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 Het domein ‘mentaal welbevinden’ maakt deel uit van het Kwaliteitskader voor 
Verantwoorde Zorg. In essentie gaat het om de volgende indicatoren:

•	 	zorgverleners	hebben	respect	voor	de	eigen	identiteit	en	levensinvulling	van	de	cliënt;

•	 	zorgverleners	bieden	ondersteuning	aan	cliënten	bij	hun	persoonlijke	ontwikkeling,	
levenskeuzen	en	zingeving;

•	 	er	is	voldoende	aandacht	voor	cliënten	die	eenzaam	zijn	of	depressief;

•	 	er	is	voor	bewoners	van	verpleeg-	en	verzorgingshuizen	voldoende	geestelijke	
verzorging	beschikbaar;

•	 	veranderingen	in	het	mentaal	welbevinden	worden	tijdig	gesignaleerd	en	
doorgegeven.

(Zie:	Kwaliteitskader	Verantwoorde	Zorg,	Utrecht	2007)
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Op	allerlei	plaatsen	in	een	ouderenzorgorganisatie	zijn	mensen	betrokken	bij	het	mentaal	
welbevinden	van	de	cliënten.	Verzorgenden	natuurlijk,	die	in	de	dagelijkse	omgang	veel	met	en	
van	cliënten	meemaken	–	en	die	zich	al	dan	niet	in	staat	voelen	om	daar	passend	op	in	te	gaan.	
Dan	de	meer	gespecialiseerde	behandelaars	(psychologen,	geestelijk	verzorgers	of	specialisten	
ouderengeneeskunde)	wiens	expertise	min	of	meer	tijdig	wordt	ingeroepen	–	en	die	al	dan	niet	
het	gevoel	hebben	bij	te	kunnen	dragen	aan	een	goede	inbedding	voor	deze	dimensie	van	de	
zorg.	Maar	ook	managers	en	raden	van	bestuur,	die	verantwoordelijk	zijn	voor	de	organisatie	
van	zorg	en	dienstverlening	en	die	‘afgerekend’	worden	op	de	scores	in	het	kwaliteitskader	
Verantwoorde	Zorg.	Als	mentaal	welbevinden	voor	velen	van	hen	een	wat	ongrijpbaar	domein	is,	
hoe	dan	aanknopingspunten	te	vinden	om	er	mee	aan	de	slag	te	gaan?	Welke	visie	helpt	daarbij	
en	hoe	is	de	organisatie	in	te	richten	op	het	leveren	van	deze	kwaliteit	van	zorg?	

De	vijf	artikelen	in	dit	boekje	bieden	bestuurders	en	management	van	zorgorganisaties	
startpunten	om	werk	te	maken	van	mentaal	welbevinden.	Niet	alleen	depressiepreventie	
komt	aan	bod,	maar	ook	de	rol	van	identiteit	en	zinbeleving	in	de	zorg,	de	positie	van	
geestelijke	verzorging,	de	kracht	van	levensverhalen	en	de	gevolgen	voor	implementatie	en	
organisatieontwikkeling.	
Centrale	visie	is	dat	vraaggerichte	zorg	niet	mogelijk	is	zonder	oprechte	en	aanhoudende	
aandacht	voor	de	identiteit	van	de	cliënt.	Mentaal	welbevinden	is	geen	extraatje	in	de	zorg,	maar	
het	vormt	het	hart	van	de	zorg.	Door	werkelijk	aan	te	sluiten	bij	de	persoon	en	de	zinbeleving	
van	de	cliënt	wordt	zorg	doelmatiger	en	bevredigender;	voor	cliënt	èn	medewerker!	

drs. Aad Koster
directeur ActiZ

Mentaal	welbevinden	is	één	van	de	domeinen	van	Verantwoorde	Zorg.	
Naast	de	zorg	voor	het	lichaam	en	voor	wonen	en	participatie,	ervaren	velen	
mentaal	welbevinden	als	een	wat	‘ongrijpbaar’	domein.	En	dus	is	het	vaak	een	
ondergeschoven	kindje	in	de	zorg.	Tegenvallende	scores	op	de	indicator	voor	
depressie	zijn	het	signaal	om	er	iets	aan	te	gaan	doen,	maar	waar	te	beginnen?	
Met	de	vijf	artikelen	in	deze	bundel,	speciaal	geschreven	voor	de	praktijk	
van	de	ouderenzorg,	geeft	ActiZ	startpunten	om	te	werken	aan	mentaal	
welbevinden.	

Voorwoord
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Het KwalIteItsKader

Volgens	het	kwaliteitskader	voor	verantwoorde	zorg	mag	de	cliënt	
rekenen	op	adequate	aandacht	voor	en	ondersteuning	bij	depressie	en	
stemmingsstoornissen.	Als	indicator	geldt	het	percentage	cliënten	dat	de	
afgelopen	drie	dagen	symptomen	van	depressie	vertoonde.	Deze	indicator	
weegt	relatief	zwaar	bij	het	vaststellen	van	de	kwaliteit	van	mentaal	
welbevinden:	het	is	een	van	de	twee	indicatoren.	De	aandacht	voor	de	
depressiepreventie	is	welbewust	opgenomen	in	het	domein	mentaal	
welbevinden.	Er	is	een	nauw	verband	tussen	depressie	en	zingeving.	
Depressie	gaat	gepaard	met	gevoelens	van	zinloosheid	en	het	als	zinloos	
ervaren	van	het	bestaan	kan	leiden	tot	een	depressie.	Het	belangrijkste	
verband	is	echter	dat	ondersteuning	van	ouderen	bij	het	vormgeven	van	
een	zinvol	bestaan	preventief	werkt	tegen	het	ontwikkelen	van	depressieve	
klachten.	Voor	die	uitdaging	staat	de	ouderenzorg.	

depressIe bIj ouderen

Bijna	een	kwart	van	de	bewoners	van	zorginstelling	en	16%	van	ouderen	
die	thuiszorg	ontvangen,	lijdt	aan	depressieve	klachten	of	een	klinische	
depressie	.	De	cijfers	onