst van de cognitieve beperkingen, ondersteunende
informatie van de verzorgende(n) en medische gegevens en zijn eigen
observaties gedurende het interview.

Inleiding

Toelichting op diagnosestelling depressie bij dementie

C

er is sprake van klinisch relevant lijden of verminderd
functioneren

D

de symptomen komen niet uitsluitend voor tijdens een
delirium

E

de symptomen zijn niet het directe gevolg van een
fysiologische reactie op een middel (drugs of medicatie)

F

de symptomen zijn niet beter te verklaren door een
depressieve episode, bipolaire stoornis, rouw, schizofrenie,
schizo-affectieve stoornis, psychose in het kader van de
dementie, angststoornis of middelen gerelateerde
stoornis.

Bijlage
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voldoet aan de criteria van een dementiesyndroom

Behandelen

8. Moeheid/energieverlies
Dit symptoom wordt vaak over het hoofd gezien door verwarring met
moeheid/energieverlies door medische ziekten. De beoordelaar dient
een inschatting te maken van de mate waarin de vermoeidheid buitenproportioneel is voor de belasting door aanwezige medische ziekten, bijvoorbeeld zoals in casus 1 en 2.

B

Opsporen

7. Prikkelbaarheid
Prikkelbaarheid wordt als symptoom gescoord als het een verandering inhoudt van de premorbide persoonlijkheidskenmerken van de
bewoner. Typische beschrijvingen zijn ‘opvliegend zijn’, en ‘zich over
kleine dingen druk maken’. De beoordeling van dit symptoom vraagt
uitdrukkelijk om aandacht voor culturele verschillen en verschillen in
taalgebruik. Enkel frustratie over cognitieve beperkingen of moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse taken dient niet tot een positieve score van dit symptoom te leiden.

Procedures

10. Terugkerende gedachten over de dood, suïcide ideaties,
-plannen, -pogingen.
Dit symptoom kenmerkt zich door de gedachte te willen sterven,
waarbij de bewoner al dan niet ‘plannen’ heeft om tot suïcide te komen. De terugkerende uitspraken van de mevrouw uit casus 2 “Heer,
waarom neemt u mij niet tot u?” zijn bijvoorbeeld voldoende om dit
symptoom als aanwezig te beoordelen.
Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen het verlangen
om te sterven en het weigeren van medische zorg vanuit spirituele,
morele of ethische overwegingen.

Inhoud

6. Psychomotore veranderingen
Onrust: bijvoorbeeld de onmogelijkheid stil te zitten, op en neer lopen
of handenwringen. Het gaat niet om luidruchtig gedrag, afweergedrag
of agressief gedrag. Onrust en prikkelbaarheid (symptoom 7) komen
vaak samen voor.
Aanbevolen wordt om onderscheid te maken tussen onrust en angstig gedrag. Angstig gedrag komt vaak voor bij dementie en depressie,
maar vormt geen onderdeel van de specifieke symptomen.
Onrust kan ook samengaan met vermoeidheid/energieverlies.
Vertraging van gedrag: de beoordelaar dient de rol van medicatie of
lichamelijke klachten bij de beoordeling van dit symptoom te betrekken. Bijvoorbeeld, de mevrouw uit casus 2 heeft rugklachten, wat
ertoe bijdraagt dat ze zich traag voortbeweegt, maar de mate van
vertraging op andere terreinen leek meer globaal dan verwacht kan
worden van deze lokale pijn.

9. Gevoelens van waardeloosheid, hopeloosheid, schuld.
Pessimisme, negativiteit, verminderd (zelf-)vertrouwen, zelf verwijten
en vermeende schuld zijn uitingen van dit symptoom.
Deze gevoelens kunnen opgeroepen worden als bewoner hun cognitieve beperkingen tegenkomen tijdens, bijvoorbeeld, de score van
hun cognitieve status, zoals in casus 1. De beoordelaar dient echter
na te gaan of de gevoelens ook op andere momenten spelen, om te
voorkomen dat de score slechts gebaseerd is op frustratie veroorzaakt
door falende cognitieve vermogens.

Inleiding

slaap in kaart te brengen als de bewoner alleen slaapt. Als de bewoner slechts ontwaakt om naar het toilet te gaan en daarna snel weer
inslaapt (binnen 30 minuten), leidt dit niet tot een positieve score van
het symptoom.

1.
2.
3.
4.

de tijdsrelatie met het ontstaan van de dementie
met psychose in kader van de dementie
met andere klinisch relevante gedragsstoornissen
met een voorgeschiedenis van een stemmingsstoornis

Opsporen

Behandelen
Bijlage
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Casus 2
Mevrouw B. was een oude vrouw van 94 jaar met Alzheimer dementie,
wonend in een verpleeghuis. Een beoordeling door de psycholoog en
SO werd gevraagd voor stemmingsveranderingen, slechte eetlust en
een gewichtsafname van 3 tot 6 kilo in 6 maanden, zonder duidelijke
medische oorzaak. De EVV van mevrouw rapporteerde dat mevrouw
niet uit bed wilde komen, vrijwel niet uit haar kamer kwam noch aan
activiteiten wilde deelnemen. Ook toonde ze geen interesse in activiteiten als ze daar door verzorgenden heen werd gebracht. Ze stond
toe dat ze werd meegenomen voor maaltijden, om dan onmiddellijk
daarna te vragen of ze terug kon worden gebracht naar bed. Af en
toe zei mevrouw dat ze niet meer wilde leven, zonder een plan voor
suïcide te hebben.
Bij observatie zag je een oude vrouw op haar zij op bed liggen, zonder oogcontact te maken. Tijdens het klinische interview vertoonde
ze duidelijke vertraging van gedrag. Haar spraak was vloeiend. Haar
stemming was zeer pessimistisch. Haar gedrag was labiel, variërend
van vlak tot geïrriteerd, maar niet huilerig. De gedachtestroom van
mevrouw was op sommige momenten persevererend. Regelmatig
deed ze uitspraken die duidden op een doodswens (“Heer, waarom
neemt u mij niet tot u?”), zonder een actief plan. Ze ontkende hallucinaties of waanvoorstellingen. Mevrouw klaagde daarnaast over pijn in
haar rug, maar niet over andere fysieke klachten.

Procedures

Casus 1
Mevrouw A. was een oude vrouw van 87 jaar met Alzheimer dementie
en een hoge bloeddruk, wonend in een verpleeghuis. Ze raakte steeds
verwarder en minder geïnteresseerd in activiteiten en haar omgeving,
met een verminderd ADL functioneren en toegenomen angstklachten. Deze symptomen waren aanleiding voor psychiatrisch en medisch onderzoek. De EVV rapporteerde dat mevrouw A. de meeste tijd
in haar stoel zat en amper haar kamer verliet, met minimale interesse
in activiteiten. Mevrouw A. vertoonde geen agitatie, hallucinaties, ‘sundowning’, of vermoeidheidsklachten. De verzorgende rapporteerde
ook dat mevrouw A. angstig was, dat ze continu klaagde over allerlei
verschillende, onsamenhangende onderwerpen, en dat het moeilijk
was haar te kalmeren met praten of activiteiten. Mevrouw A. stond
het wel toe dat ze meegenomen werd naar activiteiten, maar toonde
geen enthousiasme om te gaan of plezier als ze er was. Ze gaf geen
uiting aan suïcidale gedachten of de wens om te sterven. Ze was 3 kilo
aangekomen in de voorgaande 3 maanden.
Bij observatie zat mevrouw in haar stoel op haar kamer, en deed eigenlijk niets. Ze maakte goed oogcontact. Tijdens het klinisch interview was haar taalgebruik niet vloeiend, maar vertoonde geen fouten
in uitdrukking of begrip. Mevrouw vertoonde milde psychomotore
vertraging. Daarnaast had ze een angstig affect en een bezorgde gezichtsuitdrukking. Bij het afnemen van de Brief Cognitive Rating Scale
raakte mevrouw angstig op het moment dat ze bepaalde taken niet
kon uitvoeren en maakte zelf devaluerende opmerkingen, zoals “Ik
kan niets”. Ze gaf aan de laatste tijd niet veel plezier meer te hebben.
Haar gedachtegangen waren duidelijk, maar van de hak op de tak. Ze
ontkende een wens om te sterven. Ze vertelde dat ze zich eerder wel

Discussie casus 1
Mevrouw A. vertoonde een angstige en depressieve stemming en een
duidelijke afname aan interesse en plezier in activiteiten; ze had dus de
twee stemmingssymptomen voor depressie bij dementie. Daarnaast
was ze sociaal teruggetrokken. Ze stond de verzorging toe haar mee
te nemen naar activiteiten, maar had weinig interesse in de andere bewoners (symptoom 3). Ze vertoonde daarnaast symptomen van een
verminderde eetlust en gewichtsverlies.

Inhoud

4.3.4.2 Drie casuïstieken met discussie

zorgen had gemaakt over haar schoonzoon, die werkloos was. Maar
ze gaf aan dat hij nu een baan had en dat ze zich daarover dus geen
zorgen meer hoefde te maken. (Het was binnen het verpleeghuis bekend dat dit correct was.) Ze ontkende last te hebben van hallucinaties
of paranoïde gedachten.
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Specificeer:
(wordt niet genoteerd op de checklist binnen Doen bij Depressie):
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Casus 3
Meneer C. was een oude man van 86 jaar met Alzheimer dementie,
wonend in een verpleeghuis. Hij klaagde vaak tegen de EVV dat hij
zich alleen voelde, van streek was en depressief over hoe zijn leven er
nu uitzag. Op sommige momenten sprak hij uit dat hij het leven niet
meer de moeite waard vond. Hij uitte regelmatig zijn frustraties over
het feit dat hij niet naar buiten kon en klonk vaak teleurgesteld over
zijn situatie. Desondanks wilde hij meestal wel meedoen met sociale
activiteiten en leek hij hiervan te genieten, terwijl hij snel vermoeid
raakte. Zijn eetlust was goed, maar hij was wel 1,5 kilo afgevallen in de
voorgaande 6 maanden.
Bij observatie was meneer een zeer coöperatieve en aardige, licht gebogen staande man. Hij had minimale psychomotore vertraging en
liep langzaam, maar gestaag met een rollator. Tijdens het klinische
interview maakte hij goed oogcontact. Zijn spraak was vloeiend en
ontvankelijk, hoewel hij mild hardhorend was en geen gehoorapparaat droeg. Zijn stemming omschreef hij als ‘af en toe depressief’ omschreven. Zijn gedrag was opgewekt. Hij lachte op gepaste momenten tijdens de beoordeling en was niet labiel, bedroefd of huilerig. Zijn
gedachtegangen waren irrelevant op sommige momenten, maar over
het algemeen doelgericht. Er waren geen hallucinaties of wanen. Meneer gaf toe op sommige momenten pessimistisch te zijn en beaamde dat hij zijn huidige leven vaak niet de moeite waard vond.

Discussie casus 3
Meneer C. gaf vaak uiting aan zijn gevoelens van eenzaamheid, teleurstelling en frustratie, maar zijn stemming was niet depressief over een
langere periode en zijn reactie op sociale contacten of gebruikelijke
activiteiten was nog steeds positief. Ondanks het feit dat hij af en toe
uiting gaf aan een depressieve stemming, komt dit niet terug in de
rapportage van de verzorgenden of de observaties van de beoordelaar
tijdens het gesprek. Zijn klachten waren tegenstrijdig met zijn affectieve toon en hij straalde energie uit en interesse in het bijwonen en ondernemen van sociale activiteiten. Het is interessant om te vermelden
dat de reden voor de verzorgenden om het consult aan te vragen, het
mogelijk voorschrijven van antidepressiva was. Dit demonstreert de
nadruk die verzorgenden vaak leggen op uitspraken van de bewoner
over somberheid, terwijl het feitelijke gedrag van de bewoner hier niet
mee overeenkomt. In dit geval, hebben de verzorgenden zijn uitingen geïnterpreteerd als signalen voor de aanwezigheid van depressie.
Omdat meneer C. geen aanhoudende periodes van somberheid had,
zijn ongenoegens kon koppelen aan specifieke frustraties en in staat
was van activiteiten te genieten, had hij niet de stemmingssymptomen
om de diagnose van depressie bij dementie te kunnen stellen.
Het is duidelijk dat meneer episodes van terneergeslagenheid kende,
gerelateerd aan zijn beperkingen en relatieve isolatie. Als de ernst hiervan in beschouwing wordt genomen (bijvoorbeeld zijn doodswensen),
dan kan de diagnose aanpassingsstoornis met depressieve stemming
relevant zijn. Deze casus onderschrijft dat clinici in gedachten moeten
houden dat niet elke ongelukkige status een stemmingsstoornis is en
dat ouderen vaak voor moeilijke bestaans¬problemen komen te staan
die hen doen twijfelen aan de waarde van het verder leven.

Inleiding

Discussie casus 2
Mevrouw B. vertoonde de symptomen ‘depressieve stemming’ en
‘verminderde interesse in gebruikelijke activiteiten’. Daarnaast had ze
symptomen van sociale isolatie/terugtrekken, psychomotore veranderingen, prikkelbaarheid, energieverlies, gevoelens van waardeloosheid en terugkerende gedachtes aan de dood. Met uitzondering van
het duidelijke verlies van interesse in activiteiten en het zich sociaal
terugtrekken, waren de meeste symptomen mild tot matig in ernst en
mevrouw zelf was zich niet bewust van veranderingen in haar stemming. Mevrouw voldeed aan de criteria voor depressie bij dementie.
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Hulpmiddel bij diagnostisch
interview: de CAMDEX
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De psycholoog kan het diagnostisch interview uitvoeren aan de hand
van onderstaande vragen over depressie uit de Camdex-R/N
(Derix et al., 2005).

Heeft u minder plezier of interesse gekregen in dingen die u 		
graag deed of waar u plezier in had? (Wanneer betrokkene slechts
beperkte activiteiten heeft, vraag dan naar interesse/plezier in
bezoek van vrienden of andere relevante gebeurtenissen)

Inleiding

Hulpmiddel bij diagnostisch interview: de CAMDEX

Het slapen

Slaapt u de laatste tijd onrustig of wordt u (regelmatig) wakker
’s nachts?

Kunt u zich moeilijker concentreren dan gewoonlijk
(bijvoorbeeld uw gedachten bij een gesprek houden, bij een boek
of een tv-programma).
Vindt u dat u langzamer bent gaan praten dan anders?

Heeft u minder eetlust (gekregen) of heeft u juist méér honger
dan gewoonlijk (voorheen)?

Voelt u zich bedroefd, verdrietig, neerslachtig of ellendig?
Hoe lang voelt u zich al zo?

Voelt u zich, in vergelijking met vroeger, minder in staat de
dingen te doen die u moet doen of heeft u er minder
vertrouwen in?

75

Is het anders dan wanneer u zich voorheen wel eens verdrietig,
bedroefd voelde?
Is er een bepaald moment op de dag, dat dit gevoel het ergst is?
Voelt u zich nutteloos of schuldig of zondig over dingen die u
heeft gedaan of over fouten, vergissingen, die u in het verleden
heeft gemaakt?

Bijlage

Vindt u het moeilijker geworden om beslissingen te nemen of
keuzes te maken?

Is er een (speciale) reden waarom u depressief geworden bent?

Behandelen

Bent u de laatste zes maanden veel aangekomen of juist
afgevallen? Indien betrokkene niet recent is gewogen, vraag dan
naar veranderingen in uiterlijk of naar eventueel niet meer goed
zittende (passende) kleding)

Opsporen

Gebeurt het wel eens dat uw gedachten veel langzamer zijn dan
gewoonlijk/dat u veel langzamer denkt dan gewoonlijk?

Depressieve stemming

Procedures

Is uw slaappatroon veranderd, zodat u ’s ochtends (erg) vroeg
wakker wordt en niet meer in slaap kunt vallen? Of slaapt u
tegenwoordig veel meer dan gewoonlijk?
(Van vroeg ontwaken is alleen sprake als het tenminste twee uur
eerder is dan gewoonlijk)

Heeft u sinds kort veel minder fut/energie dan voorheen en 		
merkt u dat het moeilijker is geworden om dingen te doen?
Bent u de laatste tijd het liefst alleen/op uzelf in plaats van
gezelschap van anderen op te zoeken?

Inhoud

Heeft u de laatste tijd moeite om in slaap te vallen?

Hoe ziet u uw toekomst?
Denkt u wel eens dat het leven eigenlijk niet de moeite waard is?

Inhoud

Heeft u wel eens zo in de put gezeten dat u overwoog een einde
aan uw leven te maken? (zelfmoord plegen)
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Walstra, and W.A. van Gool. 2005. CAMDEX-R/N.
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Bezorgdheid/angst

Voelt u zich de laatste tijd meer geïrriteerd of prikkelbaar?
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Voelt u zich meer dan gewoonlijk gespannen en tobt u meer 		
over kleine dingen?
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“Module 1 bestaat uit het Dagprogramma en het Plezierige Activiteiten Plan. Naast de uitleg over hoe deze onderdelen ontwikkeld kunnen worden zijn in dit zorgprogramma formulieren en checklists met
kwaliteitseisen te vinden. Als uw organisatie geen eigen hulpmiddelen
in de vorm van formulieren heeft voor het ontwikkelen van deze onderdelen kunnen vier formulieren gebruikt worden die onder 5.1.1.4
te vinden zijn. Daarnaast vindt u hier diverse folders die zowel aan
het zorgteam als aan betrokken familieleden en bewoners uitgedeeld
kunnen worden. Er zijn afzonderlijke folders over depressieklachten
(een versie voor de bewoner en een versie voor het zorgteam), over
depressies (een versie voor bewoners en naasten en voor het zorgteam), en over apathie (een versie voor bewoners en naasten en voor
het zorgteam).”
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5.1 Module 1: Basisinterventies

Inhoud

In dit hoofdstuk staat het behandelen van depressiesymptomen, depressies en apathie centraal. Hiervoor zijn drie modules beschikbaar.
De basisinterventies (Module 1, paragraaf 5.1) worden door het zorgteam aan iedereen met depressiesymptomen en apathie aangeboden.
Ze bestaan uit het Dagprogramma, het Plezierige Activiteiten Plan
waarbij ook aandacht wordt besteed aan bewegingsactiviteiten (5.1.1)
en omgangsadviezen voor zorgteams en voorlichting voor bewoners
en naasten (5.1.2).
Wanneer er een depressie is gediagnosticeerd, kan de psycholoog
aanvullend op de basisinterventies nog module 2 aanbieden met twee
behandelopties: bij cognitief competente bewoners Gesprekstherapie (5.2.1), bij bewoners die cognitief beperkt zijn Mediatieve therapie
(5.2.2). Nieuw in deze versie van het handboek is de recent ontwikkelde Psychomotorische behandeling die bij zowel cognitief competent
als cognitief beperkte bewoners is toe te passen. Deze behandeling
is (nog) niet evidence-based en is daarom voorlopig opgenomen als
Bijlage.
Ook voor apathie geldt dat er geen evidentie is voor de effecten van
module 2, maar de psycholoog heeft de keus om de therapieën aan
te bieden.
Tot slot is er een module voor medicamenteuze behandeling (Module
3). Deze wordt over het algemeen pas ingezet als bij evaluatie van de
modules 1 en 2 blijkt dat deze niet effectief genoeg zijn (5.3).
Anders dan de procesmatige onderdelen van de DbD cyclus, die vast
staan, moeten alle beschreven behandelopties (zowel therapiekeuze
als therapie-inhoud) binnen de modules in het handboek worden beschouwd als aanbevelingen. Zorgverleners en zorgorganisaties kunnen hier indien gewenst van afwijken.
In Module 2 kan de psycholoog bijvoorbeeld een andere vorm van
een gesprekstherapie uitvoeren dan Dierbare Herinneringen Therapie.
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Gebaseerd op het Plezierige-Activiteiten-Plan uit de richtlijn voor verzorgenden ‘Het begeleiden van mensen met dementie die depresief
zijn’ (NIVEL, 2004)
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Procedures

Gezien het belang van bewegen voor lichaam én geest is een multidisciplinaire aanpak nodig. Binnen het zorgprogramma Doen bij Depressie stelt de EVV in Module 1 een Dagprogramma (DP) en een Plezierige-Activiteiten-Plan (PAP) op met aandacht voor beweging.
Dit doet hij/zij in overleg met de activiteitenbegeleider (AB), fysiotherapeut en onder supervisie van de psycholoog. Het DP en PAP worden
geëvalueerd in het multidisciplinair overleg (MDO) en zo nodig tussentijds bij de zorgoverdracht of bij zorgoverleg op de afdeling.
Een DP geeft het verloop van de dag aan. Naast de basale terugkerende activiteiten zoals lichamelijke verzorging (ADL), maaltijden en
rusttijden, staan daarin de activiteiten uit het PAP. Een PAP omvat
meerdere plezierige activiteiten die verspreid over een langere periode plaatsvinden. Binnen het PAP wordt speciaal aandacht besteed
aan bewegingsactiviteiten - die passen binnen de mogelijkheden en
interesses van de bewoner. Wanneer er sprake is van apathie dan kunnen er ook gerichte activiteiten aangeboden worden, waarbij het beweging en sociale omgang de belangrijke uitgangspunten zijn. Het
omgaan met andere mensen is bij de plezierige en bewegingsactiviteiten voor de meeste bewoners erg belangrijk en verdient aandacht
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Een depressie kenmerkt zich vaak door een verstoord dag en nachtritme, problemen met eten, zich terugtrekken uit sociale contacten, niet
meedoen aan plezierige activiteiten en (met als gevolg) een gebrek
aan beweging.
Ook bij apathie wordt weinig bewogen, en onderneemt men weinig activiteiten. Het is voor mensen met depressiesymptomen, een
depressie of apathie nodig een dagprogramma aan te houden, want
niets doen en alleen zijn maakt de depressie of apathie vaak erger.
Zorgen voor een vaste dagstructuur, een activiteitenplan en beweging
is dan ook erg belangrijk bij de behandeling van een depressie en apathie. Het is daarbij niet nodig de hele dag actief te zijn.
Volgens de norm Gezond Bewegen is het belangrijk om minstens
5 dagen in de week minimaal 30 minuten matig intensief te bewegen, ook voor ouderen. Slechts 4% van de somatische verpleeghuispopulatie voldoet hieraan (Vumc, 2012). Deze norm lijkt voor deze
doelgroep ook niet haalbaar, maar tegelijkertijd kan er wel veel meer
gedaan worden om het bewegen in verpleeghuizen te bevorderen
(TNO, 2011).
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Dagprogramma en Plezierige-Activiteiten-Plan

Aandachtspunten voor de beweegdoelen:
c) Ga na wat voor de bewoner zelf een belangrijke reden is om
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Schrijf één of twee doelen op.

Behandelen

Beschrijf gedrag dat je kunt zien en kunt waarnemen. Je kunt
bijvoorbeeld niet zien wat iemand denkt, dus ’de bewoner denkt
niet meer negatief over zichzelf’ is geen goed doel. Beter doel is
‘de bewoner heeft geen negatieve uitspraken meer over zichzelf’.

Opsporen

Stap 1. Doel(en) formuleren
Doelen voor DP en PAP:
a) Bedenk wat je wilt bereiken met de bewoner.
		 Voorbeelden: ‘de bewoner slaapt door, wordt ‘s nachts niet
		 wakker’, ’of ‘de bewoner gaat 3 keer per week naar buiten 		
		 voor een wandeling’.
b) Let er op dat je de doelen duidelijk omschrijft en dat ze
		 concreet en haalbaar zijn.

Stap 2. Dagprogramma (DP) maken
a) Gebruik voor het DP de formulieren van de afdeling
		 (zorgplan of zorgkaart) of de formulieren die als voorbeeld
		 (5.1.1.1) zijn opgenomen in dit handboek (zie ook de website
		 van Doen bij Depressie voor deze formulieren).
b) Plan opstaan/ lichamelijke verzorging/ rustmomenten/ eten/
		 naar bed gaan bij voorkeur in op vaste tijden. Met name de
		 regelmaat bij het naar bed en uit bed gaan, kan het herstel 		
		 van het dag-nachtritme bevorderen.
c) Schrijf ook op hoe je een handeling gaat uitvoeren,
		 bijvoorbeeld bij opstaan: wekken, bedlampje aan, na 10 		
		 minuten opstaan en hulp bij verzorging; naar bed gaan
		 (tijdstip, verzorging). Geef ook aan wanneer en waarin de
		 bewoner zelf keuzes gaat maken, zoals keuze beleg of
		 kleding. Bespreek dit ook met de bewoner en naaste.
d) Voeg acties toe die de bewoner zelf kan uitvoeren, zoals
		 lichamelijke verzorging, eten en drinken.
		 Dit binnen de fysieke en cognitieve mogelijkheden van de
		 bewoner.
e) Geef aan waar er ruimte is voor een activiteit, dagelijks en 		
		 wekelijks, uit het PAP (zie Stap 3 en 4).
f) Vul het programma zelf verder in, met routineactiviteiten en
		 rustmomenten op de bijbehorende tijdstippen.

Procedures

Het opstellen van een DP en PAP
De EVV is verantwoordelijk voor het opstellen van het DP en PAP.
De AB, fysiotherapeut en psycholoog kunnen de EVV hierbij helpen of
adviseren.

meer te gaan bewegen. Je kunt denken aan ‘zich niet meer
somber willen voelen’, ‘zich niet meer zo vermoeid willen 		
voelen’,‘weer naar buiten kunnen’ of ‘graag wat samen doen
met anderen’. Als de bewoner zelf een reden heeft om te gaan
bewegen, dan blijft hij/zij gemotiveerd en zal het bewegen 		
langer effect hebben op het verminderen van depressiesymptomen.
Stel in het begin een haalbaar doel voor bewegen op.
Pas later de doelen stapsgewijs aan naar de mogelijkheden
van de bewoner (veel bewoners zijn nog niet gewend aan
bewegen en moeten dit opbouwen).

Inhoud

Algemene adviezen voor het opstellen van een DP en PAP
1) Betrek de bewoner (en/of diens naaste) bij het opstellen van een
DP en PAP
2) Schakel een AB en fysiotherapeut in en vraag eventueel de
psycholoog om advies.
3) Voldoende daglicht (minimaal 15 minuten per dag) kan helpen bij
het behandelen van een depressie, plan dus ook activiteiten in de
buitenlucht. Indien dit niet mogelijk is, denk dan ook aan zitten
voor het raam of een daglichtlamp.

		
		
		
		
		
		
		
d)
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in een PAP. De afzonderlijke elementen van een PAP moeten in een
dagprogramma passen.

Stap 4. Vaststellen Dagprogramma (DP) en
Plezierige-Activiteiten-Plan (PAP)
a) Gebruik de checklijst ‘Kwaliteitseisen dagprogramma en
		 plezierige-activiteiten-plan’ om te controleren of het DP en
		 PAP compleet zijn (5.1.1.3).
b) Bespreek het DP en het PAP met collega’s, AB, fysiotherapeut
		 en eventueel psycholoog en leidinggevende.
c) Stel het DP en het PAP vast.
d) Bewaar de afspraken en de beschrijving van het DP en het PAP
		 in het zorgdossier.
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c)
		
		
		
		
		
		
d)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
e)
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Aandachtspunten voor het inplannen van beweging
a) Ga na welke interesses de bewoner heeft in soorten
		 bewegingsactiviteiten. Bekijk hiervoor het zorg(leef)plan of
		 levensboek of bestaande activiteitenplan van de bewoner. Je
		 kunt ook kijken naar Formulier 1 en 2 in het
		

handboek (5.1.1.4).
Bekijk samen met de bewoner (voor zover mogelijk) en/of
diens naasten welke bewegingsactiviteiten aantrekkelijk
kunnen zijn. Hiervoor kun je Formulier 3 weer gebruiken (alle
activiteiten met beweging zijn te herkennen aan het *). Kies 1
of 2 activiteiten (mocht een activiteit met een * ook al als
plezierige activiteit gekozen zijn, dan hoef je deze niet een
tweede keer in te plannen).
Ga na (in overleg met fysiotherapeut) welke belemmering(en)
de bewoner heeft bij het uitvoeren van de
bewegingsactiviteiten en welke voorkeuren er zijn. Je kunt bij
beperkingen denken aan functionele beperkingen of valangst
en bij voorkeuren aan individuele of groepsactiviteit.
Met name voor bewoners met apathie zijn groepsactiviteiten
belangrijk. Bespreek dit met de bewoner, naaste en/of
fysiotherapeut en bekijk hoe je de beperking voor de
bewoner kunt oplossen, zodat de voorkeursactiviteiten wél
uitgevoerd kunnen worden, zo nodig met aanpassingen.
Probeer iedere dag beweging in te plannen, want elke
beweging telt voor de bewoner (bijv. lopen van afdeling naar
de therapie of helpen met tafel dekken of opruimen).
De bewegingsactiviteit mag ook verspreid over de dag
worden uitgevoerd (indien mogelijk). Als een bewoner 20
minuten wil wandelen, kan dat ook 2 keer 10 minuten zijn.

Inleiding

Stap 3. Plezierige-Activiteiten-Plan (PAP) opstellen
a) Ga op zoek naar informatie die je helpt bij het bedenken van
		 activiteiten die voor de bewoner plezierig zijn. Maak gebruik
		 van informatie die al beschikbaar is uit het zorg(leef)plan of
		 levensboek of bekijk het bestaande activiteitenplan van de
		 bewoner. Er is ook een voorbeeld van een PAP opgenomen
		 in het handboek (5.1.1.2).
b) Bespreek ook met de bewoner (voor zover mogelijk) en/of
		 diens naasten welke activiteiten voor de bewoner
		 plezierig zijn. Je kunt hiervoor het formulier “Activiteiten en
		 Hobby’s Vroeger en Nu” gebruiken. Dit is Formulier 3 van deze
		 bijlage (5.1.1.4).
c) Let er bij het bedenken van activiteiten erop dat het PAP de
		 bewoner stimuleert om aan recreatieve, plezierige activiteiten
		 mee te doen en activiteiten vermijdt die door de bewoner als
		 negatief worden ervaren.
d) Kies plezierige activiteiten uit die aansluiten bij de doelen.
		 Bijvoorbeeld; de bewoner heeft aangegeven bioscoopbezoek
		 en een autorit plezierig te vinden en wil graag plezier hebben
		 buiten de afdeling. Plan dan in overleg met naaste of vrijwilli		 ger een bioscoopbezoek of film kijken en een autorit in. Het
kan ook zijn dat de bewoner onrustig is in de nacht en beter
wil slapen. Neem de bewoner dan mee naar buiten voor een
activiteit (of organiseer dat iemand anders dit doet), omdat
		 voldoende daglicht bijdraagt aan een goede dag-en-nacht
		 cyclus.
e) Neem sociale contacten en activiteiten binnen en buiten de
		 zorgorganisatie op in het PAP. Dit is zeker belangrijk wanneer
		 er sprake is van apathie bij de bewoner.
f) Plan op minimaal 2 momenten in de week een activiteit uit het
		 PAP.

Bespreek het DP en het PAP met de bewoner (voor zover
mogelijk) en/of de naasten om te kijken of ze betrokken
kunnen worden bij de uitvoering. Voor de naaste is het ook
prettig om samen iets te doen, er ontstaat dan vaak een beter
contact. Leg hun eventuele deelname ook vast in het DP en
het PAP.

Opsporen

Behandelen

Deze formulieren zijn te downloaden vanaf de website
www.doenbijdepressie.nl.
		
Formulieren van de eigen afdeling zijn ook prima.

Procedures

Bijlage
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Gebruik voor het opstellen en evalueren van een PAP een
checklist (5.1.1.3) en andere formulieren (5.1.1.4).

Inhoud

Stap 5. Evaluatie
a) Ga eens per week na of de afspraken uitgevoerd worden. Pas
		 in overleg met de bewoner en andere betrokkenen het DP
		 en PAP aan wanneer dit noodzakelijk is voor een betere
		 uitvoerbaarheid.
b) Als het niet lukt om de bewoner te motiveren (afhankelijk van
		 bijvoorbeeld persoonlijkheid van de bewoner, ernst van de
		 dementie of de aanwezigheid van apathie) dan kan advies
		 gevraagd worden aan de psycholoog voor eventueel verder
		 onderzoek (door psycholoog of psychomotorisch therapeut)
c) Vraag regelmatig – minstens 1x per week – aan de bewoner
		 (of betrokken medewerker, als dit niet mogelijk is) hoe hij/zij
		 een activiteit heeft ervaren. Schrijf in het dossier welke activi		 teiten hebben plaatsgevonden en hoe de bewoner dit vond.
d) Als een bewoner aangeeft (of in non-verbale reacties laat
		 zien) dat de activiteit niet als prettig wordt ervaren, overleg
		 dan met collega’s, bewoner, en/of naaste hoe het plan
		 bijgesteld kan worden.
e) Zowel EVV als AB (of fysiotherapeut) rapporteren minimaal 1x
		 per week over hun observaties. Gebruik voor de rapportage
		 over deelname aan een activiteit het ‘Observatieformulier
		 Reacties Plezierige Activiteiten’ (Formulier 4, paragraaf 5.1.1.4).
f) Evalueer regelmatig of een activiteit aan de doelen uit STAP 1
		 voldoet. Na de start van het DP en het PAP evalueer je binnen
		 2-4 weken, daarna één maal per 4-8 weken. Bespreek dit
		 tijdens een (omgangs-)overleg met de psycholoog.

Aandachtspunten voor het evalueren van beweging
g) Evalueer regelmatig – ministens 1x per week – of de
		 intensiteit en frequentie van de beweging opgebouwd
		 moeten worden en pas het DP en PAP aan indien nodig.
		 Bijvoorbeeld; een bewoner wil graag buiten een rondje
		 kunnen lopen. Begin dan met een korte wandeling binnen en
		 breid dit uit naar de mogelijkheden en wensen van de
		 bewoner, maar ga zodra het kan naar buiten. Het stapsgewijs
		 uitbreiden van de beweging draagt bij aan het ervaren van
		 successen, dat ook weer een positieve bijdrage kan leveren
		 aan het verminderen van de depressiesymptomen.
h) Evalueer elke 3 maanden de bewegingsactiviteiten en pas in		 dien gewenst dit aan in DP en PAP.
		 De bewoner kan de interesse verliezen of minder plezier erva
		 ren met als gevolg het ervaren (of terugkeren) van
		 depressiesymptomen. Kies dan samen voor een andere
		 bewegingsactiviteit.

Inleiding

e)
		
		
		
		
		

Inleiding

Literatuur

Deze zijn te downloaden:
TNO. 2011. “Preventief bewegen in instellingen in de ouderenzorg”

Formulier 1:

Het Plezierige-Activiteiten-Plan

Formulier 2:
		

Inventarisatie Levensloop en voorkeuren bij
het Plezierige-Activiteiten-Plan

Formulier 3:

Activiteiten en Hobby’s Vroeger en Nu

Formulier 4:
		

Observatieformulier Reacties op Plezierige
(Bewegings)Activiteiten.

Vumc. 2012. “Onbewogen om bewegen: lichamelijkse (in)activiteit
in zorginstellingen”

Procedures

Kwaliteitseisen Dagprogramma en
Plezierige-Activiteiten-Plan

Inhoud

Checklist:
		

Opsporen

Behandelen
Bijlage
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Inleiding

Inhoud
Procedures

Behandelen

Bijlage
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Opsporen

Formulier
dagprogramma en evaluatie

5.1.1.1

Naam Voorbeeld
bewoner: formulier dagprogramma en evaluatie
5.1.1.1
Geboortedatum:

Afdeling:

datum: 30-04-1925

Opgesteld door:

Inleiding

Dagprogramma

Psycholoog:
Actie:

Inhoud

Tijd:

Ochtend
Opstaan: Hoe?

Ontbijt: Hoe?

Verzorging: Hoe?

Dagelijkse activiteiten (uit het Plezierige-Activiteiten-Plan)

Behandelen

[aandachtspunten: tijden, uitvoering, bijzonderheden, adviezen. ADL-uitvoering zelf mag globaal als deze ergens in detail aanwezig is]

Opsporen

[aandachtspunten: hoe laat, waar, op welke manier, omgangsadviezen, voorkeur voor eten, óók (luxe)voeding mag vermeld worden]

Procedures

[aandachtspunten: vaste tijd(!), op welke manier, specifieke omgangsadviezen indien van toepassing, benadering]

Bijlage
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Inleiding

Middag
Middageten: Hoe?

[aandachtspunten: zie ontbijt]
Rustmoment (indien van toepassing): Hoe?

Inhoud

[aandachtspunten: tijd, waar, bijzonderheden of omgangsadviezen]

Avond

Procedures

Avondeten: Hoe?

[aandachtspunten: zie ontbijt]
Dagelijkse activiteiten (uit het Plezierige-Activiteiten-Plan)

Opsporen

Bewoner naar bed helpen: Hoe?

Planning evaluatie
Datum eerste evaluatie

Verantwoordelijke, Functie

Datum volgende evaluatie

Verantwoordelijke, Functie

[aandachtspunten: data vastleggen(!), wie is verantwoordelijk voor evaluatie, bijzonderheden]
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Bijlage

Bijzonderheden:

Behandelen

[aandachtspunten: vaste tijd(!), bijzonderheden, adviezen. Zie ook ochtendzorg]

Datum uitgevoerd

Verantwoordelijke, Functie

Inleiding

Resultaat evaluatie dagprogramma

Bevinding

Inhoud

Afspraak wanneer / welke?
Datum uitvoering

Taak

Procedures

[aandachtspunten: evalueren uitvoerbaarheid, geschiktheid, effect op de stemming, noodzaak aanvullende omgangsadviezen en aanpassingen vanwege
veranderingen in gezondheids- en gemoedstoestand]

Opsporen

Paraaf verantwoordelijke

Paraaf psycholoog

Behandelen

[aandachtspunten: datum (!), wie en wat gaat doen]

Bijlage
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Inleiding

Inhoud
Procedures

Formulier
Plezierige-Activiteiten-Plan
en evalautie

Opsporen

5.1.1.2

Behandelen
Bijlage
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Inleiding

Plezierige-activiteiten-plan

Afdeling:

Geboortedatum:

Opgesteld door:
Psycholoog:

Inhoud

Naam bewoner:

Doel(en):

Procedures

Interesses vroeger en nu:

Opsporen

Vroeger:

Behandelen

(Mogelijke activiteiten en hobby’s)

Nu:
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Bijlage

Aangevinkt op het formulier o.a. muziek luisteren, zingen, planten/bloemen verzorgen, natuurgeluiden, wandelen, dansen, puzzelen, koken, kerk,
televisiekijken, luisteren naar verhalen (o.a. familie), eten met familie, een dutje doen, haar laten doen, etc.

Groep

Weekplan
1 op 1

Groep

1 op 1

Inleiding

Dagplan

In te plannen plezierige en bewegingsactiviteiten:

Inhoud
Procedures
Opsporen

Behandelen
Bijlage
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Datum eerste evaluatie

Verantwoordelijke, Functie

Datum volgende evaluatie

Verantwoordelijke, Functie

[aandachtspunten: data vastleggen(!), wie is verantwoordelijk voor evaluatie, bijzonderheden]
Datum goedkeuring PAP
door psycholoog

Handtekening/Functie

Handtekening psycholoog

Procedures

Datum opgesteld PAP

Inhoud

Bijzonderheden:

Inleiding

Planning evaluatie

Resultaat evaluatie dagprogramma – voorbeeld
Verantwoordelijke, Functie

Bevinding

Afspraak wanneer / welke?
Datum uitvoering

Taak

Behandelen

[aandachtspunten: evalueren uitvoerbaarheid, geschiktheid, zinvolheid en of activiteiten inderdaad als plezierig worden ervaren]

Opsporen

Datum uitgevoerd

[aandachtspunten: datum (!), wie en wat gaat doen]

Bijlage

Paraaf verantwoordelijke

Paraaf psycholoog
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Tijden

Inleiding

Weekagenda
Activiteiten

Maandag

Inhoud

Dinsdag

Procedures

Woensdag

Opsporen

Donderdag

Behandelen

Vrijdag

Zaterdag

Bijlage

Zondag
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Inleiding

Inhoud
Procedures

Checklist ‘Kwaliteitseisen
Dagprogramma en
Plezierige-Activiteiten-Plan’

Opsporen

5.1.1.3

Behandelen
Bijlage
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Kwaliteitseisen:

Inleiding

Checklist ‘Kwaliteitseisen Dagprogramma en Plezierige-Activiteiten-Plan’

Dagprogramma en plezierige-activiteiten-plan
Algemeen

Ja

Heeft de bewoner voldoende daglicht/zonlicht (minimaal 15 min.
per dag buiten, bij het raam of bij een daglichtlamp)?
Zijn de doelen duidelijk omschreven, observeerbaar en haalbaar?

Staat voor iedere (bewegings)activiteit duidelijk vermeld
wanneer deze wordt uitgevoerd en de manier hoe deze
uitgevoerd moet worden?
Aandachtspunten voor bewegingsactiviteiten
Heeft de bewoner iedere dag beweging gepland in DP of PAP
(indien iedere dag niet mogelijk is, minimaal 5 dagen)?

Evaluatiemoment afgesproken?

Is een andere bewegingsactiviteit gekozen na negatieve evaluatie
van een bewegingsactiviteit?

Dagprogramma

Sluiten de bewegingsactiviteiten goed aan bij de interesses en
fysieke mogelijkheden van de bewoner?

Vaste tijden en manier van omgang met het opstaan,
verzorging, eten en naar bed gaan?

Dagprogramma

Wordt de bewoner gestimuleerd om zelf ADL uit te voeren?

Vaste tijden en manier van omgang met het opstaan, verzorging,
eten en naar bed gaan?

Vaste dagelijkse momenten voor PAP?

Opsporen

In geval depressiebehandeling > heeft psycholoog de planning
goedgekeurd?

Procedures

In geval depressiebehandeling > heeft psycholoog de planning
goedgekeurd?

Staat voor iedere (bewegings)activiteit duidelijk vermeld welke
zorgverlener/vrijwilliger /familie dit samen met de bewoner gaat
ondernemen?

Inhoud

Is de bewoner/naaste betrokken bij het opstellen van het DP en
het PAP?

Wordt de bewoner gestimuleerd om zelf ADL uit te voeren?
Vaste dagelijkse momenten voor PAP?

Hebben alle activiteiten een tijdstip?

Vaste wekelijkse momenten voor PAP?

Plezierige-Activiteiten-Plan

Hebben alle activiteiten een tijdstip?

Heeft de bewoner plezierige en zinvolle (bewegings)activiteiten
(minimaal 2 per week)?

Aandachtspunten bij apathie – indien van toepassing
Heeft de bewoner wekelijks groepsactiviteiten ingepland?

Zijn er gezamenlijk (bewegings)activiteiten en sociale contacten in
het PAP (tenzij de bewoner liever een-op-een heeft)?

Sluiten de activiteiten goed aan bij de interesses en hobby’s van
vroeger en nu?

Zijn er wekelijks (bewegings)activiteiten met muziek ingepland?

Heeft de bewoner wekelijks bewegingsactiviteiten ingepland?
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Bijlage

Sluiten de activiteiten goed aan bij de interesses en hobby’s van
vroeger en nu?

Behandelen

Vaste wekelijkse momenten voor PAP?

Inleiding

Inhoud
Procedures

Vier ondersteunende
formulieren
Plezierige-Activiteiten-Plan

Opsporen

5.1.1.4

Behandelen
Bijlage
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Dit formulier kun je gebruiken voor het opstellen van het Plezierige-Activiteiten-Plan
Het is niet verplicht om dit formulier te gebruiken binnen het zorgprogramma Doen bij Depressie. Een ander formulier is ook mogelijk, bijvoorbeeld het
formulier dat je gewend bent te gebruiken. Bewaar alle formulieren in het dossier van de bewoner.

Datum waarop het plan opgesteld is:

Naam EVV:

Data waarop het plan bijgesteld is:

Het gaat hier om informatie die relevant is voor het kiezen van plezierige en bewegingsactiviteiten. Gebruik hiervoor eventueel informatie uit formulier 2
“Levensloop, voorkeuren en plezierige activiteiten in heden en verleden”.

Uit welke klachten of gedragingen blijkt dat de bewoner (soms) depressief en/of apathisch is? Zijn er ook specifieke situaties waarin een bewoner (extra)
depressief, apathisch of somber overkomt?

Procedures

Depressieklachten of apathie en eventuele piekersituaties

Inhoud

Naam bewoner:

Inleiding

1. Het Plezierige-Activiteiten-Plan

Opsporen

Begeleidingsdoel(en)

Plezierige (bewegings)activiteiten

Behandelen

Wat wil je concreet bereiken met de begeleiding van de bewoner en met onderstaande plezierige (bewegings)activiteiten? Formuleer de doelen zo concreet
mogelijk. Een doel moet meetbaar (zichtbaar) gedrag beschrijven.

Welke plezierige (bewegings)activiteiten zijn gekozen en hoe, door wie en wanneer moeten die plaatsvinden?

Bijlage
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Het is niet verplicht om dit formulier te gebruiken binnen het zorgprogramma Doen bij Depressie. Het kan helpen om op een gestructureerde wijze informatie
te verzamelen over de bewoner, zodat een effectief DP en PAP opgesteld kunnen worden.
Je kunt er ook voor kiezen om alleen onderdelen van het formulier te gebruiken.

Inleiding

2. Inventarisatie levensloop en voorkeuren bij het PAP

Naam bewoner:
			

Inhoud

Naam EVV:
Datum:
Vul de levensloopgegevens in die je al weet. Denk ook aan informatie die is verzameld door Activiteitenbegeleiding/ Welzijnswerkers).
Overige gegevens kun je bij de bewoner en/of diens naasten uitvragen.

De samenstelling van het ouderlijk gezin (indien bekend, ook roepnamen van ouders, broers en zussen vermelden).

Procedures

Gegevens over het ouderlijk huis

Opsporen

Welk beroep had de vader?
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Bijlage

Hebben er in het verleden ingrijpende gebeurtenissen in het ouderlijk huis plaatsgevonden?

Behandelen

Heeft de bewoner nog contact met broers en zussen/zwagers en schoonzussen? (Zo ja, met wie)

Welke opleidingen of studies heeft de bewoner gevolgd?

Inleiding

Deskundigheden en werkverleden

Waar en in welke beroepen is de bewoner werkzaam geweest?

Is de bewoner gehuwd (geweest)?
ja, de bewoner is gehuwd met:
nee, de bewoner is niet gehuwd, maar heeft wel een langdurige partnerrelatie met:

Procedures

Relaties en woonsituatie

Inhoud

Heeft de bewoner bijzondere vaardigheden of kwaliteiten (waar is de bewoner heel goed in)?

nee, de echtgenoot/echtgenote/partner is overleden

nee, de bewoner is nooit gehuwd geweest of heeft (voor zover bekend) nooit een langdurige partnerrelatie gehad

Heeft de bewoner kinderen? Als de bewoner kinderen heeft of heeft gehad, schrijf dan de namen van de (schoon-)dochters en (schoon-)zonen
hieronder. Wanneer iemand is overleden, schrijf dat erbij.

Bijlage

Komen deze personen op bezoek?

Behandelen

Met welke personen binnen of buiten de familie heeft de bewoner het meeste contact?

Opsporen

nee, de bewoner is gescheiden
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Hebben er in het verleden ingrijpende gebeurtenissen binnen het eigen huwelijk of gezin plaatsgevonden?

Inleiding

Komen zij op vaste dagen/tijden op bezoek?

Geloof en levensovertuiging

Inhoud

Heeft de bewoner een bepaalde levensovertuiging of was hij/zij betrokken bij een kerk?

Welke rol speelt geloof/levensovertuiging op dit moment? Heeft de bewoner behoefte aan contact met de geestelijk
verzorger?

Heeft de bewoner speciale gewoonten/voorkeuren? Denk hierbij aan eetgewoonten, drinken, roken, uiterlijke
verzorging, toiletbezoek, ochtend- of avondmens, omgaan met mensen e.d.

Procedures

Gewoonten, voorkeuren en afkeuren

Opsporen

Heeft de bewoner voorkeur voor bepaalde geuren?

Heeft de bewoner voorkeur voor bepaalde muziek?

Behandelen

Heeft de bewoner spullen waar hij / zij aan gehecht is, zoals sprei, kussen, stoel?

Heeft de bewoner moeite met of een hekel aan iets of iemand?

Bijlage

Zijn er andere belangrijke voor- en afkeuren?

100

Deze informatie kun je gebruiken om te kijken welke activiteiten vroeger hebben geholpen om van de klachten af te komen.
Dit geeft mogelijk ideeën voor het PAP.

Inleiding

Depressie en/of apathie in het verleden

Heeft de bewoner in het verleden (voorafgaand aan opname in zorginstelling) last gehad van depressiesymptomen of
apathie?
(wanneer “ja”, overweeg de psycholoog te betrekken)

Inhoud

(zo ja, bij wie?) Kijk of er iets uit vroegere interventies toegepast kan worden in het PAP.

Procedures

Hoe was de bewoner gewend te handelen bij het omgaan met depressie, somberheid of het gebrek aan emoties en kreeg de
bewoner hierbij professionele begeleiding?

Opsporen

Behandelen
Bijlage
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Dit formulier (gebaseerd op de richtlijn ‘Het begeleiden van mensen met dementie die depressief zijn’ NIVEL, 2004) kan gebruikt worden ter inspiratie voor mogelijke (bewegings)activiteiten in PAP.
Hieronder staan voorbeelden (per categorie) die kunnen helpen in het gesprek. Duidelijk moet worden welke activiteiten of onderwerpen de 			
belangstelling hebben of hadden van de bewoner. Probeer hierbij ook naar dingen te kijken die niet in de lijst staan (in te vullen bij lege regels). 		
Geef bij voorkeur per activiteit het volgende aan en licht toe:

Vroeger

Nu

Toelichting

Boeken lezen

Procedures

Communicatie

Inhoud

individueel of groepsverband
begeleiding met muziek
andere info bijv. voorkeur muziek, kaartspel, sport of huishoudelijke bezigheden.
			
Alle bewegingsactiviteiten zijn herkenbaar aan het *.

Inleiding

3. Activiteiten en hobby’s vroeger en nu

Boeken luisteren

Opsporen

Krant lezen
Tijdschrift lezen
Schrijven (brieven)

Behandelen

TV-kijken
Radio luisteren
Telefoneren
Nieuws kijken/luisteren

Bijlage

Video-gesprek
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Vroeger

Nu

Toelichting

Planten/bloemen verzorgen
Bos

Inleiding

Flora en fauna

Strand

Inhoud

Landschappen zien
Naar de lucht kijken
Naar sterren/maan kijken

Procedures

Naar natuurgeluiden luisteren
Tuinieren *
(Huis)(robot)dieren

Opsporen

Muziek
Muziek luisteren (CD of radio)
Live muziek luisteren

Behandelen

Muziek maken
Zingen

Bijlage
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Sport/bewegen

Vroeger

Nu

Toelichting

Wandelen *
Fietsen *

Inleiding

(geef aan of dit met muziek is)

Sport beoefenen *

Inhoud

Rekken en strekken *
Zwemmen *
Dansen *

Procedures

Jeu de Boules *
Yoga *
Tai-Chi *

Opsporen

Hobby’s
Kleding maken
Handwerken

Behandelen

Handarbeid
Tekenen/schilderen
Fotograferen
Winkelen *

Bijlage

Biljarten *
Kaarten
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(geef aan of dit met muziek is)

Vroeger

Nu

Toelichting

Bordspellen

Inleiding

Hobby’s (vervolg)

Puzzelen
Verzamelen

Inhoud

Lekker eten

Procedures

Huishoudelijke activiteiten
Koken
Afwassen
Wassen *

Opsporen

Stoffen *
Tafeldekken *
Opruimen *

Behandelen

Uitgaan
Cafébezoek *

Bijlage

Verenigingsleven
Theater
Bioscoop
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Vroeger

Nu

Toelichting

Autorit maken
Reizen/vakanties *

Inleiding

Uitgaan (vervolg)

Museum/expositie

Inhoud

Restaurant
Uitstapjes maken *

Procedures

Algemeen
Lichttherapie
Snoezelen

Opsporen

Nieuwe mensen ontmoeten
Vrienden maken
Naar mensen kijken

Behandelen

Tijd met familie doorbrengen
Politiek
Kerk en godsdienst
Verhalen van bezoek beluisteren *

Bijlage

Kopje koffie drinken
Eten met familie/vrienden
Bezoek van vrienden
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Vroeger

Nu

Toelichting

Vrienden spreken
Post ontvangen/versturen

Inleiding

Algemeen (vervolg)

Herinneringen ophalen

Inhoud

Lachen
Een dutje doen
Vroeg opstaan

Procedures

Uiterlijke verzorging
Douche/bad nemen *

Opsporen

Make-up opbrengen
Haar laten doen
Pedicure/manicure

Behandelen

Bepaalde kleding dragen

Toelichting:

Bijlage
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Dit formulier kan gebruikt worden voor de evaluatie van (bewegings)activiteiten

Inleiding

4. Observatieformulier
reacties
op
plezierige
activiteiten
Formulier
4:
Observatieformulier
reacties op
plezierige
activiteiten

Naam bewoner:
Naam EVV:

1. Wil je hieronder de plezierige (bewegings)activiteit kort omschrijven?

Inhoud

NB: Als er meerdere plezierige (bewegings)activiteiten zijn gekozen, vul je slecht één activiteit per observatieformulier in

(Eventueel kun je voor de omschrijving ook verwijzen naar Formulier 1 Het Plezierige-Activiteiten-Plan opstellen)

Procedures
Opsporen

2. Wil je in onderstaande tabel aangeven wat volgens jouw observaties de stemming was van de bewoner rondom het
uitvoeren van een plezierige (bewegings)activiteit?

Behandelen

Zo vul je de tabel op de volgende pagina in:
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Bijlage

Vul eerst de betreffende datum in.
Als een bepaalde stemming volgens jouw observaties (de meeste tijd) van toepassing is, vul je JA in het hokje bij de betreffende datum.
Als een bepaalde stemming (de meeste tijd) niet van toepassing is vul je NIETS in (je laat het hokje leeg).
Als je het niet kunt beoordelen vul je een vraagteken ‘?’ in.
Je vult de tabel in voor zowel de situatie voor, tijdens als na de activiteit.

Datum

Datum

a. Huilerig/verdrietig

Datum

Datum

Datum

Inleiding

Stemming VOOR de activiteit

b. Blij/tevreden

Inhoud

c. Bang/ongerust

d. Verward

Procedures

e. Angstige gezichtsuitdrukking

f. Peinzende gezichtsuitdrukking

g. Zorgelijke gezichtsuitdrukking

Opsporen

h. Apathische gezichtsuitdrukking

Vlak/lusteloos

j.

Boos

Behandelen

i.

k. Afwerend

l.

Vrolijke gezichtsuitdrukking

Bijlage

m. Lachend
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Datum

Datum

a. Huilerig/verdrietig

Datum

Datum

Datum

Inleiding

Stemming TIJDENS de activteit

b. Blij/tevreden

Inhoud

c. Bang/ongerust

d. Verward

Procedures

e. Angstige gezichtsuitdrukking

f. Peinzende gezichtsuitdrukking

g. Zorgelijke gezichtsuitdrukking

Opsporen

h. Apathische gezichtsuitdrukking

Vlak/lusteloos

j.

Boos

Behandelen

i.

k. Afwerend

l.

Vrolijke gezichtsuitdrukking

Bijlage

m. Lachend
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Datum

Datum

a. Huilerig/verdrietig

Datum

Datum

Datum

Inleiding

Stemming NA de activteit

b. Blij/tevreden

Inhoud

c. Bang/ongerust

d. Verward

Procedures

e. Angstige gezichtsuitdrukking

f. Peinzende gezichtsuitdrukking

g. Zorgelijke gezichtsuitdrukking

Opsporen

h. Apathische gezichtsuitdrukking

Vlak/lusteloos

j.

Boos

Behandelen

i.

k. Afwerend

l.

Vrolijke gezichtsuitdrukking

Bijlage

m. Lachend
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3. Heb je u tijdens of na de uitvoering van de plezierige (bewegings)activiteit bepaalde verbale of non-verbale reacties gezien
van de bewoner die er op kunnen wijzen dat de bewoner de activiteit prettig of onprettig vindt?
(zo ja, geef aan welke reacties)

Inleiding

Observatieformulier reacties op plezierige activiteiten - vervolg-

Inhoud
Procedures

4. Moet het PAP aangepast worden en zo ja hoe:

Opsporen

Behandelen
Bijlage
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Inleiding

Inhoud
Procedures

Informatiefolders
voor bewoners en zorgteam

Opsporen

5.1.2

Behandelen
Bijlage
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Inleiding

Inhoud
Procedures

Depressieklachten:
Informatiefolder voor
bewoners en naasten

Opsporen

5.1.2.1

Behandelen
Bijlage
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Bijlage
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Oorzaken depressieklachten/risicofactoren
Vaak spelen meerdere oorzaken een rol bij het ontstaan van depressieklachten. We onderscheiden psychische, sociale en lichamelijke
oorzaken. Bij psychische oorzaken horen: het leven somber inzien,
weinig zelfvertrouwen hebben en hoge eisen (aan zichzelf) stellen.
Sociale oorzaken zijn bijvoorbeeld weinig contact met andere mensen of verlies van een dierbare. Bij lichamelijke oorzaken horen diverse ziektes, gebrek aan vitaminen en mineralen, hersenaandoeningen,
langdurig gebruik of stoppen van bepaalde medicijnen, overmatig alcohol- of druggebruik.

Behandelen

Waarom is het belangrijk om iets aan depressieklachten te doen?
Door depressieklachten te behandelen, proberen de zorgverleners te
voorkomen dat een depressie ontstaat. Dit is heel belangrijk, omdat
mensen met een depressie veel lijden. Een depressie kan de genezing bij diverse ziektes vertragen en samengaan met eenzaamheid.
Depressieklachten moeten dus serieus worden genomen!

Depressieklachten en rouw
Een rouwproces is een normale reactie op een verlieservaring. Dit kan
het verlies van een dierbare zijn, maar ook het verlies van gezondheid,
van onafhankelijkheid of van de eigen woning. Wanneer mensen komen wonen in een zorginstelling, krijgen zij met verlieservaringen te
maken. Passend bij dit ‘normale’ rouwproces is het ervaren van een
gevoel van leegte, of verdrietig of boos zijn. Soms verloopt een rouwproces niet goed en ontstaat een depressie. Het is belangrijk om dit te
voorkomen.

Opsporen

Wat zijn depressieklachten?
Er is een verschil tussen een ‘echte’ depressie en depressieklachten. Depressieklachten zijn bijvoorbeeld: somber zijn, nergens meer
plezier aan beleven, slaapproblemen, verminderde eetlust, concentratieproblemen, traagheid, besluiteloosheid, vermijden van sociale
activiteiten, prikkelbaarheid, vermoeidheid, angst/gespannenheid, lichamelijke onrust, schuldgevoelens, gedachten over de dood of over
zelfdoding. Wanneer een bewoner depressieklachten heeft, onderzoeken de psycholoog en de arts of er een ‘echte’ depressie is. In uw
geval hebben zij vastgesteld dat er wel depressieklachten zijn, maar
geen ‘echte’ depressie.

Procedures

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact
opnemen met de EVV, psycholoog of arts van de afdeling.

Depressieklachten en dementie
Veel depressieklachten lijken op kenmerken van (beginnende) dementie, zoals aandacht- en concentratieproblemen, verwardheid of
het uit de weg gaan van anderen. Het zorgteam en de psycholoog
kunnen bekijken of er sprake is van depressieklachten, van dementie,
of van beide.

Inhoud

Inleiding
Deze folder is bedoeld voor mensen met depressieklachten en hun
familieleden of direct betrokkenen. U vindt hier informatie over depressieklachten, welke oorzaken er zijn, waarom het belangrijk is om
er iets aan te doen, en adviezen over hoe om te gaan met depressieklachten.

Inleiding

Depressieklachten
Informatiefolder voor bewoners en naasten
Zorgprogramma Doen bij Depressie

Depressieklachten bij bewoner van zorginstellingen
Depressieklachten komen vaak voor bij mensen die in een zorginstelling wonen, maar het is vaak lastig om de depressieklachten bij bewoners goed te herkennen. Soms wordt gedacht dat de klachten horen
bij het ouder worden of bij het leven in een zorginstelling. Dit kunnen
bijvoorbeeld lichamelijke klachten zijn zoals moeheid, geen eetlust of
verwardheid. Het is dan niet altijd duidelijk dat het eigenlijk klachten
van depressie zijn.

Bijlage
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Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u
contact opnemen met de psycholoog of arts van de afdeling.

Behandelen

Tips voor wanneer u zelf depressieklachten heeft:
Praat over uw sombere stemming of uw gevoelens van angst
met mensen om u heen.
Zoek afleiding en ontspanning, ga dan niet alleen zitten.
Blijf uzelf goed verzorgen, zoveel als mogelijk.
Vraag niet te veel van uzelf.
Geef uzelf de tijd voor herstel.
Blijf goed eten en drinken.
Blijf niet stil zitten, maar probeer in beweging te komen
Ga regelmatig naar buiten.

Opsporen

Wat kunt u zelf doen?

Wat NIET te doen
Zeg niet tegen de ander dat het wél goed met hem/haar gaat.
Spoor de ander niet aan om flink te zijn, vraag niet te veel.
Veroordeel de gedachten en gevoelens van de ander niet.
Negeer het verdriet niet en maak het niet kleiner dan het is.
Geef geen adviezen en tips, maar laat zien je het begrijpt.
Probeer de ander niet over te halen om vrolijker te zijn of te
zeggen dat hij/zij geen reden heeft om somber te zijn.
Neem aanwijzingen of opmerkingen over zelfdoding serieus, en
meld ze aan uw contact-verzorgende of de psycholoog van de
afdeling.
Vermijd betuttelend praten.

Procedures

Bewegen en daglicht
Mensen met depressieklachten voelen zich vaak beter wanneer ze regelmatig bewegen en buiten in het daglicht zijn. Meer bewegen is dus
ook erg belangrijk voor mensen in een zorginstelling. Daarom worden
bewegen en (eventueel) daglicht standaard ingepland in het dagprogramma van de bewoner op een manier die aansluit bij wat de bewoner wel en niet kan. Het helpt ook wanneer een naaste de bewoner
regelmatig mee naar buiten nemen.

Wat WEL te doen
Geef de ander het gevoel dat hij/zij uw steun kan vragen.
Geef vaker een compliment, hoe klein ook!
Neem de ander serieus en luister goed naar de klachten.
Geef de ander de ruimte om verdriet en boosheid te uiten.
Laat de ander zo veel mogelijk zélf keuzes maken.
Denk hierbij ook aan ‘kleine’ dingen, zoals kiezen van de kleding
of eten.
Bel de ander op, of ga op bezoek. Bedenk dat het goed is dat de
ander meer gaat bewegen. Ga samen iets doen, zoals wandelen
of winkelen. Stel het niet voor, maar dóe het.
Blijf als naaste ook goed voor uzelf zorgen! Maak voldoende tijd
vrij voor ontspanning.

Inhoud

Dagprogramma/ Activiteitenplan
Als iemand somber is, heeft hij/zij de neiging lang in bed te blijven
liggen en niets meer te doen. Daardoor ontmoet hij/zij geen mensen
meer, eet en slaapt slecht en kan daardoor nog somberder worden.
Het is voor mensen met depressieklachten daarom belangrijk om een
dagprogramma te hebben. In een dagprogramma staat hoe laat de
bewoner opstaat en wat hij/zij die dag gaat doen. De verzorgende of
activiteitenbegeleider helpt de bewoner hierbij.

Tips voor wanneer uw naaste depressieklachten heeft:

Inleiding

Wat doen we aan depressieklachten?
Het is niet nodig om medicijnen te geven aan mensen met alleen depressieklachten (zonder een ‘echte’ depressie). Er zijn wel andere opties!

Inleiding

Inhoud
Procedures

Depressiesymptomen:
Informatiefolder voor
het zorgteam

Opsporen

5.1.2.2

Behandelen
Bijlage
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Bijlage
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Behandelen

Waarom is het belangrijk om iets aan depressiesymptomen te doen?
Door depressiesymptomen aan te pakken, proberen we te voorkomen dat een ‘echte’ depressie bij een bewoner ontstaat. Dit is heel
belangrijk, omdat een depressie veel lijden met zich meebrengt en het
zorggebruik verhoogt. Een depressie kan de genezing bij diverse ziektes vertragen en samengaan met eenzaamheid. Depressiesymptomen
moeten dus serieus worden genomen!

Depressieklachten en rouw
Een rouwproces is een normale reactie op een verlieservaring. Dit kan
het verlies van een dierbare zijn, maar ook het verlies van gezondheid,
van onafhankelijkheid of van de eigen woning. Wanneer mensen komen wonen in een zorginstelling, krijgen zij met verlieservaringen te
maken. Passend bij dit ‘normale’ rouwproces is het ervaren van een
gevoel van leegte, of verdrietig of boos zijn. Soms verloopt een rouwproces niet goed en ontstaat een depressie. Het is belangrijk om dit te
voorkomen.

Opsporen

Bij bewoners met depressiesymptomen moeten deze symptomen
behandeld worden, de behandeling is echter minder uitgebreid dan
van mensen met een depressie.

Procedures

Wat zijn depressiesymptomen?
Er moet een verschil gemaakt worden tussen een ‘echte’ depressie en
depressiesymptomen. Depressiesymptomen zijn bijvoorbeeld: somber zijn, nergens meer plezier aan beleven, slaapstoornissen, verminderde eetlust, concentratie¬problemen, traagheid, besluiteloosheid,
vermijden van sociale activiteiten, prikkelbaarheid, vermoeidheid,
angst/gespannenheid, lichamelijke onrust, schuldgevoelens, gedachten over de dood of zelfdoding.

Depressiesymptomen en dementie
Veel depressiesymptomen, zoals aandacht- en concentratie¬problemen of het uit de weg gaan van anderen, komen overeen met die van
(het begin van) dementie. Bovendien uiten depressiesymptomen zich
bij ouderen vaker als vergeetachtigheid of verwardheid, waardoor er
onterecht eerder aan dementie wordt gedacht. Het wordt nog complexer omdat door veranderingen in de hersenen of door het besef
aan dementie te hebben, depressiesymptomen kunnen ontstaan. Observatie door het zorgteam en de psycholoog helpt om te kunnen
vaststellen of sprake is van depressiesymptomen, een depressie, dementie, of van een combinatie.

Inhoud

Inleiding
Deze folder is bedoeld voor zorgteams die betrokken zijn bij de zorg
voor een bewoner met depressiesymptomen. Wanneer er bij een bewoner een depressie is gediagnosticeerd gebruik folder 4.
In deze folder kun je informatie vinden over depressiesymptomen,
welke oorzaken er zijn en waarom het belangrijk is om er iets aan te
doen. Je vindt hier adviezen over hoe om te gaan met bewoners met
depressiesymptomen.

Depressiesymptomen en bewoners van zorginstellingen
Onderzoek wijst uit dat depressiesymptomen vaak voorkomen bij
mensen die in zorginstellingen wonen. Ongeveer 45% van de bewoners kan depressiesymptomen hebben. Helaas is het niet altijd eenvoudig om depressiesymptomen bij deze bewoners goed te herkennen. Soms wordt gedacht dat de klachten bij het ouder worden horen
of bij het leven in een zorginstelling. Vaak noemen bewoners zelf alleen lichamelijke klachten, zoals moeheid of geen eetlust. Omdat veel
bewoners zulke lichamelijke problemen al hebben, wordt dan niet altijd aan depressiesymptomen of een depressie gedacht. Ook kunnen
depressiesymptomen lijken op kenmerken van een andere aandoening, zoals dementie.

Inleiding

Depressiesymptomen
Informatiefolder voor zorgteam
Zorgprogramma Doen bij Depressie

Bijlage
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Behandelen

Bewegen en daglicht
Mensen met depressiesymptomen voelen zich vaak beter wanneer ze
regelmatig bewegen en buiten in het daglicht zijn. Meer bewegen is
dus erg belangrijk in de behandeling van depressiesymptomen, ook
voor mensen in een zorginstelling. Daarom worden bewegen en (indien mogelijk) daglicht als vast onderdeel van het dagprogramma van
de bewoner ingezet. Het helpt ook wanneer de naasten de bewoner
regelmatig mee naar buiten nemen.

Opsporen

Dagprogramma/ Activiteitenplan
Als iemand somber is, heeft hij de neiging lang in bed te blijven liggen
en niets meer te doen. Hierdoor komt hij gemakkelijk in een negatieve
spiraal terecht: omdat hij tot niks komt, geen mensen ontmoet, slecht
eet en slaapt, wordt hij nog somberder en futlozer. Het is voor mensen
met depressiesymptomen daarom altijd van belang een dagprogramma aan te houden. Samen met de activiteitenbegeleider zorgt de EVV
(zorgcoördinator) ervoor dat het dagprogramma en activiteitenplan
van de bewoners worden toegespitst op het aanpakken van de depressiesymptomen.

Procedures

Wat doen we aan depressiesymptomen?
In tegenstelling tot bij een depressie is het in principe niet nodig om
medicijnen te geven aan mensen met depressiesymptomen. Het is
echter wel nodig om in actie te komen!

Wat WEL te doen
Probeer de bewoner het gevoel te geven dat hij/zij op je steun
kan rekenen.
Stimuleer de bewoner de (bewegings)activiteiten uit het
dagprogramma en activiteitenplan ook echt uit te voeren.
Bedenk dat het goed is dat de bewoner gaat bewegen.
Stimuleer de bewoner goed te blijven eten en drinken
Stimuleer de bewoner regelmatig naar buiten te gaan en/of 		
neem buitenluchtactiviteiten op in het dagprogramma.
“Er zijn” voor de ander is in eerste instantie het belangrijkst.
Geef geregeld een compliment, hoe klein ook!
Probeer de bewoner aan te spreken op wat hij/zij wél goed kan,
geef positieve aandacht op gewenst zelfstandig gedrag. Zo
vergroot je het zelfvertrouwen.
Neem de bewoner serieus en luister goed naar de klachten.
Neem de tijd en toon belangstelling. Ga regelmatig korte
gesprekjes aan.
Geef de ander de gelegenheid om gevoelens van verdriet en
boosheid te uiten.
Laat de bewoner zo veel mogelijk zélf keuzes maken. Denk
hierbij aan ook aan ‘kleine’ dingen, zoals kledingkeuze of
maaltijdkeuze.

Inhoud

Bij psychische oorzaken horen: het leven somber inzien, weinig zelfvertrouwen hebben, en hoge eisen (aan zichzelf) stellen.
Sociale oorzaken zijn bijvoorbeeld weinig contact met andere mensen hebben of verlies van een dierbare.
Bij lichamelijke (of biologische) oorzaken horen diverse ziektes, gebrek aan vitaminen en mineralen, hersenaandoeningen, langdurig gebruik van of stoppen met bepaalde medicijnen, overmatig alcohol- of
druggebruik.

Omgangsadviezen

Inleiding

Oorzaken depressiesymptomen/risicofactoren
Vaak spelen meerdere oorzaken een rol bij het ontstaan van depressiesymptomen. We onderscheiden psychische, sociale en lichamelijke
oorzaken.

Inleiding

Inhoud
Procedures

Wat NIET te doen
Probeer de bewoner er niet van te overtuigen dat het wel goed
met hem/haar gaat.
Spoor de bewoner niet aan om flink te zijn, stel niet te hoge
eisen.
Veroordeel de gedachten en gevoelens van de bewoner niet.
Negeer het verdriet niet en maak het niet kleiner dan het is.
Probeer eventuele schuldgevoelens niet uit het hoofd te praten.
Geef geen adviezen en tips, maar toon begrip.
Probeer de bewoner niet over te halen eens wat vrolijker te zijn,
zeggen dat hij/zij geen reden heeft om somber te zijn wordt ook
afgeraden.
Vat aanwijzingen voor of toespelingen op zelfdoding niet te licht
op, en meld ze aan de psycholoog van de afdeling.
Vermijd betuttelend praten.

Opsporen

Behandelen
Bijlage
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Inleiding

Inhoud
Procedures

Depressie:
Informatiefolder voor
bewoner en naasten

Opsporen

5.1.2.3

Behandelen
Bijlage
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Behandelen
Bijlage
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Wat doen we aan depressie?
In het zorgprogramma Doen bij Depressie krijgen mensen met een
depressie begeleiding en behandeling:

Opsporen

Depressie bij bewoners van een zorginstelling
Aandacht voor depressie is erg belangrijk, omdat mensen met een
depressie veel lijden. Depressie komt vaak voor bij mensen die in een
zorginstelling wonen, maar het is vaak lastig om de depressie bij deze
bewoners goed te herkennen. Soms wordt gedacht dat de klachten
horen bij het ouder worden of bij het leven in een zorginstelling. Dit
kunnen bijvoorbeeld lichamelijke klachten zijn zoals moeheid, geen
eetlust of verwardheid.. Het is dan niet altijd duidelijk dat het eigenlijk
klachten van depressie zijn.

Oorzaken van depressie
Vaak spelen meerdere oorzaken een rol bij het ontstaan van een depressie. We onderscheiden psychische, sociale en lichamelijke oorzaken. Bij psychische oorzaken horen bijvoorbeeld het leven somber
inzien, weinig zelfvertrouwen hebben en zich snel schuldig voelen
en/of misbruikt zijn. Sociale oorzaken zijn bijvoorbeeld weinig contact
met andere mensen, verlies van een dierbare, eigen huis of financiële problemen. Bij lichamelijke oorzaken horen diverse ziektes, gebrek
aan vitaminen en mineralen, hersenaandoeningen, langdurig gebruik
of stoppen van bepaalde medicijnen, overmatig alcohol- of druggebruik of erfelijkheid.

Procedures

Wat is een depressie?
Een depressie is duidelijk iets anders dan de “normale” somberheid die
kort duurt en waar iedereen weleens last van heeft. Het is een psychische ziekte. Bij een depressie voelen mensen zich al meer dan twee
weken ongewoon somber of ze hebben geen plezier meer. Ook zijn
er een aantal van de volgende klachten; slaapproblemen, verminderde eetlust, weinig energie, concentratieproblemen, besluiteloosheid,
traagheid, vermijden van sociale activiteiten, prikkelbaarheid, vermoeidheid, angst/gespannenheid, lichamelijke onrust, schuldgevoelens, gedachten over de dood of zelfdoding. Deze klachten verstoren
het dagelijks leven. Ook worden de klachten niet door een andere
ziekte veroorzaakt. De arts en psycholoog kunnen een depressie vaststellen. Wanneer deze klachten niet helemaal kloppen dan kan het
ook zijn dat je alleen depressieklachten hebt en geen ‘echte’ depressie.

Depressie en rouw
Een rouwproces is een normale reactie op een verlieservaring. Dit kan
het verlies van een dierbare zijn, maar ook het verlies van gezondheid,
van onafhankelijkheid of van de eigen woning. Wanneer mensen komen wonen in een zorginstelling, krijgen zij met verlieservaringen te
maken. Passend bij dit ‘normale’ rouwproces is het ervaren van een
gevoel van leegte, of verdrietig of boos zijn. Soms verloopt een rouwproces niet goed en ontstaat een depressie. Het is belangrijk om dit te
voorkomen.

Inhoud

Inleiding
Deze folder is bedoel voor mensen met een depressie en hun familieleden of direct betrokkenen. U vindt hier informatie over de klachten,
welke oorzaken er zijn en wat eraan gedaan kan worden. Ook staan
er adviezen over hoe om te gaan met de depressie. Als u na het lezen
van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de
psycholoog of arts van de afdeling.

Depressie en dementie
Veel depressieklachten lijken op kenmerken van (beginnende) dementie, zoals aandacht- en concentratieproblemen, verwardheid of
het uit de weg gaan van anderen. Ook komt depressie bij mensen met
dementie vaak voor (door een verandering in de hersenen of omdat
ze weten dat ze dementie hebben). Het zorgteam en de psycholoog
kunnen bekijken of er sprake is van depressie, van dementie, of van
beide.

Inleiding

Depressie
Informatiefolder voor bewoner en naasten
Zorgprogramma Doen bij Depressie

Wat kunt u zelf doen?

Bijlage

Wat WEL te doen
Geef de ander het gevoel dat hij/zij uw steun kan vragen.
Geef vaker een compliment, hoe klein ook!
Wees voorzichtig met kritiek en geef duidelijk aan wat hij/zij wél
goed kan, zo vergroot u het zelfvertrouwen.
Neem de ander serieus en luister goed naar de klachten.
Neem de tijd en toon interesse voor de ander.
Geef de ander de ruimte om verdrietig en boos te zijn.
Laat de ander zo veel mogelijk zélf keuzes maken. Denk hierbij
ook aan ‘kleine’ dingen, zoals kiezen van de kleding of eten.
Bel de ander op, of ga op bezoek. Bedenk dat het goed is dat
de ander gaat bewegen. Ga samen iets doen, zoals wandelen
of een kop koffie drinken. Stel het niet voor, maar dóe het.
Blijf als naaste ook goed voor uzelf zorgen! Maak voldoende tijd
vrij voor ontspanning.

Behandelen
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Tips voor wanneer uw naaste een depressie heeft

Opsporen

Therapie
De psycholoog heeft verschillende mogelijkheden bij de behandeling
van depressie, die onder andere afhangen van de mate waarin de bewoner zelf actief bij de behandeling betrokken kan zijn. In Doen bij
depressie wordt bijvoorbeeld gewerkt met Dierbare Herinneringen,
waarin de bewoner wordt getraind in het ophalen van positieve herinneringen. Hiervan is aangetoond dat dit kan helpen bij depressie. Wanneer de bewoner niet in staat is tot gesprekken, werkt de psycholoog
samen met het zorgteam om de depressie op een andere manier aan
te pakken. Dit heet mediatieve behandeling. Andere behandelopties
zijn lichttherapie en muziektherapie. Een nieuwe behandeloptie die
nog in ontwikkeling is, is psychomotorische therapie, waarin bewoners diverse activiteiten en oefeningen uitvoeren. Het gedrag, de gedachten en de gevoelens van de bewoner hierbij worden besproken
met de psychomotorisch therapeut om te leren hiermee om te gaan
zodat deze verdwijnen, minder worden of geaccepteerd worden. De
arts en de psycholoog kunnen over alle behandelopties meer vertellen.

Tips voor wanneer u zelf een depressie heeft
Praat over uw sombere stemming of uw gevoelens van angst
met mensen om u heen.
Zoek afleiding en ontspanning, ga dan niet alleen zitten.
Blijf uzelf goed verzorgen, zoveel als mogelijk.
Geef uzelf de tijd voor herstel.
Blijf goed eten en drinken.
Blijf niet stil zitten, maar probeer in beweging te komen
Ga regelmatig naar buiten.

Procedures

Bewegen en daglicht
Mensen met depressieklachten voelen zich vaak beter wanneer ze regelmatig bewegen en buiten in het daglicht zijn. Meer bewegen is dus
ook erg belangrijk voor mensen in een zorginstelling. Daarom worden
bewegen en (eventueel) daglicht standaard ingepland in het dagprogramma van de bewoner. Het helpt ook wanneer naasten de bewoner
regelmatig mee naar buiten nemen.

Inhoud

Medicatie
De arts kan in overleg met de bewoner en/of hun naaste beginnen
met medicatie: een antidepressivum. Antidepressiva hebben invloed
op stoffen in de hersenen en kunnen soms een depressie genezen.
Vaak werkt het medicijn pas na enkele weken. Binnen het zorgprogramma Doen bij Depressie wordt meestal begonnen met behandeling zonder medicatie. Als dit niet voldoende werkt, dan wordt medicatie geprobeerd.

Inleiding

Dagstructuur/ Activiteitenplan
Mensen met een depressie gaan contacten met anderen en plezierige
activiteiten vaak uit de weg, hebben vaak problemen met eten en hun
dag en nachtritme is in de war. Het is voor mensen met depressie belangrijk om een dagprogramma te hebben, want niets doen en alleen
zijn maakt het vaak juist erger. In een dagprogramma staat hoe laat de
bewoner opstaat en wat hij/zij die dag gaat doen. Het is niet nodig de
hele dag actief te zijn, iedere dag een paar bezigheden is voldoende.
De verzorgende of activiteitenbegeleider helpt de bewoner hierbij.

Meer weten?
Van A tot ggZ: Leven met een depressieve stoornis
J. Kragten, 2004, Bohn Stafleu van Loghum, Houten
ISBN 978-90-3133-981-5

De depressie op zijn kop
C. Wildervanck, 2012. Scriptum B.V., Schiedam
ISBN 978-90-5594-152-0

www.psychischegezondheid.nl
Pandora Depressielijn (www.stichtingpandora.nl)
Tel: 0900-612 09 09

Procedures

www.hersenstichting.nl

Inhoud

Mindfulness en bevrijding van depressie
M. Williams, 2007. Nieuwezijds B.V., Amsterdam
ISBN 978-90-5712-249-1

Inleiding

Wat NIET te doen
Zeg niet tegen de ander dat het wél goed met hem/haar gaat.
Spoor de ander niet aan om flink te zijn, vraag niet te veel.
Veroordeel de gedachten en gevoelens van de ander niet.
Negeer het verdriet niet en maak het niet kleiner dan het is.
Praat eventuele schuldgevoelens niet uit het hoofd.
Geef geen adviezen en tips, maar laat zien dat u het begrijpt.
Probeer de bewoner niet over te halen eens wat vrolijker te zijn,
te zeggen dat hij/zij geen reden heeft om somber te zijn.
Neem aanwijzingen of opmerkingen over zelfdoding serieus,
en meld ze aan een verzorgende.
Gebruik geen kinderlijke taal in een gesprek.

Opsporen
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Behandelen

Wanneer niet voldaan wordt aan alle bovengenoemde punten, kan in
sommige gevallen gesproken worden van depressiesymptomen.
Depressiesymptomen zijn dus iets anders dan een depressie.

Depressie en rouw
Een rouwproces is een normale reactie op een verlieservaring. Dit kan
het verlies van een dierbare zijn, maar ook het verlies van gezondheid,
van onafhankelijkheid of van de eigen woning. Wanneer mensen komen wonen in een zorginstelling, krijgen zij met verlieservaringen te
maken. Passend bij dit ‘normale’ rouwproces is het ervaren van een
gevoel van leegte, of verdrietig of boos zijn. Normaal is ook dat gevoelens van verdriet en boosheid na enige tijd verminderen. Soms verloopt een rouwproces niet goed en ontstaat een depressie.

Opsporen

We spreken van een depressie wanneer: iemand langer dan twee weken ongewoon somber is en/of nergens meer plezier aan beleeft.
1. iemand daarbij een aantal van de volgende klachten heeft:
slaapstoornissen, verminderde eetlust, weinig energie,
concentratieproblemen, besluiteloosheid, traagheid, vermijden
van sociale activiteiten, prikkelbaarheid, vermoeidheid,
angst/gespannenheid, lichamelijke onrust, schuldgevoelens,
gedachten over de dood of zelfdoding.
2. het dagelijks functioneren verstoord wordt en er sprake is van
psychisch lijden.
3. arts en psycholoog na hun onderzoek over de ernst en de
samenstelling van de klachten concluderen dat de klachten niet
door een andere ziekte dan depressie veroorzaakt worden.

Depressie en dementie
Veel kenmerken van depressie, bijvoorbeeld aandacht- en concentratieproblemen of het uit de weg gaan van anderen, komen overeen met die van (de beginstadia van) dementie. Bovendien uiten depressiesymptomen zich bij ouderen vaker als vergeetachtigheid of
verwardheid, waardoor er onterecht eerder aan dementie wordt gedacht. Ook komt depressie bij mensen met dementie vaak voor (door
veranderingen in de hersenen of door het besef dementie te hebben).
Observatie door het zorgteam en psycholoog helpt om te kunnen
vaststellen of sprake is van een depressie, van dementie, of van beide.

Procedures

Wat is een depressie?
Een depressie is duidelijk iets anders dan een “normale” somberheid
die kort duurt en waar iedereen weleens last van heeft.
Het is een psychische ziekte.

Inhoud

Inleiding
Deze folder is voor zorgteams die betrokken zijn bij de zorg voor een
bewoner bij wie een diagnose depressie is vastgesteld. Deze folder
bevat informatie over de klachten die bij een depressie horen en welke oorzaken en behandelmogelijkheden er zijn. Je kunt hier adviezen
vinden over hoe om te gaan met de bewoner. Er is een andere folder
voor depressiesymptomen (folder 2).

Depressie bij bewoners van een zorginstelling
Het is belangrijk om bijzondere aandacht te besteden aan depressie
in zorginstellingen. Depressie brengt veel leed met zich mee. Onderzoek wijst uit dat depressies vaak voorkomen bij mensen die in een
zorginstelling wonen. Het is niet altijd eenvoudig om depressies bij
deze bewoners goed te herkennen. Vaak noemen bewoners met een
depressie zelf alleen lichamelijke klachten, zoals moeheid of geen
eetlust. Omdat veel bewoners zulke lichamelijke problemen al hebben, wordt dan niet altijd aan een depressie gedacht. Ook kunnen depressiesymptomen lijken op kenmerken van een andere aandoening,
zoals dementie.

Inleiding

Het zorgprogramma Doen bij Depressie maakt onderscheid tussen
een beperkte depressie, een depressieve stoornis en depressie bij dementie.

Depressie
Informatiefolder voor zorgteam
Zorgprogramma Doen bij Depressie

Module 1 Basisinterventies:

Module 2 Therapie:

Begeleiding en behandeling

127
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In het zorgprogramma Doen bij Depressie krijgen bewoners met een
depressie begeleiding en behandeling:

De psycholoog heeft verschillende mogelijkheden bij de behandeling
van depressie, die onder andere afhangen van de mate waarin de bewoner zelf actief bij de behandeling betrokken kan zijn. In Doen bij
depressie wordt bijvoorbeeld gewerkt met Dierbare Herinneringen,
waarin de bewoner wordt getraind in het ophalen van positieve herinneringen. Hiervan is aangetoond dat dit kan helpen bij depressie. Wanneer de bewoner niet in staat is tot gesprekken, werkt de psycholoog
samen met het zorgteam om de depressie op een andere manier aan
te pakken. Dit heet mediatieve behandeling. Andere behandelopties
zijn lichttherapie en muziektherapie. Een nieuwe behandeloptie die
nog in ontwikkeling is, is psychomotorische therapie, waarin bewoners diverse activiteiten en oefeningen uitvoeren. Het gedrag, de gedachten en de gevoelens van de bewoner hierbij worden besproken
met de psychomotorisch therapeut om te leren hiermee om te gaan
zodat deze verdwijnen, minder worden of geaccepteerd worden.

Behandelen

Lichamelijke oorzaken:
Ziekten: ziekten van organen die hormonen maken,
infectieziekten, gebrek aan vitaminen en mineralen,
hersenaandoeningen zoals een beroerte of de ziekte van
Parkinson.
Medicijnen, een combinatie van medicijnen, langdurig gebruik van
of te snel stoppen met medicijnen
Overmatig alcohol- of druggebruik
Erfelijke aanleg

Opsporen

Bewegen en daglicht
Mensen met een depressie voelen zich vaak beter wanneer ze regelmatig bewegen en buiten in het daglicht zijn. Meer bewegen is dus
erg belangrijk in de behandeling van een depressie ook voor mensen
in een zorginstelling. Daarom worden bewegen en (indien mogelijk)
daglicht als vast onderdeel van het dagprogramma van de bewoner
ingezet. Het helpt ook wanneer de naasten de bewoner regelmatig
mee naar buiten nemen.

Procedures

Sociale oorzaken (leefomstandigheden):
Verlieservaringen: verlies van een dierbare, van werk, achteruitgang
van gezondheid of zelfstandigheid, verlies van de eigen woning.
Weinig contact met anderen: geen aansluiting hebben bij
medebewoners, ADL-beperkingen of omdat dierbaren overleden
zijn.
Maatschappelijke problemen: financiële problemen of een slechte
behuizing.

Inhoud

Psychische oorzaken:
Persoonlijkheidskenmerken: negatief denken over zichzelf, het
leven somber inzien, weinig zelfvertrouwen hebben, zich snel
schuldig voelen.
Ervaringen uit het verleden: als kind geen warmte en genegenheid
gekregen hebben, misbruikt zijn.

Dagstructuur/ Activiteitenplan
Als iemand somber is, heeft hij de neiging lang in bed te blijven liggen
en niets meer te doen. Hierdoor komt hij gemakkelijk in een negatieve
spiraal terecht: omdat hij tot niks komt, geen mensen ontmoet, slecht
eet en slaapt, wordt hij nog somberder en futlozer. Het is voor mensen
met depressie altijd van belang een dagprogramma aan te houden.
Samen met de activiteitenbegeleider zorgt de EVV (zorgcoördinator)
ervoor dat het dagprogramma en activiteitenplan van de bewoners
worden toegespitst op het aanpakken van de depressie.

Inleiding

Oorzaken van depressie
Vaak spelen meerdere oorzaken een rol bij het ontstaan van een depressie. We onderscheiden psychische, sociale en lichamelijke oorzaken. Hieronder staan een paar voorbeelden:

Module 3 Medicamenteuze behandeling:

Behandelen
Bijlage
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Wat WEL te doen
Probeer de bewoner het gevoel te geven dat hij/zij op je steun
kan rekenen.
Stimuleer de bewoner de (bewegings)activiteiten uit het
dagprogramma en activiteitenplan ook echt uit te voeren.
Bedenk dat het goed is dat de bewoner gaat bewegen.
Stimuleer de bewoner goed te blijven eten en drinken
Stimuleer de bewoner regelmatig naar buiten te gaan of neem
buitenactiviteiten op in het dagprogramma.
“Er zijn” voor de ander is in eerste instantie het belangrijkst.
Geef geregeld een compliment, hoe klein ook!
Probeer de bewoner aan te spreken op wat hij/zij wél goed kan,
geef positieve aandacht op gewenst zelfstandig gedrag. Zo
vergroot je het zelfvertrouwen.
Luister goed naar de klachten.
Neem de bewoner en zijn/haar klachten serieus.
Neem de tijd en toon belangstelling. Ga regelmatig korte
gesprekjes aan.
Geef de bewoner de gelegenheid om gevoelens van verdriet en
boosheid te uiten.
Laat de bewoner zo veel mogelijk zélf keuzes maken.
Denk hierbij aan kledingkeuze of maaltijdkeuze.

Procedures

Omgangsadviezen

Inhoud

De arts kan in overleg met de bewoner en/of naaste overwegen te beginnen met medicatie: een antidepressivum. Antidepressiva hebben
invloed op stoffen in de hersenen en kunnen in een aantal gevallen
een depressie genezen. Vaak werkt het medicijn pas na enkele weken.
Er wordt wel eens gezegd dat een combinatie van ‘praten en pillen’
het beste werkt. Binnen het zorgprogramma Doen bij Depressie wordt
meestal eerst afgewacht of een behandeling zonder medicijnen voldoende werkt om de depressie te doen verminderen.

Wat NIET te doen
Probeer de bewoner er niet van te overtuigen dat het wel goed
met hem/haar gaat.
Spoor de bewoner niet aan om flink te zijn, stel niet te hoge
eisen.
Veroordeel de gedachten en gevoelens van de bewoner niet.
Negeer het verdriet niet en maak het niet kleiner dan het is.
Probeer eventuele schuldgevoelens niet uit het hoofd te praten.
Geef geen adviezen en tips, maar toon begrip.
Probeer de bewoner niet over te halen eens wat vrolijker te zijn,
zeggen dat hij/zij geen reden heeft om somber te zijn wordt
ook afgeraden.
Vat aanwijzingen voor of toespelingen op zelfdoding niet te licht
op, en neem contact op met de psycholoog van de afdeling.
Vermijd betuttelend praten.

Inleiding

De arts en de psycholoog kunnen over alle behandelopties meer over
vertellen.

Inleiding

Inhoud
Procedures

Apathie:
Informatiefolder voor
bewoner en naasten:
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Opsporen

Oorzaken van apathie
Apathie kan een gevolg zijn van een psychiatrische, neurologische
of andere oorzaak. Bij psychiatrische oorzaken horen bijvoorbeeld
schizofrenie en post-traumatisch stress syndroom. Voorbeelden van
neurologische oorzaken zijn de aanwezigheid van dementie, ziekte van
Parkinson, beroerte of hersenontsteking. Mogelijke andere oorzaken
zijn bijvoorbeeld schildklierproblemen, slaapproblemen of extreme vermoeidheid, opiaten zoals morfine, persoonlijkheid (manier van omgaan
met problemen).

Apathie en depressie
Het herkennen van apathie bij een oudere is erg moeilijk, met name
als er ook depressieklachten zijn. Dit komt doordat klachten van apathie en depressie veel gelijkenis hebben zoals minder emoties, gebrek
aan initiatief en motivatie, en het verlies van interesse. Ondanks deze
overeenkomsten hebben apathie en depressie twee aparte klachtenpatronen, waarbij gebrek aan initiatief en motivatie het belangrijkste
kenmerk is voor apathie en het lijden en de sombere stemming het
belangrijkste kenmerk is voor depressie. Daarnaast komen depressieklachten zoals hopeloosheid, schuld en zelfmoordneigingen niet voor
bij apathie. Apathie en depressie kunnen ook gelijktijdig voorkomen
en dienen apart behandeld te worden.

Procedures

Wat is apathie?
Apathie komt vaak voor bij ouderen in verpleeghuizen, met name wanneer er sprake is van dementie (50%). Bij apathie heeft de persoon vier
weken of langer geen of verminderde motivatie. In deze periode kan er
ook sprake zijn van onder andere de volgende punten: geen gesprek
beginnen, niet of beperkt reageren in een gesprek, dagelijkse activiteiten
niet uitvoeren, niet deelnemen aan sociale activiteiten, geen of verminderde interesse in omgeving, geen gevoelens of emotie tonen op emotioneel beladen nieuws of bij spannende gebeurtenissen. De klachten
worden niet door een ander syndroom of ziekte veroorzaakt. Ze verstoren het dagelijks functioneren. Apathie wordt door een psycholoog of
arts vastgesteld. Bewoners die last hebben van apathie hebben meestal
zelf geen hulpvraag. Naasten, medebewoners of zorgverleners moeten
melding maken wanneer ze vermoeden hebben van apathie.

Belang van het herkennen van apathie
Apathie heeft een grote invloed op het dagelijks en het sociaal functioneren van bewoners. Het niet aanpakken van apathie zorgt ervoor
dat de klachten blijven bestaan en erger kunnen worden. De gevolgen
van apathie kunnen ook een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven, invaliditeit, belasting bij naaste en het zorgteam, en de
effecten van de behandeling. Ook is er meer kans tot overlijden en dit
risico wordt groter als er meer apathie symptomen zijn.

Inhoud

Inleiding
Deze folder is voor mensen met apathie en hun familieleden of direct
betrokkenen. U vindt hier informatie over de symptomen, welke oorzaken er zijn en wat eraan gedaan kan worden. Ook staan er adviezen
over hoe om te gaan met de apathie. Als u na het lezen van deze folder
nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de psycholoog of arts
van de afdeling.

Apathie bij bewoners van een zorginstelling
Hoewel apathie veel voorkomt binnen verpleeghuizen, wordt het vaak
niet opgemerkt en/of behandeld. Dit komt omdat apathie moeilijk vast
te stellen is, vooral bij bewoners met depressie en bij mensen met
dementie. Mensen met apathie vallen namelijk minder op omdat ze
rustig zijn en zich terugtrekken. Hierdoor wordt hun gedrag niet snel
als een probleem gezien. Het is dus belangrijk dat de kennis over apathie en de behandelmogelijkheden meer bekendheid krijgen, zodat
bewoners beter geholpen kunnen worden.

Inleiding

Apathie
Informatiefolder voor bewoner en naasten
Zorgprogramma Doen bij Depressie
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Wat WEL te doen
Onthoud dat de ander zelf niet om hulp zal vragen.
Bedenk goed dat de ander er zelf niks aan kan doen.
Gebruik een alarm (bijv. een wekker, telefoon of Ipad) om de

Behandelen

Tips voor wanneer uw naaste apathie heeft

Wat NIET te doen
Vraag niet té veel van de ander, maar begin met kleine stappen.
Veroordeel de gedachten en gevoelens van de ander niet.
Neem de ander niet alles uit handen
Kom niet de kamer binnen zonder te contact te maken met de ander
Chanteer de ander niet door bijv. te zeggen dat u niet meer komt
als de hij/zij niet wil opstaan uit een stoel.
Dram niet door of dwing de bewoner niet tot een activiteit of
gesprek (nee= ok)
Praat niet met een monotone stem tegen de ander
Geef de ander geen standjes
Vermijd betuttelend praten of houding

Opsporen

Tips voor wanneer u zelf apathie heeft
Probeer te bedenken wat u leuk vindt
Blijf niet stil zitten, maar probeer in beweging te komen
Maak gebruik van de mensen in de omgeving om te helpen en
durf ook om hulp te vragen.
Bijvoorbeeld, vraag of iemand u naar een activiteit wilt brengen
of halen, of dat iemand u op bepaalde activiteiten wil attenderen
of kan voorlezen uit de kracht of een tijdschrift.
Probeer te praten over uw gevoelens
Ga bij andere bewoners aan tafel zitten

Procedures

Wat kunt u zelf doen?

Inhoud

Dagstructuur/ Activiteitenplan
Ouderen met een apathie nemen meestal geen deel aan dagelijkse
en sociale activiteiten en houden zo onbewust hun sociale isolement
in stand. Het is voor hen van belang dat ze dagelijks gaan bewegen,
liefst in groepsverband. In een dagprogramma staat hoe laat de bewoner opstaat en wat hij/zij die dag gaat doen. Ook beweging wordt
hierin standaard ingepland. Het is niet nodig de hele dag actief te zijn,
iedere dag een paar bezigheden is voldoende. De verzorgende of activiteitenbegeleider helpt de bewoner hierbij, maar ook de naaste kan
hieraan bijdragen.

ander te herinneren en stimuleren dat er een activiteit is zoals
eten of dagactiviteit. Ondersteun de ander hierbij indien nodig.
Stimuleer de andere tot activiteiten en bied je hulp aan: vraag of
je hem/haar naar een activiteit kan brengen of halen;
of attendeer de ander op bepaalde activiteiten;
of vraag of je moet voorlezen uit de krant of een tijdschrift.
Help de bewoner bij het nemen van de eerste stap (initiatief).
Doe de beweging voor en moedig de bewoner aan om hetzelfde
te doen.
Geeft niet te snel op als de ander niet gemotiveerd is, want het is
goed dat de hij/zij in beweging komt.
Probeer samen iets te ondernemen, zodat de ander in beweging
komt.
Probeer contact te krijgen met de ander door ernaast op een
stoel te zitten of oogcontact te maken.
Bespreek emoties en persoonlijke of andere recente
gebeurtenissen met de ander.
Let goed op spontane emoties of uitingen van gevoelens en haak
hierop in.
Vraag aan de bewoner of hij/zij tevreden is met de activiteit of
andere plannen.
Blijf de ander goed observeren op eventuele veranderingen in
symptomen en meld dit bij het zorgteam
Blijf als naaste ook goed voor uzelf zorgen! Maak voldoende tijd
vrij voor ontspanning.

Inleiding

Begeleiding en behandeling
Binnen het zorgprogramma Doen bij Depressie wordt ook begeleiding
en behandeling geboden aan mensen met apathie. Onderzoek heeft
aangegeven dat extra aandacht voor beweging en sociale activiteiten
kan helpen bij het verminderen van apathie. Mocht er meer behandeling nodig zijn, dan wordt dit besproken met de bewoner en hun
eventuele naaste.

Inleiding

Inhoud
Procedures
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Apathie:
Informatiefolder
voor zorgteam
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Behandelen

Apathie is geen officieel syndroom binnen de DSM, maar wordt doorgaans vastgesteld door waarnemingen in afstemming met afspraken
over de symptomen (PDC-aAD). Bewoners die last hebben van apathie hebben meestal zelf geen hulpvraag. Naasten, medebewoners of
zorgverleners moeten melding maken van apathisch gedrag.

Belang van het herkennen van apathie
Apathie heeft een grote invloed op het dagelijks en het sociaal functioneren van bewoners. Het niet aanpakken van apathie zorgt ervoor
dat de bewoner in een vicieuze cirkel blijft (door gebrek aan interesse
en motivatie onderneemt de bewoner niks > hierdoor ontstaat een
sociaal isolement > geen motivatie om activiteiten te ondernemen).
De gevolgen van apathie kunnen, naast een verstoord dagelijks en
sociaal functioneren, groot zijn. Bijvoorbeeld; verminderde levenskwaliteit, meer invaliditeit, grote belasting bij naaste en het zorgteam
en een slechte invloed hebben op het deelnemen aan therapie. Uit
onderzoek is ook gebleken dat bewoners met apathie een verhoogd
risico hebben tot overlijden en dit risico wordt groter als er meer apathie symptomen zijn.

Opsporen

We spreken van apathie wanneer:
Iemand vier weken of langer geen of verminderde
motivatie heeft.
Iemand vier weken of langer een aantal van de volgende
klachten heeft: geen gesprek beginnen of niet/beperkt reageren
in een gesprek, dagelijkse activiteiten niet uitvoeren, niet
deelnemen aan sociale activiteiten, geen of verminderde
interesse in omgeving, geen gevoelens of emotie tonen op
emotioneel beladen nieuws of bij spannende gebeurtenissen.
Deze klachten het dagelijks functioneren verstoren
Arts en psycholoog na hun onderzoek over de ernst en aard van
de klachten concluderen dat de klachten niet door een andere
oorzaak dan apathie worden veroorzaakt.

Apathie bij bewoners van een zorginstelling
Hoewel apathie veel voorkomt binnen verpleeghuizen, wordt het vaak
niet opgemerkt en/of behandeld. Dit komt omdat apathie moeilijk vast
te stellen is, vooral bij bewoners met depressie en bij mensen met
dementie. Omdat apathie meestal gepaard gaat met het ontbreken of
stilvallen van gedrag, valt het minder op en wordt het door de zorgverleners niet snel als probleem gezien. Het is dus belangrijk dat de
kennis over apathie en de behandelmogelijkheden meer bekendheid
krijgen, zodat bewoners beter geholpen kunnen worden.

Procedures

Wat is apathie?
Apathie komt vaak voor bij ouderen in verpleeghuizen, met name
wanneer er sprake is van dementie (50%).

Inhoud

Inleiding
Deze folder is voor zorgteams die betrokken zijn bij de zorg voor een
bewoner met apathie en bevat informatie over klachten, behandelmogelijkheden en omgangsadviezen.

Oorzaken van apathie
Apathie kan een gevolg zijn van een psychiatrische, neurologische
of andere oorzaak. Bij psychiatrische oorzaken horen bijvoorbeeld
schizofrenie en post-traumatisch stress syndroom. Voorbeelden van
neurologische oorzaken zijn de aanwezigheid van dementie, ziekte
van Parkinson, CVA of hersenontsteking. Mogelijke andere oorzaken
zijn bijvoorbeeld schildklierproblemen, slaapproblemen of extreme
vermoeidheid, opiaten zoals morfine, persoonlijkheid (manier van
omgaan met problemen).

Inleiding

Apathie
Informatiefolder voor zorgteam
Zorgprogramma Doen bij Depressie
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Therapie en medicamenteuze behandeling
Therapie (herinneringen ophalen of mediatieve therapie, Module 2) of
een andere therapievorm (zoals gesprekstherapie, bezigheidstherapie
of muziektherapie) kunnen na de basisinterventies eventueel door de
psycholoog nog worden aangeboden, maar hiervoor is geen evidentie als het gaat om apathie. Bij medicamenteuze behandeling van depressie (Module 3) moet men rekening houden met apathie, omdat

Wat WEL te doen
Onthoud dat de bewoner zelf niet om hulp zal vragen.
Bedenk goed dat de bewoner er zelf niks aan kan doen.
Neem de bewoner en zijn/haar symptomen serieus.
Probeer de bewoner te stimuleren om zich te verzorgen, naar de
wc te gaan of om goed te eten en te drinken. Het is belangrijk om
herhaaldelijk te stimuleren om gedrag van bewoner te
veranderen.
Gebruik een alarm (bijv. een wekker, telefoon of Ipad) om de
bewoner te herinneren en stimuleren dat er een activiteit is zoals
eten of dagactiviteit. Ondersteun de bewoner hierbij indien nodig.
Zorg ervoor dat de bewoner een overzicht heeft van geplande
activiteiten waarop hij/zij kan kijken, waarop staat wanneer en
welke activiteiten er zijn zodat hij/zij eerder gestimuleerd kan
worden. Ook het gebruik van een alarm kan hierbij extra
ondersteunen.
Stimuleer de bewoner de (bewegings)activiteiten uit het
Dagprogramma en Plezierige-Activiteiten-Plan ook echt uit te
voeren. Het kan hierbij helpen om beweging als iets alledaags te
benaderen.
Geeft niet te snel op als de bewoner niet gemotiveerd is, want
het is goed dat de bewoner in beweging komt
Help de bewoner bij het nemen van de eerste stap (initiatief). 		
Doe de beweging voor en moedig de bewoner om hetzelfde
te doen
Splits handeling op in deelstappen zodat het voor de bewoner
niet te veel in een keer is. Het kan zijn dat je iedere stap weer 		
opnieuw op gang moet brengen.
Stel (korte) activiteiten voor, maar liever 2 dan 6
Geef ruimte voor keuzes
Voorkom falen
Blijf de bewoner goed observeren op eventuele veranderingen
in symptomen

Procedures

Dagstructuur/ Activiteitenplan
Ouderen met een apathie nemen meestal geen deel aan dagelijkse en
sociale activiteiten en houden zo onbewust hun sociale isolement in
stand. Het is voor hen van belang dat ze dagelijks gaan bewegen, liefst
in groepsverband. Samen met de activiteitenbegeleider en fysiotherapeut zorgt de EVV (zorgcoördinator) ervoor dat het dagprogramma en
activiteitenplan zijn toegespitst op het aanpakken van apathie.

Omgangsadviezen

Inhoud

Begeleiding en behandeling
Binnen het zorgprogramma Doen bij Depressie wordt ook begeleiding en behandeling geboden aan mensen met apathie. Er zijn nog
geen aparte behandelingen voor apathie, daarom worden de behandelingen voor depressie doorgaans aangeboden. Er is nog weinig bekend over de effecten hiervan op apathie, maar extra aandacht voor
bewegings- en sociale activiteiten lijken belangrijk te zijn. De basisinterventies (dagstructuur/activiteitenplan, Module 1) kunnen zodoende
het beste toegepast worden voor de behandeling van apathie

antidepressiva apathie kunnen teweegbrengen ofwel versterken. De
arts moet in dat geval worden ingelicht.

Inleiding

Apathie en depressie
Het herkennen van apathie bij een oudere is erg moeilijk, met name
als er ook sprake is van depressieklachten. Dit komt doordat klachten
van apathie en depressie veel gelijkenis hebben zoals vervlakking van
emoties, gebrek aan initiatief en motivatie, en het verlies van interesse. Ondanks deze overeenkomsten hebben apathie en depressie twee
aparte klachtenpatronen, waarbij gebrek aan initiatief en motivatie
het belangrijkste kenmerk is voor apathie en het lijden en de sombere
stemming het belangrijkste kenmerk is voor depressie. Daarnaast komen depressieklachten zoals gevoelens van hopeloosheid, schuld en
zelfmoordneigingen niet voor bij apathie. Apathie en depressie kunnen ook gelijktijdig voorkomen en dienen apart behandeld te worden.

Inhoud
Procedures
Opsporen

Behandelen

Wat NIET te doen
Vraag niet té veel van de bewoner, maar begin met kleine
stappen.
Veroordeel de gedachten en gevoelens van de bewoner niet.
Neem de bewoner niet alles uit handen, maar stimuleer juist om
actief te zijn.
Kom niet de kamer binnen zonder contact te maken met de
bewoner
Chanteer de bewoner niet door bijv. te zeggen dat niks meer 		
voor hem/haar zal doen als de bewoner niet wil opstaan uit
een stoel.
Dram niet door of dwing de bewoner niet tot een activiteit of
gesprek (nee= ok).
Praat niet met een monotone stem tegen de bewoner
Geen de bewoner geen standjes
Vermijd betuttelend praten of houding.

Inleiding

Probeer contact te krijgen met de bewoner door ernaast op een
stoel te zitten of oogcontact te maken.
Bespreek emoties en persoonlijke of andere recente
gebeurtenissen met de bewoner
Let goed op spontane emoties of uitingen van gevoelens en 		
haak hierop in
Probeer de bewoner nieuwsgierig te maken door
gespreksonderwerpen en ideeën aan te reiken
Stimuleer de bewoner om bij andere aan tafel te zitten
Vraag aan de bewoner of hij/zij tevreden is met alles en of er
vragen zijn

Bijlage
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5.2 Module 2: Psychotherapie

Procedures
Opsporen

Behandelen
Bijlage
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Inhoud

In de tweede behandelmodule van Doen bij Depressie krijgen bewoners met een depressie een therapeutische behandeling. Deze richt
zich op direct contact tussen de bewoner en de psycholoog en op
mediatieve therapie. Module 2 wordt aanbevolen voor bewoners met
een depressie diagnose (anders dan depressiesymptomen). De opbouw van Module 2 voor cognitief beperkte bewoners met een depressie verschilt van de opbouw voor cognitief competente bewoners. Voor cognitief competente bewoners met een depressie wordt
in beginsel Dierbare Herinneringen Therapie (DHT) toegepast (of een
andere vorm van gesprekstherapie). Het is mogelijk dat de psycholoog
DHT kan toepassen bij sommige cognitief beperkte bewoners, maar
de cognitieve/ communicatieve status van de meeste van hen maakt
de uitvoering van Dierbare Herinneringen onmogelijk. Voor deze bewoners is er het protocol ‘Mediatieve therapie en ondersteunend contact’. Daarnaast kunnen beide groepen de PMT aangeboden krijgen.
Welke vorm van therapie ook wordt gekozen, het eerste contact is
oriënterend. De psycholoog onderzoekt of DHT (of een andere vorm
van gesprekstherapie) aansluit bij de behoeften en cognitieve mogelijkheden van de bewoner. Ook kan de psycholoog PMT overwegen
(in afstemming met de psychomotorisch therapeut). In het protocol
Dierbare Herinneringen worden het oriënterende gesprek en de doelen ervan uitvoerig besproken (5.2.1). De doelen van het oriënterende
gesprek bij bewoners waarbij van tevoren of tijdens het gesprek duidelijk is dat gesprekstherapie niet mogelijk is, staan in het protocol
Mediatieve Therapie en ondersteunend cliëntcontact (5.2.2). Bewoners die de nieuwe PMT behandeling krijgen aangeboden, worden na
het oriënterend gesprek door de psycholoog doorverwezen naar de
psychomotorisch therapeut. Het is ook mogelijk dat de verwijzing via
de arts wordt ingezet. In het protocol PMT staan de doelen en werkwijze van de therapie omschreven (zie Bijlage).

Inleiding

5. BEHANDELEN - VERVOLG

Inleiding

Inhoud
Procedures

5.2.1

Opsporen

Module 2A.
Gesprekstherapie:
Dierbare herinneringen

Behandelen
Bijlage
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Het eerste gesprek van dit protocol, het oriënterende gesprek, is altijd
een vast onderdeel van Module 2.

Colofon
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Opbouw van Dierbare Herinneringen
In de gesprekken train je de bewoner volgens het protocol in het specificeren van haar/zijn herinneringen. In beginsel worden 5 behandelgesprekken van ongeveer 45 minuten aanbevolen, maar meer kan
ook wanneer je denkt dat dit nuttig is.

Bijlage

© 2010 E.T. Bohlmeijer & B. Steunenberg
Dit protocol mag onder vermelding van bron vrij worden toegepast in
zorg. Alle (onderzoeks)rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave
mag worden aangepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
In het DbD-handboek zijn niet de theoretische achtergrond en
empirische onderbouwing van het protocol opgenomen.
Zie hiervoor www.positievepsychologie.nu.

Behandelen

Realisatie
Dit protocol werd ontwikkeld door Universiteit Twente,
het Radboudumc, en de Vrije Universiteit.

Opsporen

Bij Dierbare Herinneringen is het uitgangspunt dat de herinneringen
aan het eigen leven van een bewoner met een depressie globale, negatief gekleurde verhalen zijn. Er is geen toegang meer tot allerlei specifieke, positieve gebeurtenissen in het eigen leven. Door het ophalen
van deze specifieke positieve herinneringen worden uitzonderingen
op de negatieve verhalen over het eigen leven versterkt en wordt een
positieve zelfidentiteit versterkt. De negatieve herinneringen en negatieve interpretaties worden minder dominant. De depressie zal daardoor afnemen.
In narratieve termen: de uitzonderingen op de dominante, negatieve
levensverhalen worden actief bevraagd en versterkt of verdikt.

Auteurs
E. Bohlmeijer
B. Steunenberg
R. Leontjevas
M. Mahler
R. Daniël
D. Gerritsen

Procedures

Doelen van de therapie
De doelstelling van DHT is het trainen van ouderen met een depressie om op gestructureerde wijze specifiek positieve herinneringen uit
hun leven op te halen. Het accent ligt dus niet op betekenisgeving of
integreren van positieve en negatieve ervaringen.

Inhoud

Algemene toelichting
Het protocol Dierbare Herinneringen is onderdeel van Module 2 van
Doen bij Depressie en is de basis voor direct contact van de psycholoog met de bewoner. Module 2 wordt aanbevolen voor bewoners
met een diagnose Beperkte Depressie, Depressiestoornis of Depressie
bij Dementie. Dierbare Herinneringen Therapie (DHT) wordt in beginsel aanbevolen voor cognitief competente bewoners, maar is mogelijk ook toe te passen bij mensen met cognitieve beperkingen.

Inleiding

Dierbare herinneringen

Optie 2:
je kiest voor een behandeling die je zelf gewend bent te geven,
bijvoorbeeld Oplossingsgerichte Therapie.

Gesprek 1:
Een oriënterend gesprek
Gesprek 2:
Training in ophalen van herinneringen uit de kindertijd (0-12 jaar)

Gesprek 5:
Training in ophalen van herinneringen uit het leven in het algemeen
en afsluitend gesprek

Bijlage
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Behandelen

Als in het oriënterende of een daaropvolgend gesprek blijkt dat DHT
niet aansluit bij de behoeften en/of mogelijkheden van de bewoner
heb je twee opties:
Optie 1:
je gaat over op ‘Module 2 voor cognitief beperkte bewoners’.
Het is dus mogelijk deze module met mediatieve therapie en
ondersteunend direct contact toe te passen bij cognitief
competente bewoners, wanneer DHT niet goed aansluit bij hun
behoeften.

De doelen van het oriënterende gesprek zijn:
1) (verdere) opbouw van de relatie met de bewoner en bespreken
van doel en opzet van DHT, aansluiting bij eerdere fases uit het
zorgprogramma Doen bij Depressie (waaronder het eerdere
contact voor Screenen en de diagnosestelling). Bij een bestaande
behandelrelatie bespreek je het aanpassen van de behandeling.
2) inschatten of DHT aansluit bij de behoeften en (cognitieve)
mogelijkheden van de bewoner;
3) motiveren en uitleg rationale, achterliggende theorie en
werkingsmechanismen van DHT;
4) je oriënteren op het leven van de bewoner en daarmee op
levensfasen, relaties en gebeurtenissen die geschikt kunnen zijn
als bron van positieve herinneringen;

Opsporen

Is DHT altijd toe te passen?
Wanneer de bewoner DHT pertinent niet ziet zitten, is het uiteraard
van belang om dit te respecteren. Andere bewoners zullen tegensputteren of aarzelen. In dat geval kan het de moeite waard zijn om voor
te stellen om het te proberen: ‘We spreken af dat we beginnen en als
u na een tijdje niet verder wilt, dan stoppen we er direct mee, is dat
goed?’ Het kan zijn dat bewoners er niet iets positiefs of ‘helpends’ aan
ervaren of dat de gesprekken onrust veroorzaken. Het spreekt voor
zich om in dat geval niet verder aan te dringen.

Oriënterend gesprek (45 min)
De DHT start met een oriënterend gesprek. Het eerste gesprek is een
vast onderdeel van Behandelmodule 2 binnen het zorgprogramma
Doen bij Depressie. Alleen wanneer de cognitieve status van de bewoner een gesprek onmogelijk maakt, kun je afzien van het oriënterende
gesprek. Ook wanneer je al een behandelrelatie hebt met de bewoner
voer je het oriënterende gesprek. Na het oriënterende gesprek beoordeel je of de bewoner in aanmerking komt voor DHT. Het is dan
belangrijk om te bepalen hoe je DHT introduceert en een overgang
naar deze nieuwe therapie vormgeeft.

Procedures

Gesprek 4:
Training in ophalen van herinneringen volwassenheid (eventueel te
verdelen in twee of meer gesprekken)

Inhoud

Gesprek 3:
Training in ophalen van herinneringen uit de jeugd (12 -18 jaar)

Bij cognitief beperkte bewoners kan het moeilijk blijken om DHT uit
te voeren. Het is echter belangrijk dat de psycholoog ook bij cognitief
beperkte bewoners onderzoekt in het eerste, oriënterende, gesprek of
DHT mogelijk is. Belangrijk bij deze afweging is of de bewoner in staat
is herinneringen uit zijn eigen leven op te halen, en daarin ‘trainbaar’ is.
Dit uitproberen is onderdeel van het oriënterende gesprek. Wanneer
het ophalen van herinneringen niet lukt, ligt behandeling en contact
volgens ‘Module 2 voor cognitief beperkte bewoners’ (zie 5.3) meer
voor de hand.

Inleiding

De opbouw is als volgt:

‘Ik zou dat heel graag eens met u willen proberen. We gaan dus juist
op zoek naar specifieke momenten in u leven die voor u dierbaar zijn.’

Het voeren van het oriënterende gesprek

Bijlage
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Voorbereiding van de volgende gesprekken
Maak voor jezelf een globale planning voor de volgende gesprekken.
Per levensfase zijn enkele vragen geselecteerd, dit zijn steeds de eerste 3 vragen, behalve bij het laatste gesprek. Achterin het protocol
vind je DHT-werkkaarten, waarop per levensfase de inleidende tekst
en de voorgeselecteerde vragen zijn afgedrukt. De kaart gebruik je als
onderlegger bij de gesprekken. Houd de volgorde ‘kindertijd’, ‘jeugd’,
‘volwassenheid’ en ‘leven in het algemeen’ aan en behandel in één
gesprek niet meer dan één fase.

Behandelen

Vertel dat het belangrijk is om specifieke positieve herinneringen op te
halen en geen algemene herinneringen. Maak een voorbeeld van een
specifieke herinnering versus een algemene herinnering. Een algemene herinnering is bijvoorbeeld dat de grote broer van een bewoner
heel aardig was voor hem/haar als kind, een specifieke herinnering
is dat die broer van zijn eerst verdiende geld een bal voor haar heeft
gekocht.

Opsporen

Bijvoorbeeld:
‘We hebben het de vorige keer (of: in eerdere gesprekken) er gehad
over dat u wel eens somber bent. Het blijkt zo te zijn dat mensen die
somber zijn, moeite hebben om zich positieve gebeurtenissen te herinneren. Ze zijn de goede herinneringen als het ware kwijt. Daarom
lijkt het alsof het leven alleen maar naar is geweest. Maar je kunt wel
weer bij die goede herinneringen komen door dat te trainen. Wanneer
iemand getraind is in het ophalen van goede herinneringen, de stemming kan verbeteren. Er is hiervoor een speciale methode ontwikkeld
die echt blijkt te werken en waarin ik ook speciaal ben getraind. Ik
denk dat deze methode goed bij u toepasbaar is, zodat we samen naar
verbetering van uw stemming kunnen gaan.’

Oefenen en afsluiting
Probeer verder even te oefenen door vragen te stellen uit de periode
die als meest positief naar voren is gekomen tijdens de oriëntatie op
het leven van de bewoner. Probeer daarmee de bewoner te motiveren
en een positieve stemming te bewerkstelligen. Bespreek - wanneer
mogelijk - de therapiedoelen en de planning met de bewoner.
Sluit het gesprek af met een nieuwe afspraak en - wanneer dit mogelijk is - met een huiswerkopdracht. De bewoner kan zich bijvoorbeeld
voorbereiden op het volgende gesprek door na te denken over de te
bespreken periode en eventueel hulpmateriaal (bijvoorbeeld, foto’s) te
zoeken. Bedenk oefeningen die zijn gericht op de levensfase van het
volgende gesprek en in het Plezierige-Activiteiten-Plan kunnen worden opgenomen.
Bespreek met de EVV’er de afgesproken voorbereidingen voor het volgende gesprek evenals de input voor het Plezierige-Activiteiten-Plan.
Het zorgteam kunnen bijdragen aan DHT door tijdens contactmomenten naar specifieke positieve herinneringen te vragen.

Procedures

Introductie
Begin het eerste gesprek met een korte introductie waarom je de bewoner wilt spreken. Vertel in voor de bewoner begrijpelijke taal over
de achterliggende theorie en werkingsmechanismen van DHT.

Inhoud

Oriëntatie op het leven van de bewoner
Leg uit dat je je eerst moet voorbereiden en daarom wilt oriënteren op
het leven van de bewoner. Breng globaal de kindertijd (0-12), de jeugd
(12-18) en de volwassenheid in kaart en vraag naar belangrijke personen. Deze inhoudelijke oriëntatie zal tevens belangrijke informatie
geven voor de inschatting of DHT aansluit bij de bewoner.

Inleiding

5) bepalen therapiedoelen, planning en opbouw van de volgende
gesprekken, in samenspraak met de bewones. Afhankelijk van de
(cognitieve) capaciteiten van de bewoner, de ernst van de klachten
en jullie beider agenda kun je eens per week of eens per twee
weken een gesprek plannen;
6) (wanneer mogelijk) wat eerste vragen stellen en oefenen.
Eventueel huiswerk bepalen en/of oefeningen bedenken die in het
Plezierige-Activiteiten-Plan kunnen worden opgenomen.

Neem de tijd om door te vragen
Hoe ging dat dan precies?
Wat deed u (de ander) toen?
Hoe zag de omgeving er precies uit?
Weet u nog hoe u zich toen voelde?
Wat deed u toen precies?

Bijlage

Liever zes vragen goed behandeld dan alle vragen afgeraffeld. Ga aan
de andere kant door met een volgende vraag wanneer je merkt dat
een vraag weinig oproept. Het kan ook goed zijn om de bewoner te
vragen of hij/zij het een leuke of geen leuke vraag vindt.
In het begin zullen sommige deelnemers moeite hebben om zich details weer te herinneren. Neem de tijd om de herinnering in al zijn facetten te verkennen. Neem vooral de tijd voor herinneringen waarvan
duidelijk is dat zij veel (positiefs) voor hem/haar betekenen.

Behandelen
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Stel jezelf voortdurend de vraag: ‘vertelt de ander mij nu een specifieke, positieve herinnering die hem/haar bekrachtigt?’. Het belangrijkste
is om steeds als begeleider na te gaan of de verhalen die de bewoner
vertelt specifiek en positief zijn, dat wil zeggen bijdragen aan de doelstelling van de gesprekken.
Let goed op non-verbale gedragingen (lichaamsgedrag, gezichtsexpressie) die zichtbaar maken of het onderwerp de ander ‘goed’ doet.
Zo niet, probeer het gesprek weer naar specifieke, positieve ervaringen te leiden.

Opsporen

In het laatste gesprek rond je de DHT af en kun je eventueel afspraken maken voor mogelijke (zelfstandige) stappen in de toekomst. Indien nodig spreek je af wanneer en onder welke voorwaarden een
follow-up gesprek plaats kan vinden. Ook zul je de bewoner of diens
EVV spreken voor de evaluatie van de behandeling, zie fase 3 Monito-

Aandachtspunten bij de uitvoering

Procedures

Inhoud van de gesprekken:
1) een korte inleiding en herhaling van de rationale
2) indien van toepassing: een korte bespreking van een
huiswerkop dracht
3) de eigenlijke training in het ophalen van de herinneringen (8 á 10
vragen)
4) evaluatie en feedback
5) bespreking van nieuwe huiswerkopdracht en planning van een
volgend gesprek.

We bevelen aan om ieder gesprek te beginnen met wat algemene vragen die betrekking hebben op de levensfase waar je vragen over gaat
stellen. Zo ontstaat er context en draait het autobiografisch geheugen
‘warm’. Na vijf á tien minuten kun je dan de eerste vraag naar een specifieke positieve herinnering stellen.

Inhoud

Tweede en volgende gesprekken (steeds 45 min)
In de volgende gesprekken train je gedurende ongeveer drie kwartier de bewoner om op een gestructureerde wijze specifieke positieve
herinneringen op te halen uit diverse perioden van zijn of haar leven.
Uitgangspunt is 4 of 5 gesprekken, maar meer is prima als je inschat
dat dit nuttig is.
Het is belangrijk om per gesprek meerdere specifieke gebeurtenissen
op te halen en niet heel diep op één gebeurtenis in te gaan. Hoe meer
vragen, hoe beter.
Houd per vraag 3 tot 4 minuten aan en geef feedback over de specificiteit van de herinnering.
Check geregeld of iemand in de goede levensfase zit.
Foto’s kunnen goed helpen bij het ophalen van specifieke herinneringen. Geef daarom altijd ruimte om foto’s te bekijken.

ren en Evalueren van Doen bij Depressie (afname van de bij het Screenen gebruikte interviewschaal voor depressie). De uitkomst daarvan is
input bij de multidisciplinaire evaluatie van de behandeling. Deze vindt
plaats maximaal 3 maanden na het stellen van een diagnose.

Inleiding

Per levensfase selecteer je een paar aanvullende vragen die jij geschikt
vindt. Je kunt ook andere vragen bedenken naar aanleiding het oriënterende gesprek. Je kunt een fase overslaan als uit het gesprek bleek
dat bepaalde fasen in het leven van de bewoner (bijvoorbeeld de fase
waarin de oorlog valt, of de fase waarin de overleden partner jaren
ziek is geweest) zoveel negatieve emoties oproepen dat zij niet geschikt zijn voor het ophalen van specifieke positieve herinneringen.

Geef regelmatig gevoelsreflecties
Een gevoelsreflectie is een kort antwoord waarbij de je de kern van de
beleving terugkoppelt. ‘Dat moet wel heel spannend voor u zijn geweest’, ‘voelde dat voor u als een overwinning?’. Dit kan de evaluatieve
afsluiting van een vraag zijn, waarin subtiel het positieve, bekrachtigende van de vertelde ervaring wordt uitgelicht.

Inleiding

Wees voorzichtig met evaluatieve opmerkingen als ‘u heeft toch wel
een mooi leven gehad’
Want er bestaat dan de kans dat de bewoner gaat tegensputteren en
juist de negatieve evaluatie gaat belichten. Geef iemand de tijd om zelf
het beeld van zijn leven bij stellen.
Vertrouw op het proces en ga niet te veel ‘trekken’.

Inhoud

Stel je empathisch en begripvol op
Wees belangstellend en leef je in, maar let op dat het hoofddoel van
een gesprek – het leren om specifieke, positieve herinneringen op te
halen – niet verloren gaat.
Met andere woorden: het gaat niet om het levensverhaal, maar om
de training. Dit betekent dat je actief en sturend moet zijn –in plaats
van volgend- en uitweidingen moet inperken. Ook moet je loslaten
inzichtgevend te willen zijn.

Breng iemand vanuit begrip weer terug naar het onderwerp
Als je merkt dat iemand afdwaalt, klaagt, of vooral op negatieve ervaringen focust, probeer dan iemand op een begripsvolle wijze weer
naar de doelstelling van de gesprekken te leiden. Dein mee en neutraliseer. ‘Ik begrijp dat dit voor u heel moeilijk is geweest maar zou u nog
iets meer kunnen vertellen over…’.

Bijlage
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Behandelen

Wees genereus met complimenten maar wel gemeend
Complimenten kunnen zowel gegeven worden naar aanleiding van
het vertelde ‘Dat is wel heel moedig van u geweest!’ als het proces van
vertellen ‘ik vind dat u zich nog veel kan herinneren’.
Maar niets is zo dodelijk als een ‘onecht’ compliment.
Nog mooier is het wanneer je de deelnemers kunt verleiden om zichzelf complimenten te geven. Dit werkt krachtiger. Dit is mogelijk door
bijvoorbeeld te vragen: wat vindt u er nu van dat u dat toen zo deed?
Wat zeiden anderen in uw omgeving over uw prestatie?

Omgaan met emoties
Het is zeer goed mogelijk dat bewoners tijdens de gesprekken emotioneel worden. De herinneringen kunnen veel oproepen. Geef iemand
de tijd om te herstellen. ‘Dit onderwerp raakt u erg’. ‘Neemt u maar
even de tijd’. Aanwezig zijn is op deze momenten het belangrijkst.
Probeer niet vanuit onmacht te gaan ‘redderen’. De meeste mensen
kunnen na een paar minuten de draad van het gesprek weer oppakken. Je kunt de vraag stellen of ‘de ander juist nog even over door wil
praten of liever op een ander onderwerp doorgaat’.

Opsporen

Wees je bewust van de betekenis van de gesprekken
Dit lijkt misschien vanzelfsprekend, maar het is belangrijk om je te realiseren dat je nogal iets van mensen vraagt. In een aantal gesprekken
staan zij stil bij belangrijke ervaringen in hun leven en maken zij ‘de
balans op’. Dit kan zeer emotioneel voor mensen zijn.

Houd de spanningsboog van de bewoner goed in de gaten
De richtlijn voor een gesprek is drie kwartier. Dit is redelijk lang. Vooral
wanneer er emotionele onderwerpen aan de orde zijn geweest. Let
daarom goed op signalen van vermoeidheid bij de bewoner. Aarzel
niet om zo nodig eerder te stoppen.

Procedures

Als het goed gaat, hoef je in de loop van de gesprekken steeds minder
door te vragen en kun je steeds meer een stapje terug doen.
De kunst is om de balans te vinden tussen doorvragen en niet teveel
aandringen. Juist in het begin kost het de bewoner veel moeite om
zich specifieke positieve gebeurtenissen te herinneren. Het vraagt geduld en doorzettingsvermogen om de bewoner toch op dat spoor te
zetten. Zoek naar een thema dat toegang geeft tot specifieke herinneringen. Probeer daarbij de bewoner niet te frustreren, en voorkom
dat ze het gevoel krijgen niet te kunnen voldoen aan wat er wordt
gevraagd. In dat geval kan het beter zijn om wat meer ruimte te nemen voor algemene herinneringen en dan gaandeweg te zoeken naar
specifieke momenten. Het is echter niet de bedoeling te lang op het
algemene niveau te blijven. De interventie zal dan niet werken.

Hieronder staan werkkaarten die gebruikt kunnen worden in de training Dierbare Herinneringen. Per gesprek zijn startvragen en aanvullende vragen uitgeschreven voor de betreffende periode (0-12 jaar,
12-18 jaar, volwassenheid en het leven in het algemeen).

Inleiding

Werkkaarten Dierbare Herinneringen Therapie

Inhoud
Procedures
Opsporen

Werkkaarten

Behandelen
Bijlage
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‘Vertelt de ander mij een specifieke positieve herinnering die
hem/haar bekrachtigt?’
		

Startvragen

Opbouw (is gelijk in gesprekken 2, 3 en 4):
1. een korte inleiding en herhaling van de rationale,
2. indien van toepassing: een korte bespreking van een
huiswerkopdracht,
3. de eigenlijke training in het ophalen van de herinneringen (8 á 10
vragen)
4. evaluatie en feedback,
5. bespreking van een nieuwe huiswerkopdracht (wanneer van
toepassing) en planning van een volgend gesprek.

2.

Had u een juf of meester waar u dol op was? Wat vond u zo
geweldig aan hem of haar?

3.

Had u een vriendje of vriendinnetje (buurjongen –meisje) waar
u veel mee speelde? Kunt u zich een leuk moment herinneren
toen u met hem/haar speelde, toen u bijvoorbeeld leuk
kattekwaad hebt uitgehaald?

5.

Kunt u zich een leuk moment herinneren dat u had met één van
uw broers of zussen, toen u jong was? (Als er geen broers of
zussen waren, dan een dierbaar iemand).

6.

Kunt u zich een verjaardag herinneren uit die tijd die voor u
speciaal was? Wie waren er en wat gebeurde er?

7.

Kunt u zich een leuk sinterklaasfeest/ een leuke feestdag
herinneren?

8.

Met wie kon u het goed vinden toen u op de lagere school zat?

9.

Kunt u zich een moment op de lagere school herinneren waarin
u zich heel blij voelde?

10. Heeft u, toen u zo klein was, wel eens een cadeau ontvangen
waar u heel erg blij mee was? Kunt u me daar wat meer over
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Bijlage

‘Ik heb nu een beeld gekregen van uw kindertijd. Nu stel ik u een
aantal vragen over specifieke gebeurtenissen in uw kindertijd.’

Kunt u me vertellen over een uitje dat u met uw ouders (of een
andere dierbare) heeft gemaakt? (eventueel specifiek maken:
uitje naar het strand, de kermis, carnaval etc.)

Behandelen

Loop kort met de bewoner na wat zij/hij je verteld heeft over de kindertijd in het oriënterende gesprek en stel wat aanvullende vragen of
vraag de bewoner om over bepaalde onderwerpen wat meer te vertellen. Wanneer de bewoner goed op de kindertijd gefocust is, kun
je overgaan tot het stellen van vragen over specifieke herinneringen:

4.

Opsporen

Introductie
‘Vandaag wil ik het met u hebben over uw kindertijd. De periode
tot uw 12e jaar. Het is dus de periode dat u op de lagere school
zat. Ik ben vooral heel benieuwd naar specifieke gebeurtenissen
in deze periode die voor u bijzonder waren. Het gaat mij dus om
momenten die eenmalig waren.
U heeft me de vorige keer al iets over uw kindertijd verteld, daar
wil ik u nog wat meer over vragen.’

Overige vragen, Selecteer nog 4 tot 6 vragen uit deze levensfase

Procedures

Herinnert u zich een favoriet of speciaal speelgoed of spelletje
dat u vaak deed en u veel plezier gaf?

Inhoud

1.

1. De kindertijd (0-12 jaar)

Inleiding

Werkkaart Dierbare Herinneringen Therapie

11. Kunt u zich een zeer gelukkige dag herinneren die u als kind
samen met uw ouders beleefde?

13. Herinnert u zich dat u een keer iets bijzonders heeft gedaan met
een vriendje of vriendinnetje, wat u bijstaat als een heerlijke tijd?
Waarom was deze dag zo speciaal voor u als kind?

15. Kunt u een voorbeeld noemen van een dag of voorval dat uw
vader of moeder iets deed waardoor u heel trots op hem of haar
was en u erg van hem of haar hield?

Opsporen

16. Herinnert u zich een dag waarop u een kus of een knuffel kreeg
van iemand omdat u iets had gedaan?

Procedures

14. Herinnert u zich een moment uit uw jeugd dat u zich geliefd of
ondersteund voelde door iemand?

Inhoud

12. Kunt u me een voorval vertellen waarbij uw vader of moeder iets
deed toen u nog een kind was en dat u heel blij of gelukkig
maakte?

Inleiding

vertellen?

Behandelen
Bijlage
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‘Vertelt de ander mij een specifieke positieve herinnering die
hem/haar bekrachtigt?’

Startvragen

Opbouw (is gelijk in gesprekken 2, 3 en 4):
1. een korte inleiding en herhaling van de rationale,
2. indien van toepassing: een korte bespreking van een
huiswerkopdracht,
3. de eigenlijke training in het ophalen van de herinneringen (8 á 10
vragen)
4. evaluatie en feedback,
5. bespreking van een nieuwe huiswerkopdracht (wanneer van
toepassing) en planning van een volgend gesprek.

2.

Herinnert u zich nog een moment als tiener dat u heel
enthousiast was over een boek, een film, een persoon of iets
anders?

3.

Herinnert u zich een dag of een viering op school of uw werk
waarbij iedereen veel plezier had? Of is er een ander feest of
feestdag geweest die u is bijgebleven?
Selecteer nog 4 tot 6 vragen uit deze levensfase

Overige vragen
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5.

Is er een moment geweest tussen uw 12de en 18de levensjaar dat
u iets bijzonders deed in de kerk, op school of een sportvereni
ging, dat u altijd is bijgebleven?

6.

Herinnert u zich een plezierige dag of moment dat u met uw
ouders er op uit trok?

7.

Herinnert u zich een dag, tussen uw 12de en 18de, dat u zich
heel gelukkig voelde? Een bijzondere dag waar u later nog vaak
aan moest denken? Wat gebeurde toen?

8.

Is er wel eens een dag geweest tussen uw 12e en 18e dat u uw
ouders heeft geholpen met een moeilijke klus en dat het u veel
voldoening gaf toen deze klus was geklaard?

Bijlage

‘Ik heb nu een beeld gekregen van uw jeugd. Nu stel ik u een aantal
vragen over specifieke gebeurtenissen in uw jeugd. Zullen we beginnen?’

Herinnert u zich een speciaal moment dat u bijvoorbeeld uw
eerste kus kreeg of dat u verliefd was op iemand? [realiseer dat
deze vraag bij sommige mensen wat ongemak kan veroorzaken]

Behandelen

Loop kort met de bewoner na wat hij/zij je verteld heeft over zijn/haar
jeugd in het oriënterende gesprek en stel wat aanvullende vragen of
vraag de bewoner om over bepaalde onderwerpen wat meer te vertellen. Wanneer de bewoner goed op zijn/haar jeugd gefocust is, kun
je overgaan tot het stellen van vragen over specifieke herinneringen:

4.

Opsporen

Introductie
‘Als u het goed vindt, wil ik nu graag stil staan bij uw herinneringen
aan de tijd dat u ongeveer 12 tot 18 jaar oud was. Ik zal u vragen
stellen over specifieke gebeurtenissen die bijzonder waren en die
niet terugkwamen. Gebeurtenissen die u heel goed zijn bijgebleven
en die u als het ware nog helemaal voor de geest staan. Het eerste
dat bij u opkomt is goed. Maar zullen we nog even terugkomen op
wat u mij al verteld heeft over uw jeugd?’

Procedures

Kunt u zich een verjaardag herinneren uit die tijd die voor u
speciaal was? Wie waren er en wat gebeurde er?

Inhoud

1.

2. De jeugd (12 – 18 jaar)

Inleiding

Werkkaart Dierbare Herinneringen Therapie

Had u in uw tienertijd een speciale vriend/vriendin? Waarom was
hij/zij zo speciaal voor u? Heeft u met hem/haar iets bijzonders
doorgemaakt? (doorvragen en specifiek maken)

11. Herinnert u zich een moment tussen uw 12de en 18de, dat u
zich beschermd of geliefd voelde terwijl u bij iemand was?

13. Wanneer u al deze vragen beschouwt, welk moment was voor u
het gelukkigst? Kunt u dat uitleggen?

Procedures

12. Wat is de plezierigste herinnering die u heeft aan uw
grootouders toen u tussen de 12 en 18 was? (Indien geen
grootouders, dan andere familie).

Inhoud

10. Vertelt u me eens over een speciale dag, toen u tussen de 12 en
18 was, die u doorbracht met één van uw beste
vrienden/vriendinnen (evt. broers of zussen).

Inleiding

9.

Opsporen

Behandelen
Bijlage
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‘Vertelt de ander mij een specifieke positieve herinnering die
hem/haar bekrachtigt?’

3. De volwassenheid

fieke gebeurtenissen die bijzonder waren en die niet terugkwamen.
Gebeurtenissen die u heel goed zijn bijgebleven en die u als het
ware nog helemaal voor de geest staan. Het eerste dat bij u opkomt
is goed. Zullen we beginnen?’

Startvragen tweede levenshelft
4.

Heeft u in deze periode een reis/vakantie gemaakt die u nooit
meer zal vergeten? Wat was een bijzonder moment tijdens deze
vakantie/reis?

5.

Vertelt u eens over een mooi moment uit uw huwelijk?
Bijvoorbeeld een reis die samen maakte of een dat samen iets
bereikte waar u heel trots op was.

6.

In deze periode, wie was de meest belangrijkste persoon voor u?

Bijlage
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Selecteer nog enige vervolgvragen uit deze levensfase

Behandelen

En dan doorgaan met vragen naar specifieke positieve gebeurtenissen
in de betreffende periode.
‘Als u het goed vindt, wil ik nu graag stil staan bij uw herinneringen
aan de tijd dat u volwassen was. Ik zal u vragen stellen over speci

3. Wat is een heel belangrijke positieve gebeurtenis geweest voor u
na uw 18e levensjaar? (eventueel doorvragen, wanneer was dit,
hoe oud was u toen etc.)

Opsporen

Loop kort met de bewoner na wat hij/zij je verteld heeft over zijn/haar
volwassen leven in het oriënterende gesprek en stel wat aanvullende vragen of vraag de bewoner om over bepaalde onderwerpen wat
meer te vertellen. Wanneer de bewoner goed op zijn/haar volwassenheid gefocust is, kun je op basis van het oriënterende (eerste) gesprek
zelf kiezen voor een periode die veel mogelijkheden biedt voor het
ophalen van specifieke positieve herinneringen of dit met de bewoner
bespreken:
‘Ik heb nu een beeld gekregen van uw leven. Als het gaat om uw
volwassen leven, wat was voor u de beste periode? Hoe kwam dat
zo? Kunt u daar een voorbeeld van geven?’

2. Kunt u iets vertellen over een belangrijke relatie in uw leven? Hoe
heeft u deze persoon leren kennen? Kun u mij een of enkele
momenten noemen die uw relatie dierbaar voor u maken? Wat
gebeurde er toen? (Verder concretiseren, hoe oud was u toen etc.)
Wat was een moment in deze relatie dat u heel erg dierbaar is?

Procedures

Introductie
‘Als u het goed vindt, wil ik nu graag stil staan bij uw herinneringen
aan de tijd dat u volwassen was. Ik zal u vragen stellen over specifieke gebeurtenissen die bijzonder waren en die niet terugkwamen.
Gebeurtenissen die u heel goed zijn bijgebleven en die u als het
ware nog helemaal voor de geest staan. Het eerste dat bij u opkomt
is goed. Maar zullen we nog even terugkomen op wat u mij al verteld heeft over uw volwassen leven?’

1. Is er een bepaalde plaats of plek die veel voor u betekende in de
periode van uw 18de tot ongeveer uw 45ste levensjaar? Aan
welke gebeurtenis of moment is die betekenis of plek gekoppeld?
Hoe zag deze plek eruit?

Inhoud

Startvragen eerste levenshelft
De periode in dit gesprek is de volwassenheid en kan verdeeld worden over twee gesprekken: de eerste over de volwassenheid tot het
45ste levensjaar, de tweede over de jaren daarna.

Inleiding

Werkkaart Dierbare Herinneringen Therapie

7.

Overige vragen tweede levenshelft

Herinnert u zich een moment dat u deelnam aan een team of
groep (kerk, sport, natuur) dat u erg gelukkig was?

9.

Kunt u nog een bijzondere gebeurtenis noemen die er voor u uit
springt tussen uw 20ste en 40ste levensjaar? (eventueel
door vragen, wanneer was dit, hoe oud was u toen etc.
concreet maken)

11. Wat was een moment in uw dagelijkse bezigheden dat u heel
erg trots was op u zelf?

20. Wat staat u bij uit deze periode, zeg maar een levenswijsheid
die u graag door zou willen geven aan de volgende generatie.
21. Heeft u kleinkinderen? Wat doet of deed u zoal met hen? Kunt u
zich een dag herinneren dat u met uw kleinkinderen iets gedaan
heeft, een hele speciale dag?
22. Herinnert u zich een voorval van uw werk, dat u iets moest
doen of regelen, waar u nog steeds heel trots op bent?
23. Herinnert u zich nog een publiek persoon uit die tijd die veel in
druk op u heeft gemaakt?

14. Is er moment geweest dat u moest opkomen voor u zelf of een
dierbare en dat ook lukte?

24. Herinnert u zich een dag dat u iets bijzonders heeft gedaan voor
iemand en dat u dat erg gelukkig maakte?
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Bijlage

13. [een vraag over kinderen] Herinnert u zich de geboorte van uw
dochter/zoon (specifiek maken)? Kunt u een leuk grappig
voorval herinneren toen hij/zij klein was? Wat was een moment
dat u heel erg trots op hem/haar was?

Behandelen

12. Kunt u zich een moment herinneren uit de periode van tussen
de 18de en de 45ste levensjaar dat u zich heel erg geliefd
voelde? Of verrast? Of ontroerd?

19. Welke bezigheden had u buiten het werk waar u een goed
gevoel over had? Vertelt u daar eens wat meer over, wat vond
u er zo leuk aan?

Opsporen

10. Op welke wijze maakte u plezier of zocht u ontspanning? Kunt u
zich daarbij nog een moment herinneren die als voorbeeld kan
dienen?

18. Vertelt u eens over goede vrienden waar mee u een langdurige
mooie vriendschap had tijdens uw leven. Was er iets wat u
speciaal met deze vriend/-in deed waar u met plezier aan kunt
denken?

Procedures

8.

17. Kunt u zich iets herinneren over uw kinderen toen ze al wat
groter waren, dat u heel erg trots op ze was? (specifiek maken:
waar was u zo trots op, etc.?)

Inhoud

Kunt u zich een dag herinneren dat u iets moest bereiken
(organiseren, prestatie etc.) waarin u ook slaagde en waardoor u
zich erg trots op uzelf voelde?

Inleiding

Overige vragen eerste levenshelft

15. Is er een periode geweest die veel van u vroeg, maar dat u er uit
eindelijk goed door heen bent gekomen? Herinnert u zich nog
het moment dat u besefte dat het goed was gekomen?
16. Herinnert u zich een dag dat u iets bijzonders heeft gedaan voor
iemand en dat u dat erg gelukkig maakte?

Waarom? Kunt u over een mooie gebeurtenis met hem/haar
vertellen?
Selecteer nog enige vervolgvragen uit deze levensfase

‘Vertelt de ander mij een specifieke positieve herinnering die hem/
haar bekrachtigt?’

input bij het evalueren van de ingezette behandeling.

Opbouw:
1. korte inleiding en uitleg doel van het laatste gesprek
2. terugkijken naar de vorige gesprekken, algemene feedback,
3. training met vragen over het leven in het algemeen (5 á 8) en
feedback;

Startvraag

4. afbouwen therapie en afspraken over mogelijke zelfstandige
stappen door de bewoner;

1. Stel u mag een moment uit uw leven nog een keer meemaken.
Welk moment uit uw leven zou u dan kiezen?
Selecteer van de volgende bladzijde nog enige vervolgvragen
voordat je overgaat op de afsluitende vragen

6. afspraak maken voor evaluatiegesprek
(fase 3 Monitoren en Evalueren)

Afsluitende vragen
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3. Aan welke gebeurtenis in uw recente verleden (de laatste jaren)
heeft u een fijne herinnering?
4. Wat hoopt u nog mee te maken de komende tijd?
		

Bijlage

N.B. Het afsluiten van de DHT houdt in dat fase 3 Monitoren en Evalueren opgestart wordt. Direct na het stellen van de diagnose heb je
al een datum voor de multidisciplinaire evaluatie van de behandeling
geprikt. Dit betekent dat je ruim voor die datum de interviewlijst uit
Screenen opnieuw afneemt bij de bewoner. De uitkomst op die lijst is

2. Laten we het nog even hebben over uw leven nu, wat vindt u het
fijnste aan uw leven zoals het nu is?

Behandelen

In dit gesprek bespreek je kort wat het doel is van de laatste bijeenkomst, kijk je samen naar de vorige gesprekken, oefen je nog met een
paar vragen over het leven in het algemeen en sluit de therapie af met
een algemene evaluatie. Indien mogelijk maak je afspraken over oefeningen die de bewoner zelf kan doen en bespreek je de voorwaarden
voor een eventueel follow-up gesprek. Tot slot maak je een afspraak
voor een -laatste- evaluatiegesprek.

Opsporen

5. afspraken over eventueel follow-up gesprek

Procedures

‘Als u het goed vindt, wil ik nu graag stil staan bij uw herinneringen
aan uw leven in het algemeen. Ik zal u vragen stellen over specifieke
gebeurtenissen die belangrijk voor u zijn. Gebeurtenissen die u heel
goed zijn bijgebleven en die u als het ware nog helemaal voor de
geest staan. Het eerste dat bij u opkomt is goed. Zullen we beginnen?’

Inhoud

Introductie
De vragen over het leven in het algemeen komen in het laatste gesprek
aan de orde. Nu is het niet nodig om iemands geheugen te richten op
een specifieke periode en kun je direct beginnen met de vragen.

4. Het leven in het algemeen en afsluiting

Inleiding

Werkkaart Dierbare Herinneringen Therapie

6.

Wat is een belangrijke positieve les die het leven u heeft
gegeven? Weet u nog wanneer u dit besefte?

7.

Wat is de mooiste herinnering aan een moment in uw leven?

8.

Wat was de gelukkigste periode in uw leven? Welke gebeurtenis
luidde deze periode in? Welk moment symboliseert deze
periode het meest?

9.

Welk moment in uw leven is voor u verbonden met de meeste
fijne emoties?

10. Wat ziet u nu als het belangrijkste positieve keerpunt in uw leven?

Procedures

Wat is een heel gelukkig moment geweest in uw leven?

Inhoud

5.

Inleiding

Overige vragen

11. Wanneer was u het meest trots op u zelf in u leven?

14. Als u uw hele leven dezelfde leeftijd zou kunnen houden, welke
leeftijd zou dat dan zijn?

Behandelen

13. Wie bent u voor altijd dankbaar omdat hij of zij iets belangrijks
voor u heeft gedaan? Aan welke gebeurtenis/moment is dat
vooral verbonden?

Opsporen

12. Wanneer was u het meest trots op een dierbare ander in uw
leven?

Bijlage
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Inleiding

Inhoud
Procedures

5.2.2

Behandelen

Bijlage
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Opsporen

Module 2B:
Mediatieve therapie

Auteurs
R. Leontjevas
S. de Koning
M. Mahler
J. Ekkerink
D. Gerritsen
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Bijlage

© 2015 UKON
Dit protocol mag onder vermelding van bron vrij worden toegepast in
zorg. Alle (onderzoeks)rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave
mag worden aangepast zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de auteur.

Behandelen

Ten tweede wordt geadviseerd dat de psycholoog ook direct
contact heeft met cognitief beperkte bewoners.
In beginsel heeft de psycholoog met alle depressieve bewoners
een oriënterend gesprek en daarna wordt aanbevolen zeker 4
contactmomenten met een cognitief beperkte bewoner te heb
ben. Een contactmoment met een cognitief beperkte bewoner
duurt 20-30 minuten.

Opsporen

Colofon

Procedures

Ten eerste behandelt de psycholoog de bewoner door diens omgeving te beïnvloeden, via het zorgteam.
Dit heet mediatieve therapie.

Inhoud

Module 2 voor Cognitief Beperkte Bewoners bestaat uit twee
onderdelen:

Inleiding

In de tweede behandelmodule van Doen bij Depressie voor cognitief beperkte bewoners krijgen bewoners met een depressie therapie.
Deze richt zich op direct contact van de psycholoog of, op mediatieve
therapie. Module 2 wordt aanbevolen voor bewoners met een diagnose voor een depressie (anders dan depressiesymptomen). De opbouw
van Module 2 voor cognitief beperkte bewoners met een depressie
verschilt van de opbouw voor cognitief competente bewoners. Voor
cognitief competente mensen met een depressie wordt Dierbare
Herinneringen Therapie (DHT) of een andere vorm van gesprekstherapie toegepast. Ook kan de nieuw ontwikkelde module PMT worden
aangereikt, maar hier is nog geen evidentie voor. Het is mogelijk dat
de psycholoog gesprekstherapie kan toepassen bij sommige cognitief beperkte bewoners, maar de cognitieve/ communicatieve status
van de meeste van hen maakt de uitvoering van bijvoorbeeld Dierbare
Herinneringen onmogelijk. Voor deze bewoners bestaat het hier beschreven protocol ‘Mediatieve therapie en ondersteunend contact’.

Mediatieve therapie & ondersteunend
cliëntencontact

Bijlage
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Het laatste contact (20-30 minuten)
De opbouw van het 5de gesprek zal in grote lijnen dezelfde zijn als bij
de vorige contacten, maar alleen wordt in dit gesprek het contact afgesloten en, wanneer mogelijk, afspraken gemaakt worden over vervolgstappen. Onder de afspraken kan mediatieve behandeling vallen, zoals
voortbouwen op of aanpassen van het PAP en het dagprogramma.

Behandelen

Oriënterend contact (20-30 minuten)
De psycholoog onderzoekt of DHT of een andere vorm van gesprekstherapie aansluit bij de behoeften en cognitieve mogelijkhe-

een korte inleiding over het doel van het contact;
aandacht voor het bevestigen van gevoelens en gedachten,
indien mogelijk cognitieve her-etikettering en/of
psycho-educatie;
indien mogelijk evaluatie van activiteiten uit het PAP,
dagstructuur componenten etc.
afsluiting met een plezierige activiteit (bijvoorbeeld een stukje
lopen, een kopje koffie drinken, muziek aanzetten, samen naar
een vaas met bloemen kijken).

Opsporen

De contacten zijn gericht op het aansluiten bij de beleving van de
bewoner en het bevestigen van gevoelens en gedachten. De Lange
(2007) spreekt over ondersteunende therapie: ‘Mensen met dementie
worden gestimuleerd hun gevoelens van verdriet, angst en boosheid
te uiten.
De psycholoog gaat empathisch in op de verborgen betekenissen
en gevoelens achter hun verwarde uitingen. Door gevoelens die
achter de schijnbaar verwarde woorden of het gedrag liggen te benoemen en te bevestigen, kunnen emotionele conflicten bovenkomen en worden verwerkt’ Handboek Ouderenpsychologie (p. 402)
(Pot, Kuin, and Vink 2007).

Vervolgcontacten (20-30 minuten per contact)
De opbouw van een vervolgcontact kan er als volgt uitzien (afhankelijk
van wat mogelijk is, gezien de cognitieve/communicatieve
beperkingen):

Procedures

Het eerste contact is oriënterend. De psycholoog onderzoekt of DHT
of een van de andere vorm van gesprekstherapie aansluit bij de behoeften en cognitieve mogelijkheden van de bewoner. Ook de PMT
kan hierbij worden overwogen, Wanneer individuele therapieën niet
kunnen worden toegepast, is het doel van het contact door de psycholoog: proberen bij te dragen aan een gevoel van welbevinden
bij de bewoner door het geven van individuele aandacht. Daarnaast
zoekt de psycholoog aangrijpingspunten voor de invulling van de afzonderlijke elementen van de mediatieve therapie en de invulling van
het Plezierige-Activiteiten-Plan. De EVV stelt dit plan samen met de AB
op, maar de psycholoog is nauw betrokken bij de totstandkoming en
evaluatie ervan. Tot slot kan de psycholoog door het directe contact
een eigen indruk van de bewoner vormen en de stemming monitoren.

bepalen of er mogelijkheden zijn voor het aansluiten bij de
beleving van de bewoner;
(verdere) opbouw van de relatie met de bewoner;
Praten over het Plezierige-Activiteiten-plan (PAP). In Module 1
verzamelt de EVV’er informatie voor het PAP. De psycholoog kan
hier in het eerste contact een bijdrage aan leveren door zich te
oriënteren op mogelijke, voor de bewoner plezierige activiteiten;
uitleg van en instemming met de behandeling;
bepalen van de opbouw en planning van de volgende contacten.

Inhoud

Het succes van een therapie is voor een groot deel afhankelijk van
de door de psycholoog opgebouwde relatie met de bewoner. Een
persoonlijk contact is daarom altijd gewenst, óók voor mensen met
cognitieve beperkingen. Desondanks moet de lezer zich bij de tekst
van dit protocol steeds bedenken wat mogelijk is, gezien de cognitieve beperkingen van de bewoners.

den van de bewoner. Voor de doelen en opzet van het oriënterende
contact wordt de lezer verwezen naar het protocol Dierbare Herinneringen (paragraaf 5.2.1). Wanneer echter van tevoren of tijdens het
oriënterend gesprek al duidelijk is dat DHT of een andere vorm van
gesprekstherapie niet kan worden toegepast, zijn de doelen van het
eerste contact als volgt:

Inleiding

Ondersteunend cliëntencontact

Bijlage

De opbouw van de volgende overleggen ziet er globaal als volgt uit.
1) inventarisatie huidige situatie omtrent de symptomen en tot nu
toe ondernomen stappen (eventueel met behulp van het
SORC-schema, zie verder);
2) vaststellen ernst en frequentie;
3) (functionele) analyse van concreet gedrag en reacties daarop
van het zorgteam;
4) evaluatie van lopende interventies zoals uitvoering PAP en DP;
5) vaststellen van nieuwe interventies (aanpassing of bijsturing
van de uitgevoerde stappen);
6) planning van volgende bijeenkomsten en “huiswerk” omtrent
observaties van concreet gedrag.

Behandelen
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Volgende overlegmomenten
Bij de volgende overleggen zal de psycholoog meer aandacht geven
aan de inventarisatie van concreet gedrag van de bewoner. Het gedrag
wordt gelabeld. De psycholoog probeert samen met de medewerkers hun reactie op het waargenomen gedrag te analyseren. Daarna
worden de functie van het gedrag en een constructieve omgang met
het gedrag besproken. In het kader van de eerder uitgevoerde stappen
wordt steeds gekeken of alles goed verloopt en of aanpassing nodig is.

Opsporen

Module 2 wordt in het zorgprogramma Doen bij Depressie altijd samen met Module 1 ingezet. In Module 1 krijgen het zorgteam en de
naasten omgangsadviezen en de medewerkers passen onder supervisie van de psycholoog basisinterventies toe. Wanneer er sprake is van
een depressie (een diagnose beperkte depressie, depressiestoornis of
depressie bij dementie) start de psycholoog Module 2 en intensiveert
de begeleiding van het zorgteam.
Binnen Module 2 gaat de psycholoog eens per twee weken in overleg
met het zorgteam. Dit kan ingepast worden in een bestaand omgangsoverleg of apart gepland worden, afhankelijk van de beschikbaarheid
van psycholoog en zorgteam. Natuurlijk kunnen in één overleg meerdere bewoners worden besproken die behandeld worden volgens
Module 2. Het overleg vindt minimaal 5 keer plaats en verloopt parallel
aan de sessies met de bewoner. Het eerste overleg is oriënterend. In
de volgende overleggen wordt de behandeling besproken, geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. In de laatste bijeenkomst wordt de
therapie geëvalueerd en worden afspraken gemaakt voor mogelijke
stappen in de toekomst. Indien nodig bekijkt de psycholoog wanneer
en onder welke voorwaarden een follow-up overleg kan plaats vinden.

Procedures

Bij het reageren op het gedrag van de bewoner is belangrijk dat hij/
zij weet welke reacties constructief zijn en welke vermeden moeten
worden. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen
van de depressiesymptomen. De inhoud van de mediatieve behandeling volgt in grote lijnen het stappenplan van de mediatietherapie
zoals beschreven in de Leidraad Psychogeriatrie deel B (Hamer 2003).

Inhoud

De mediatietherapie vindt zijn oorsprong in de cognitieve gedragstherapie. Probleemgedrag of een stemmingsstoornis van de bewoner vraagt om daarop afgestemd gedrag van het zorgteam. Door het
gedrag van de bewoner en de betekenis ervan samen te analyseren,
krijgt de medewerker handvatten voor de omgang met de depressieve
bewoner. Het gedrag van de bewoner moet hij/zij in het juiste kader
kunnen plaatsen en kunnen kanaliseren.

Eerste overleg (20-30 minuten)
De opbouw van het eerste overleg is als volgt:
aansluiting bij eerdere fases uit het zorgprogramma, bespreking
observaties van het zorgteam, bespreking welke behandeling is
ingezet;
inventarisatie huidige situatie en al ondernomen stappen;
bespreking rationale van mediatietherapie;
inventarisatie van mogelijke plezierige activiteiten voor het PAP;
afspraken over observaties door het zorgteam en planning van
volgende bijeenkomsten.
Tijdens het eerste overleg geeft de psycholoog uitleg over het gedrag
van de bewoner waarop gelet moet worden in de komende dagen.
Constructieve en minder constructieve reacties op concreet gedrag
worden besproken. De psycholoog kan ervoor kiezen om de folder
met omgangsadviezen die aan de medewerkers is uitgedeeld kort na
te lopen.

Inleiding

Opbouw Mediatieve behandeling

Het SORC-schema:
Stimulus
(er gebeurt iets voorafgaand aan het gedrag)

O
		

Organisme
(biologische en psychische toestand van de bewoner) 		

Pot, A. M., Y. Kuin, and M. Vink. 2007. Handboek Ouderenpsychologie
Utrecht: De Tijdstroom

waar, wanneer?

Opsporen

		

wat weten we van bewoner?

R
		
		
		

Respons
(gedragsrepetoire, reactie van de bewoner)

C
		
		
		

Consequenties
(gevolgen van de reactie van de bewoner)

Hamer, T. 2003. “Mediatietherapie. De beste stuurlui staan aan wal.”
In Leidraad Psychogeriatrie, deel B/C, edited by B. Miesen, M. Allewijn, C. Hertogh, F. Groot de, and M.R. Wetten van, pp. 414-37. Houten
Bohn Stafleu Van Loghum.

Procedures

S
		
		
		

de Lange, J. 2007. “Persoonsgerichte benaderingswijze bij dementie.”
In Handboek ouderenpsychologie edited by A. M. Pot, Y. Kuin, and M.
Vink, pp. 369-407. Utrecht: De Tijdstroom.

Inhoud

Een inventarisatie aan de hand van het SORC-schema maakt duidelijk
voor welk gedrag/probleem de aandacht wordt gevraagd. Een uitvoerige beschrijving van de toepassing van het SORC-schema en het
uitvoeren van het stappenplan wordt beschreven in het de Leidraad
Psychogeriatrie B (Hamer 2003, pag. 414)

Inleiding

Literatuur

Behandelen

hoe ziet het gedrag eruit?

wat gebeurt er na het gedrag?

156

Bijlage

Het laatste overleg
Het laatste overleg heeft een vergelijkbare opbouw. Stap 6 heeft dan
een andere inhoud: is het doel bereikt? Er worden echter tevens afspraken gemaakt over mogelijke stappen in de toekomst en een mogelijk follow-up overleg.

5.3 Module 3: Medicamenteuze behandeling

Behandelen
Bijlage
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Opsporen

De aanwezigheid van specifieke kenmerken: psychotische
symptomen, suïcidaliteit en/of voedselweigering.

Procedures

Er zijn twee manieren om naar ernst te kijken:
Het aantal symptomen: de DSM gebruikt voor ernst het aantal
symptomen: beperkte depressie (2-4: ‘minor’), lichte
depressiestoornis (5-6 symptomen), matige depressiestoornis
(6-8 symptomen), ernstige depressiestoornis (8-9 symptomen).

Inhoud

Module 3 van Doen bij Depressie is het overwegen van medicamenteuze behandeling van bewoners met een depressie. Bij de (medicamenteuze) behandeling van depressie bij bewoners van zorginstellingen moeten verschillende groepen bewoners en typen depressie
onderscheiden worden. Medicamenteuze behandeling wordt standaard overwogen bij cognitief competente bewoners met een depressiestoornis. Bij een beperkte depressie wordt Module 3 in principe
pas overwogen wanneer bij de evaluatie van Module 1 en 2 is gebleken dat deze niet effectief (genoeg) zijn. Wanneer de bewoner echter
erg onder de beperkte depressie lijdt kan de arts een medicamenteuze behandeling overwegen. Bij depressie bij dementie genieten
psychosociale behandelvormen de voorkeur boven farmacologische
interventies (www.ggzrichtlijnen.nl). Alleen bij ernstige depressie kan
er reden zijn voor de SO om antidepressiva te geven. In de meeste gevallen zal een dergelijke behandeling echter pas overwogen worden
wanneer is gebleken dat Module 1 en 2 niet effectief (genoeg) zijn (zie
Fase 3, Monitoren & Evalueren).
Bij de keuze voor een medicamenteuze behandeling van een depressie speelt de ernst ervan dus een belangrijke rol.

Inleiding

5. BEHANDELEN - VERVOLG

Inleiding

Inhoud
Procedures

5.3

Behandelen

Bijlage
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Opsporen

Module 3:
Medicamenteuze
behandeling

Inleiding

Medicamenteuze behandeling

Inhoud

Op de volgende pagina’s vindt u de stappenplannen voor de
medicamenteuze behandeling van een beperkte depressie en een
depressiestoornis en voor de medicamenteuze behandeling van
depressie bij dementie.

Procedures
Opsporen

Colofon

Behandelen

Auteurs
M. Smalbrugge
R. Leontjevas
D. Gerritsen
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Bijlage

Dit protocol mag onder vermelding van bron vrij worden toegepast in
zorg. Alle (onderzoeks)rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave
mag worden aangepast zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de auteur.

Ga verder als hier niet aan voldaan wordt.

Effect-evaluatie na 4 weken
(hiervoor wordt de interviewlijst gebruikt die bij/over bewoner
afgenomen werd in Screenen, zie * laatste pagina)
geen effect (<25% verbetering) of partieel effect
(25-50%): stap A2.
bij >50% verbetering/remissie: continueren

Stap A2: indien stap A1 niet aanslaat, start een ander SSRI
Escitalopram: start 5 mg, na 1 week 10 mg; of
Sertraline: 50 mg, na 1 week 100mg.

160

Bijlage

geen effect (<25% verbetering) of partieel effect (25-50%):
		 overweeg of de ernst van de symptomen van de beperkte
		 depressie rechtvaardigt dat behandeling volgens stap B3 van
het behandelprotocol van een depressiestoornis plaatsvindt
(van belang is dat ernst van lijden door depressie afgewogen
wordt tegen nadelen van behandeling).
bij >50% verbetering/remissie: continueren

Behandelen

Effect-evaluatie na 4 weken
(hiervoor wordt de interviewlijst gebruikt die bij/over bewoner
afgenomen werd in Screenen, zie * laatste pagina)

Opsporen

3) Volg Stappenplan B bij aanwezigheid van een depressiestoornis.
Let op: bij ernstige depressiestoornis (8-9 DSM symptomen)
verdient het aanbeveling met een (ouderen)psychiater te
overleggen over de in te zetten behandeling. In principe is bij
ernstige depressiestoornissen nortriptyline middel van 1e keuze
(Stap B3), maar in voorkomende gevallen kan ook meteen ECT
toegepast worden (Stap B5).

Stap A1: indien behandeling volgens Modules 1 en 2 niet
aanslaat
Citalopram: start 10 mg, na 1 week 20 mg
(SSRI van voorkeur bij de doelgroep ivm lagere kans op interacties veroorzaakt door cytochroom P 450).

Procedures

2) Volg Stappenplan A bij een beperkte depressie (2-4 DSM
symptomen) wanneer de bewoner na 3 maanden van
behandeling volgens Module 1 en 2 nog steeds geen verbetering
vertoont.

A

Beperkte depressie (2-4 DSM symptomen)
Medicamenteuze behandeling in principe pas overwegen
na 3 maanden behandeling volgens Module 1 (basisinterventies) en
Module 2 (therapie) in combinatie met ernstige lijdensdruk door de
beperkte depressie.

Inhoud

1) Stel vast of sprake is van psychotische symptomen, suïcidaliteit,
voedselweigering. In dat geval verdient het aanbeveling met een
(ouderen)psychiater te overleggen over de in te zetten
behandeling. In principe is bij dergelijke depressies nortriptyline
middel van 1e keuze, maar in voorkomende gevallen kan ook
direct ECT toegepast worden.

5.3.1.1 Stappenplan A:

Inleiding

5.3.1 Medicamenteuze behandeling van bewoners van
zorginstellingen zonder dementie met een diagnose
depressie

B

Depressiestoornis (5-9 DSM symptomen)
Medicamenteuze behandeling wordt bij bewoners met een depressiestoornis overwogen naast de lopende niet-medicamenteuze interventies van Module 1 (basisinterventies) en Module 2 (therapie).

Stap B1: indien er geen sprake is van een ernstige depressiestoornis
Citalopram: start 10 mg, na 1 week 20 mg
(SSRI van voorkeur bij de doelgroep ivm lagere kans op interacties veroorzaakt door cytochroom P 450).

Inhoud

Effect-evaluatie na 4 weken
(hiervoor wordt de interviewlijst gebruikt die bij/over bewoner
afgenomen werd in Screenen, zie * laatste pagina)
geen effect (<25% verbetering) of partieel effect
		 (25-50%): stap B2.
bij >50% verbetering/remissie: continueren

Procedures

Hoe lang doorgaan met medicamenteuze behandeling in
Stappenplan A?
Bij een succesvolle behandeling is het advies om 1 jaar onderhoudstherapie te geven als het een 1e beperkte depressie betreft en daarna
de medicatie via dosering halvering (tot startdosis) per 1-2 maanden
af te bouwen onder monitoring van de symptomen. Als de beperkte
depressie een recidief beperkte depressie is, kan levenslange onderhoudsbehandeling overwogen worden.

5.3.1.2 Stappenplan B:

Inleiding

Speciale aandachtspunten citalopram, escitalopram en sertraline:
ouderen, vooral vrouwen, en gebruikers van diuretica
hebben verhoogde kans op hyponatriaemie
(Na+-controle bij verdenking daarop: moeheid, lethargie, 		
slaapstoornissen);
bij gelijktijdig gebruik met NSAID’s, acetylsalicylzuur en
andere anticoagulantia: verhoogde bloedingskans;
risico op serotoninesyndroom bij andere
serotonineverhogende medicamenten.

Stap B2: indien stap B1 niet aanslaat, start een ander SSRI
Escitalopram: start 5 mg, na 1 week 10 mg;
of Sertraline: 50 mg, na 1 week 100mg.

Opsporen

Effect-evaluatie na 4 weken
(hiervoor wordt de interviewlijst gebruikt die bij/over bewoner
afgenomen werd in Screenen, zie * laatste pagina)
geen effect (<25% verbetering) of partieel effect
		 (25-50%): stap B3
bij >50% verbetering/remissie: continueren

Behandelen
Bijlage
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Stap B5: (op indicatie en door (ouderen)psychiater)
ECT (electroconvulsie therapie)

Behandelen
Bijlage

Stap B6: indien geen effect bij stap B4 of B5 alleen in overleg
met ouderen(psychiater)
Irreversible MAO remmers: Niet-geregistreerd geneesmiddel.
		 Artsenverklaring en machtiging van de zorgverzekeraar
		 noodzakelijk. Fenelzine minimaal 45 mg/dag, zo mogelijk
		 ophogen naar 60-75 mg. Tranylcypromine 60 mg/dag.

Opsporen
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Stap B4: indien geen effect bij stap B3, alleen in overleg
met ouderen(psychiater)
lithium additie

Procedures

Effect-evaluatie na 4 weken
(zelfde interviewlijst als in Screenen, zie * laatste pagina):
geen effect (<25% verbetering):
		 bij lage spiegel: ophogen tot adequate spiegel is bereikt (of
		 bijwerkingen) en dan opnieuw effect-evaluatie;
		 bij adequate spiegel: overleg ouderenpsychiater over
		 vervolgbehandeling
partieel effect (25-50% verbetering):
		 bij lage spiegel: ophogen tot adequate spiegel is bereikt (of
		 bijwerkingen) en dan opnieuw effect-evaluatie;
		 bij adequate spiegel: overleg ouderenpsychiater over
		 vervolgbehandeling
bij >50% verbetering/remissie: continueren

Bij contra-indicaties voor Nortriptyline is te overwegen als stap B3:
Venlafaxine ( dosis >150mg).

Inhoud

Stap B3: indien geen effect bij behandeling met SSRI’s
Nortriptyline: start met 10-25 mg (afhankelijk van somatische
co-morbiditeit, leeftijd), ophogen per 3-4 dagen met 25 mg tot
75 mg. Dan spiegel bepalen.

Speciale aandachtspunten nortriptyline:
adequate spiegel: de adequate spiegel van nortriptyline is
		 50-150 microgram/liter. Bij geen effect of partieel effect bij
		 spiegels van 50-100 microgram, wordt echter geadviseerd 		
		 de dosering van nortriptyline op te hogen tot minimaal een
		 spiegel van 100 microgram bereikt is;
myocardinfarct < 3 mnd: absolute contra-indicatie;
pq-tijd >0,2 sec; QT-tijd >0,45 sec relatieve contra-indicatie.
		 Overweeg voor de start van de behandeling met
		 Nortriptyline een ECG te maken om hierover
		 geïnformeerd te raken.

Inleiding

Speciale aandachtspunten citalopram, escitalopram, sertaline:
ouderen, vooral vrouwen, en gebruikers van diuretica
		 hebben verhoogde kans op hyponatriaemie
		 (Na+-controle bij verdenking daarop: moeheid, lethargie, 		
		 slaapstoornissen);
bij gelijktijdig gebruik met NSAID’s, acetylsalicylzuur en
		 andere anticoagulantia: verhoogde bloedingskans;
risico op serotoninesyndroom bij andere
		 serotonineverhogende medicamenten.

Inhoud

Bij een succesvolle behandeling is het advies om 1 jaar onderhoudstherapie te geven als het een 1e depressie betreft en daarna de medicatie in stappen van 10mg per 1-2 maanden af te bouwen onder monitoring van de symptomen. Als de depressie een recidief depressie
is, dient levenslange onderhoudsbehandeling overwogen te worden.

Inleiding

Hoe lang doorgaan met medicamenteuze behandeling in
Stappenplan B?

Procedures
Opsporen

Behandelen
Bijlage
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Medicamenteuze behandeling pas overwegen na 3 maanden
behandeling volgens Module 1 (basisinterventies) en
Module 2 (therapie).

C

Bijlage
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Speciale aandachtspunten citalopram, escitalopram, sertaline:
ouderen, vooral vrouwen, en gebruikers van diuretica
		 hebben verhoogde kans op hyponatriaemie (Na+-controle
		 bij verdenking daarop: moeheid, lethargie, slaapstoornissen);
bij gelijktijdig gebruik met NSAID’s, acetylsalicylzuur en
		 andere anticoagulantia: verhoogde bloedingskans;
risico op serotoninesyndroom bij andere
		 serotonineverhogende medicamenten.

Opsporen

Stap C2: indien stap C1 niet aanslaat, start een ander SSRI
Escitalopram: start 5 mg, na 1 week 10 mg;
of Sertraline: 50 mg, na 1 week 100mg.
Effect-evaluatie na 4 weken
(hiervoor wordt de interviewlijst gebruikt die bij/over bewoner afgenomen werd in Screenen,
zie * laatste pagina)
geen effect (<25% verbetering) of partieel effect (25-50%):
		 stap C3
bij >50% verbetering/remissie: continueren

Procedures

Stap C1: indien behandeling volgens modules 1 en 2 niet aanslaat
Citalopram: start 10 mg, na 1 week 20 mg.
(SSRI van voorkeur bij de doelgroep ivm lagere kans op interacties
veroorzaakt door cytochroom P 450).
Effect-evaluatie na 4 weken
(hiervoor wordt de interviewlijst gebruikt die bij/over bewoner afgenomen werd in Screenen, zie * laatste pagina):
geen effect (<25% verbetering) of partieel effect (25-50%):
		 stap C2.
>50% verbetering/remissie: continueren

Inhoud

Overweeg of sprake is van een depressie met psychotische symptomen, suïcidaliteit en/of voedselweigering. Overleg in dat geval met ouderenpsychiater.
Overweeg of aan zoveel van de PDC-dAD-criteria voor depressie bij
dementie is voldaan (vuistregel: 7 of meer symptomen) dat medicamenteuze behandeling direct gestart moet worden. Volg dan stappenplan C. Anders geen medicamenteuze behandeling starten en deze pas
overwegen na 3 maanden behandeling volgens Module 1 en 2.

5.3.2.1 Stappenplan C: Depressie bij Dementie

Inleiding

5.3.2 Medicamenteuze behandeling van bewoners van zorginstellingen met dementie en een
diagnose depressie

Stap C5: op indicatie en door (ouderen)psychiater)
ECT (electroconvulsie therapie)

Behandelen

Hoe lang doorgaan met medicamenteuze behandeling in
Stappenplan C?
Bij een succesvolle behandeling is het advies om 1 jaar onderhoudstherapie te geven als het een 1e depressie betreft en daarna de medicatie in stappen van 10mg per 1-2 maanden af te bouwen onder monitoring van de symptomen. Als de depressie een recidief depressie
is, dient levenslange onderhoudsbehandeling overwogen te worden.

Opsporen

Stap C6: indien geen effect bij Stap C4 of C5 alleen in overleg
met ouderen(psychiater)
Irreversible MAO remmers: Niet-geregistreerd geneesmiddel.
Artsenverklaring en machtiging van de zorgverzekeraar
noodzakelijk.
Fenelzine minimaal 45 mg/dag, zo mogelijk ophogen naar 6075 mg.
Tranylcypromine 60 mg/dag.

Procedures

Speciale aandachtspunten nortriptyline:
adequate spiegel: de adequate spiegel van nortriptyline is 		
		 50-150 microgram/liter. Bij geen effect of partieel effect bij
		 spiegels van 50-100 microgram, wordt echter geadviseerd 		
		 de dosering van nortriptyline op te hogen tot minimaal een
		 spiegel van 100 microgram bereikt is;
myocardinfarct < 3 mnd: absolute contra-indicatie;
pq-tijd >0,2 sec; QT-tijd >0,45 sec relatieve
		 contra-indicatie.
		 Overweeg voor de start van de behandeling met
		 nortriptyline een ECG te maken om hierover geïnformeerd 		
		 te raken.

Stap C4: indien geen effect Stap C3, alleen in overleg met
ouderen(psychiater))
lithium additie

Inhoud

Effect-evaluatie na 4 weken
(zelfde interviewlijst als in Screenen, zie * laatste pagina):
geen effect (<25% verbetering):
bij lage spiegel: ophogen tot adequate spiegel is bereikt (of
bijwerkingen) en dan opnieuw effect-evaluatie;
bij adequate spiegel: overleg ouderenpsychiater over
vervolgbehandeling
partieel effect (25-50% verbetering):
bij lage spiegel: ophogen tot adequate spiegel is bereikt (of
bijwerkingen) en dan opnieuw effect-evaluatie;
bij adequate spiegel: overleg ouderenpsychiater over
vervolgbehandeling
>50% verbetering/remissie: continueren

Bij contra-indicaties voor nortriptyline is te overwegen als Stap C3:
venlafaxine ( dosis >150mg) .

Inleiding

Stap C3: indien geen effect bij behandeling met SSRI’s
Nortriptyline: start met 10-25 mg (afhankelijk van somatische
co-morbiditeit, leeftijd), ophogen per 3-4 dagen met 25 mg tot
75 mg. Dan spiegel bepalen.

Bijlage
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5.3.2.2 Algemene opmerkingen

Opsporen

Behandelen
Bijlage

166

Procedures

* In bovenstaande tekst wordt een aantal keer gesproken over de interviewlijst die bij/over bewoner afgenomen werd in Screenen).
Afhankelijk van de cognitieve/communicatieve status van de bewoner
wordt in de component Screenen van Fase 1, Opsporen, een
interviewschaal met de bewoner afgenomen (GDS-8) of met een
verzorgende (CSDD). Deze dient opnieuw afgenomen te worden voor
tussentijdse evaluaties van de medicamenteuze behandeling.
Deze evaluatie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de SO.

Maximaal drie maanden na de diagnose neemt de psycholoog de
lijst sowieso af als input voor evaluatie van de behandeling in
het MDO.

Inhoud

Comorbide psychiatrische stoornissen:
bijv. serotonineheropnameremmers bij bewoners met ook een
angststoornis, een obsessieve compulsieve stoornis of
boulimia nervosa;
Eventueel ander beoogd effect: bijv. extra beïnvloeding van het
slaappatroon met trazodon of mirtazapine;
Comorbide somatische aandoeningen, die kunnen gelden als
eventuele contra-indicatie;
Eerdere positieve respons op een bepaald antidepressivum: kan
opnieuw toegepast worden;
Positieve respons van 1e graads familielid op een bepaald
antidepressivum kan ook bij de betreffende bewoner toegepast
worden;
Individuele verschillen in risico’s op bijwerkingen
Mogelijke interacties, zoals bij SSRI’s bij comedicatie van NSAID’s
een verhoogd risico op maagdarmbloedingen en bij psychotrope
comedicatie op een serotoninesyndroom;
Een belangrijk aandachtspunt voor het gebruik van
antidepressiva geldt bij bewoners die last hebben van apathie.
Onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van medicatie de
klachten van apathie teweegbrengen of verergeren
(Leontjevas et al., 2013).
Hier moet men dus alert op blijven en extra op monitoren.
De wens van de bewoner.

Afhankelijk van wat gebruikelijk is binnen de instelling, kan de arts de
afname eventueel uitbesteden aan de psychologisch test-assistent of
overleggen met de psycholoog.

Inleiding

Er kunnen (goede) redenen zijn om van het bovenstaande schema af
te wijken.
De keuze van een antidepressivum kan mede gebaseerd zijn op individuele factoren, zoals (in willekeurige volgorde):

Inleiding

Literatuur
www.ggzrichtlijnen.nl. “Multidisiplinaire Richtlijn Depressie (3e revisie
2013).” Trimbos Instituut.

Procedures

Van Weel-Baumgarten EM, Van Gelderen MG, Grundmeijer HGLM,
Licht-Strunk E, Van Marwijk HWJ, Van Rijswijk HCAM, Tjaden BR,
Verduijn M, Wiersma Tj, Burgers JS, Van Avendonk MJP, Van der
Weele GM. NHG-Standaard Depressie (tweede herziening).
Huisarts Wet 2012;55(6):252-9

Inhoud

Leontjevas, R., Teerenstra, S., Smalbrugge, M., Vernooij-Dassen,
M.J.F.J., Bohlmeijer, E.T., Gerritsen, D.L., and Koopmans, R.T.C.M.
2013.
“More insight into the concept of apathy: a multidisciplinary depressopm management program has different effects on depressive
symptoms and apathy in nursing homes” Int Psychogeriatr, 25(12),
1941-52.

Opsporen

Behandelen
Bijlage
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Inleiding

Inhoud
Procedures

VOORBEELDFORMULIEREN

6

Opsporen

Behandelen

Bijlage

168

Inleiding

Inhoud
Procedures

6.1

Behandelen

Bijlage
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Opsporen

Observatieschaal depressie:
NORD

Observatieschaal depressie: NORD

Inleiding

6.1

ingevuld voorbeeld
Jansen, Hans

Datum ingevuld

28/05/2017

Geboortedatum

20/03/1952

Ingevuld door

Stevens, G.

Inhoud

Naam bewoner

Instructie

Ja

Procedures

De EVV vult de NORD schaal in
Antwoord ‘ja’ wanneer het gedrag voorkomt. Antwoord ‘nee’ wanneer u het gedrag niet hebt gezien.
Antwoord ook ‘nee’ als het gedrag op de bewoner niet van toepassing is. “Vaak” betekent hier dat het gedrag
“op meer dagen wel dan niet in tenminste de laatste twee weken, meerdere uren” aanwezig is geweest.

Nee

1. Maakt de bewoner vaak een verdrietige,
sombere of moedeloze indruk? 		

1 of 2 weken

2. Huilt de bewoner vaak of is hij/zij vaak
geëmotioneerd?		

Maand

3 Maanden

		 Anders, nl

3

Totaalscore
Ja

7. Zijn er bijzondere redenen om de bewoner
verder te onderzoeken voor een depres-			
siestoornis? Zo ja: geef de reden aan:

5. Zijn er vaak problemen met slapen (inslapen,
doorslapen, wakker worden) of met eten
(geen eetlust, ongewoon veel trek)?

8. Zijn er signalen van apathie?			

Bijlage

4. Moet de bewoner vaak worden
aangemoedigd om iets te ondernemen of
deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten?

Nee

Behandelen

Bij score ≥2 is verder
onderzoek nodig

3. Ontbreekt bij de bewoner vaak een positieve
reactie op sociale contacten of op plezierige
gebeurtenissen?		

Opsporen

6. Voor de meeste klachten beantwoordt met ‘JA’, geldt dat
verandering is te zien in de laatste:
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Inleiding

Inhoud
Procedures

6.2

Opsporen

Interviewlijst depressie:
GDS-8 / Geriatrische Depressie
Schaal 8

Behandelen
Bijlage

171

Interviewlijst depressie: GDS-8 / Geriatrische Depressie Schaal-8

Inleiding

6.2

ingevuld voorbeeld
Jansen, Hans

Afdeling

Zonnebloem

Geboortedatum

20/03/1952

Datum ingevuld

28/05/2017

Afgenomen

Dekkers, M.

Ingevuld door

Dekkers, M.

Inhoud

Naam bewoner

Procedures

Instructie
De psycholoog neemt de schaal af bij de bewoner.
Begin de afname met: ‘Ik ga u een aantal vragen stellen over uw gevoelens. Hier kunt u met ‘Ja’ of ‘Nee’ op antwoorden.
De vragen gaan over hoe u zich de afgelopen week heeft gevoeld. Het gaat dus niet alleen om hoe u zich vandaag voelt,
maar om de afgelopen week, met vandaag erbij.’

Nee

Ja
6. Bent u innerlijk tevreden met uw leven?		

2. Hebt u het gevoel dat uw leven leeg is?		

7. Hebt u het gevoel dat uw leven leeg is?		

3. Verveelt u zich vaak?		

8. Verveelt u zich vaak?		

Behandelen

1. Bent u innerlijk tevreden met uw leven?		

Nee

4. Hebt u meestal een goed humeur?
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4

Bijlage

1 punt bij ‘ja’ op vraag 2, 3, 6 en 8;
1 punt bij ‘nee’ op vraag 1, 4, 5 en 7. Totaalscore
Een score ≥3 is indicatief voor een
depressie, verder onderzoek is nodig

5. Voelt u zich meestal wel gelukkig?

Opsporen

Ja

Inleiding

Inhoud
Procedures

6.3

Opsporen

Interviewlijst depressie:
CSDD (Cornell) /Cornell
Scale of Depression in
Dementia (CSDD)

Behandelen
Bijlage

173

Interviewlijst depressie: CSDD (Cornell) / Cornell Scale of Depression in Dementia (CSDD)

Inleiding

6.3

ingevuld voorbeeld
Jansen, Hans

Afdeling

Zonnebloem

Geboortedatum

20/03/1952

Psycholoog

M. Dekkers

Afgenomen door

M. Verhees (psychologisch assistent)

Afgenomen bij

G. Stevens, EVV

Datum

05-06-2017

			Man		Vrouw

Inhoud

Naam bewoner

Procedures

Instructie

Scoringssysteem:

A = Niet te beoordelen

1 = Licht of wisselend aanwezig

A

1.

Angst angstige gezichtsuitdrukking, peinzend, zorgelijk

2.

Verdrietig verdrietige gezichtsuitdrukking, verdrietige stem, huilerig

3.

Reageert niet op plezierige gebeurtenissen

4.

Prikkelbaarheid gauw kwaad, slecht gehumeurd

0

1

2

Bijlage

Stemmingsgerelateerde kenmerken

2 = Ernstig

Behandelen

A

0 = Afwezig

Opsporen

Instructie
Deze lijst afnemen bij cognitief beperkte bewoners en bij cognitief competente bewoners wanneer het niet lukt
om de GDS-8 af te nemen
De psycholoog neemt de schaal af bij de EVV van de bewoner.
Loop samen met de EVV door de lijst en stel per kenmerk een vraag. Zet een kruisje in het betreffende vakje.
Beoordelingen zijn gebaseerd op symptomen en kenmerken waargenomen in de week voorafgaande aan het interview.
Er wordt geen score ingevuld als symptomen het gevolg zijn van lichamelijke beperkingen of ziekte.
Het is mogelijk om een nulscore te gebruiken bij ontbrekende items (u telt dan het betreffende
item niet mee in de totale score). Vul niet meer dan 4 items op.

174

A = Niet te beoordelen

1 = Licht of wisselend aanwezig

0 = Afwezig

2 = Ernstig

6.

Vertraging trage bewegingen, langzame spraak, trage reacties

7.

Meervoudige lichamelijke klachten
(let op: 0 – als deze klachten alleen gastro-intestinale symptomen betreffen of bijwerkingen van medicijnen)

8.

Interesseverlies t.a.v. gebruikelijke activiteiten
(0 – geen verslechtering in interesseverlies in laatste maand of als bewoner niet meedoet aan activiteiten
vanwege handicap of fysieke beperkingen i.p.v interesseverlies)

C

Lichamelijke kenmerken

9.

Vermindering van eetlust / eet minder dan gewoonlijk
(1 – wanneer bewoner niet aangemoedigd hoeft te worden; 2 – wanneer bewoner aangemoedigd
moet worden)

10.

Gewichtsverlies
(2 - indien meer dan 2 kilo in 1 maand; 1- indien wél gewichtsverlies, maar minder dan 2 kilo in 1 maand)

11.

Gebrek aan energie / gauw moe, niet in staat activiteiten vol te houden
(0 – als in de laatste maand geen verandering is opgetreden)

1

2

A

0

1

2

Behandelen

Agitatie rusteloos, handen wringen, haarplukken

0

Opsporen

5.

A

Procedures

Gedragsstoornissen

Inhoud

B

Inleiding

Scoringssysteem:

Bijlage
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A = Niet te beoordelen

1 = Licht of wisselend aanwezig

0 = Afwezig

2 = Ernstig

13.

Moeite met inslapen/later dan gewoonlijk voor deze persoon
(1 – wanneer het in de laatste week slechts een paar nachten betreft; 2 – wanneer het alle nachten betreft)

14.

Wordt meerdere malen wakker
(0 - als bewoner opstaat om naar de wc te gaan; 1 - soms wakker maar komt niet uit bed;
2 – als het meerdere nachten betreft en/of uit bed komt anders dan voor eten)

15.

Wordt ‘s morgens vroeg wakker, vroeger dan gewoonlijk voor deze persoon
(1 – wanneer bewoner na het wakker worden nog in slaap valt;
2 – wanneer bewoner niet meer in slaap valt en opstaat)

E

Cyclische functies

16.

Suïcide gedachten
(0 –geen recente gedachten of poging tot dood aanwezig; 1 – als bewoner het leven niet de moeite
waard vindt; 2 –als bewoner doodswensen heeft of er sprake is van een poging tot zelfmoord)

17.

Lage zelfwaardering zelfverwijten, gevoel te falen, minacht zichzelf
(1 – bij zelfverwijten of verlies van zelfwaardering; 2 – bij gevoel van falen, uitspraken over zichzelf minachten)

18.

Pessimisme/ verwacht het ergste
(1 – wanneer door anderen of zichzelf gerustgesteld kan worden;
2 – wanneer niet meer kan worden gerustgesteld)

19.

Wanen die overeenstemmen met de stemming
wanen m.b.t. armoede, ziekte, verlies

13

(0-38, afkappunt ligt tussen de 7 en de 8)
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2

A

0

1

2

Bijlage

CSDD- score:

1

Behandelen

Dagelijkse stemmingsschommelingen / ‘s morgens meer symptomen
(let op: schommelingen in avond niet meerekenen)

0

Opsporen

12.

A

Procedures

Cyclische functies

Inhoud

D

Inleiding

Scoringssysteem:

Inleiding

Inhoud
Procedures

6.4

Behandelen

Bijlage

177

Opsporen

Interviewlijst Apathie:
AES

Interviewlijst apathie:
depressie:
AES
CSDD
/ Apathy
(Cornell)
Evaluation
/ Cornell
Scale
Scale
Nursing
of Depression
Home version
in Dementia
(AES-10)
(CSDD)

Inleiding

6.4

ingevuld voorbeeld
Jansen, Hans

Afdeling

Zonnebloem

Geboortedatum

20/03/1952

Psycholoog

M. Dekkers

Afgenomen door

M. Verhees (psychologisch assistent)

Afgenomen bij

G. Stevens, EVV

Datum

05-06-2017

			Man		Vrouw

Inhoud

Naam bewoner

2

(1) Zeer
kenmerkend

(2) Enigszins kenmerkend

(3) Weinig
kenmerkend

AES2.

Hij/Zij krijgt de dingen gedaan voor de dag

AES3.

Het zelf opstarten van bepaalde dingen is belangrijk voor hem/haar

AES4.

Hij/Zij is geïnteresseerd in het opdoen van nieuwe ervaringen

AES5.

Hij/Zij steekt nergens veel moeite in [let op: negatief gesteld]

3
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2
3
3

Bijlage

Hij/Zij is geïnteresseerd in bepaalde dingen

Niet
meetbaar

Behandelen

2

AES1.

(4) Niet
kenmerkend

Opsporen

Deze lijst kan worden afgenomen wanneer mogelijk sprake is van apathie
De psycholoog neemt de schaal af bij de EVV van de bewoner, loopt samen met EVV door de lijst.
Begin de afname met: ‘Kunt u van onderstaande eigenschappen aangeven in hoeverre ze op dit moment kenmerkend zijn voor de bewoner?’
Kies het antwoord dat van toepassing is. Zie onderstaande tabel voor de scoring.

Procedures

Instructie

(2) Enigszins kenmerkend

Hij/Zij benadert het leven op een intense wijze

AES7.

Het is belangrijk voor hem/haar om klus volledig af te maken.

AES8.

Hij/Zij besteedt tijd aan dingen die hem/haar interesseren.

AES9.

Hij/Zij vertoont initiatief.

2

AES10.

Hij/Zij heeft motivatie.

2

Niet
meetbaar

2
3

Procedures

Let op: item 5 andersom scoren Een score ≥22 is indicatief voor apathie, verder onderzoek is nodig

Inhoud

25

(4) Niet
kenmerkend

3

AES6.

Totaalscore:

(3) Weinig
kenmerkend

Inleiding

(1) Zeer
kenmerkend

Opsporen

Behandelen
Bijlage
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Inleiding

Inhoud
Procedures

6.5

Opsporen

Dagprogramma
voorbeeld PG
(lichte AD-dementie)

Behandelen
Bijlage

180

5.1.1.1 Voorbeeld formulier dagprogramma en evaluatie
Naam bewoner:

Geboortedatum:

Mw. van Oranje

Afdeling:

30-04-1925datum: 30-04-1925

Rozenbottel

Opgesteld door:
Psycholoog:

Linda Janssen

Guido Peters

Inhoud

Tijd:

Actie:

Ochtend
8:00

Opstaan: Hoe?

Ontbijt: Hoe?

[aandachtspunten: hoe laat, waar, op welke manier, omgangsadviezen, voorkeur voor eten, óók (luxe)voeding mag vermeld worden]
10:30

Verzorging: Hoe?

Behandelen

Door één persoon. Goed aangeven wat je gaat doen. Mw. met een washandje zelf bovenlichaam laten wassen, onderlichaam
verzorgen. Keuze uit twee setjes bovenkleding voorstellen. Helpen met kleding/schoenen, maar geen volledige overname. Mw. kan
bij de ochtendzorg soms wat nors zijn, probeer haar daarom positief te bekrachtigen tijdens de verzorging. Zie verder uitgebreid
omgangsadvies van de psycholoog.
[aandachtspunten: tijden, uitvoering, bijzonderheden, adviezen. ADL-uitvoering zelf mag globaal als deze ergens in detail aanwezig is]
Dagelijkse activiteiten (uit het Plezierige-Activiteiten-Plan)

TV kijken in de woonkamer (dagelijks tenzij andere activiteit) [aandachtspunten: overnemen dagelijkse activiteiten uit het PAP,
tijden vermelden, eventuele bijzonderheden of omgangsadviezen]
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Bijlage

11:3012.15

Opsporen

Op bed. Radio aan. Geen melkproducten. Eten aanbieden maar zonder te vragen of mevr. wil eten. Instructies geven voor het
smeren van eerste boterham. Wanneer dit niet lukt vanwege sufheid, twee boterhammen voor haar smeren en mevr. motiveren
om een keuze te maken uit drie soorten beleg. Mevr. mag kort alleen gelaten worden wanneer ze begonnen is met eten. Voorkeur:
pindakaas, zalm, runderrookvlees, appelstroop, sinaasappelsap.

Procedures

Gebruik maken van de ‘wake-up-lamp’, geluid ‘zachte rinkel’, middel zacht. Glas water aangeven (zonder te vragen of ze dit wil).
Mevr. kan suf zijn in de ochtend, soms angstig, blijven praten met haar en steeds aangeven wat je gaat doen en – wanneer bekend – wat er gepland staat aan activiteiten. Aanspreken met voornaam.
[aandachtspunten: vaste tijd(!), op welke manier, specifieke omgangsadviezen indien van toepassing, benadering]

8:20

Inleiding

6.5 Dagprogramma voorbeeld PG (lichte AD-dementie)

12:30

Middageten: Hoe?

Warme maaltijd in de woonkamer, vermijden melkproducten. Voorkeur voor sinaasappelsap, vis, broccoli, meestal geen dessert (tenzij
met chocola).

Inleiding

Middag

[aandachtspunten: zie ontbijt]
Rustmoment (indien van toepassing): Hoe?

In haar kamer voor het raam (in het zonlicht dan wel daglichtlamp), rolstoel in kantelstand, deken om haar heen leggen. Vragen
of radio aan mag blijven staan.
[aandachtspunten: tijd, waar, bijzonderheden of omgangsadviezen]

Inhoud

13:3014:30

Avond
Avondeten: Hoe?

In haar kamer, broodmaaltijd (zie verder ontbijt). Let op: geen koffie (tenzij op verzoek, dan cafeïnevrij)
[aandachtspunten: zie ontbijt]

19:00

Dagelijkse activiteiten (uit het Plezierige-Activiteiten-Plan)

Televisie kijken in eigen kamer. Een kopje warme thee en een plantenboek binnen handbereik leggen.
Bewoner naar bed helpen: Hoe?

Mw. warme thee met honing geven voor het slapen gaan. Gezicht met washandje laten wassen. Verder aanwijzingen geven maar
geen volledige overname (zie ochtendzorg).

Opsporen

20:00

Procedures

17:30

[aandachtspunten: vaste tijd(!), bijzonderheden, adviezen. Zie ook ochtendzorg]

Datum eerste evaluatie

20-07-2017

Verantwoordelijke, Functie

Smits, EVV’er

Datum volgende evaluatie

20-10-2017

Verantwoordelijke, Functie

Smits, EVV’er

Behandelen

Planning evaluatie

Bijlage

Bijzonderheden: geen
[aandachtspunten: data vastleggen(!), wie is verantwoordelijk voor evaluatie, bijzonderheden]
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Datum uitgevoerd

27-07-2017

Verantwoordelijke, Functie

Smits, EVV’er

Inleiding

Resultaat evaluatie dagprogramma – voorbeeld

Bevinding

[aandachtspunten: evalueren uitvoerbaarheid, geschiktheid, effect op de stemming, noodzaak aanvullende omgangsadviezen en aanpassingen vanwege
veranderingen in gezondheids- en gemoedstoestand]

Inhoud

Vanwege gedragsproblematiek zijn aanpassingen nodig voor ‘opstaan’ en eetmomenten.

Afspraak wanneer / welke?
Psycholoog maakt nieuw omgangsadvies vanwege gedragsverandering

20-09-2017

AB’er past DP aan

Procedures

20-08-2017

[aandachtspunten: datum (!), wie en wat gaat doen]

Janssen

Paraaf psycholoog

Peters

Opsporen

Paraaf verantwoordelijke

Behandelen
Bijlage

183

Inleiding

Inhoud
Procedures

6.6

Behandelen

Bijlage

184

Opsporen

Plezierige-activiteiten-plan
voorbeeld

Inleiding

6.6 Plezierige-activiteiten-plan– voorbeeld

Mw. Vlaai

Afdeling:

Rododendron

Geboortedatum:

31-05-1926

Opgesteld door:

Henk de Vries

Psycholoog:

Nina Smit

Inhoud

Naam bewoner:

Doel(en):

Procedures

(1) Mw. huilt niet meer elke dag
(2) Mw. lacht regelmatig
Interesses vroeger en nu:
Vroeger:

Opsporen

(Mogelijke activiteiten en hobby’s)

Zie ingevuld formulier 3
Nu:
aangevinkt op het formulier o.a. muziek luisteren, zingen, planten/bloemen verzorgen, natuurgeluiden, wandelen, dansen, puzzelen, koken, kerk,
televisiekijken, luisteren naar verhalen (o.a. familie), eten met familie, een dutje doen, haar laten doen, etc.

Behandelen

Idem

Bijlage

185

1 op 1

Groep

• Schilderen
• Puzzelen

X

X

Inhoud

Groep

Weekplan

Inleiding

Dagplan

In te plannen plezierige en bewegingsactiviteiten:

1 op 1

X

• ‘Lingo’ kijken op tv

X

• Op het terras zitten in de zon

X

• Naar de pedicure & manicure
• Zingen en dansen

X
X

• Naar de kapper

X

• Echtgenoot aanwezig bij de avondzorg

X

• Reminiscentiegroep

X

• Kerkelijke dienst

Procedures

• Wandelen met echtgenoot

X
X

• Foto’s van natuur bekijken

X

• Snoezelen

X

Opsporen

• Eten met familie

Behandelen
Bijlage

186

Datum eerste evaluatie

20-07-2017

Verantwoordelijke, Functie

de Vries, EVV’

Datum volgende evaluatie

20-10-2017

Verantwoordelijke, Functie

de Vries, EVV’

Inhoud

Bijzonderheden: geen
[aandachtspunten: data vastleggen(!), wie is verantwoordelijk voor evaluatie, bijzonderheden]
Datum opgesteld PAP

Datum goedkeuring PAP door psycholoog

Handtekening/Functie

Handtekening psycholoog

28-03-2017

Smits, AB-er

Procedures

20-03-2017

Inleiding

Planning evaluatie

Peters G.

Resultaat evaluatie dagprogramma – voorbeeld
27-07-2017

Verantwoordelijke, Functie

de Vries, EVV

Bevinding
Vanwege gedragsproblematiek bekijken welke groepsactiviteiten geschikt zijn

Afspraak wanneer / welke?
Datum uitvoering

20-08-2017

Paraaf verantwoordelijke

Psycholoog maakt nieuw omgangsadvies vanwege gedragsverandering
[aandachtspunten: datum (!), wie en wat gaat doen]

Bijlage

20-09-2017

Taak

Behandelen

[aandachtspunten: evalueren uitvoerbaarheid, geschiktheid, zinvolheid en of activiteiten inderdaad als plezierig worden ervaren]

Opsporen

Datum uitgevoerd

AB’er past DP aan
de Vries

Paraaf psycholoog

187

Smit

Tijden in het DP

Puzzelen, ‘Lingo’ kijken, op het terras zitten in de zon, foto’s van natuur bekijken. Echtgenoot aanwezig bij avondzorg

Inleiding

Weekagenda Dagelijks (vermelden in het Dagprogramma)

Maandag

Schilderen

15.30

Echtgenoot op bezoek (wandeling)

19.00

Snoezelen

Inhoud

11.00

Dinsdag

Eens per twee weken (oneven) naar de kapper

15.30

Dansen

Woensdag
11.00

Eens per vier weken (even) naar de manicure & pedicure

15.00

Reminiscentiegroep

Opsporen

Donderdag
11.00

Taart bakken

15.30

Wandelen met mevrouw Pereboom

19.00

Snoezelen

Behandelen

Vrijdag
11.00

Zingen

15.30

Echtgenoot op bezoek (wandeling)

Procedures

11.00

Zaterdag
15.30

Echtgenoot op bezoek

Bijlage

Zondag
10.30

Kerkdienst, samen met echtgenoot

16.00

Kinderen op bezoek, samen eten met familie

188

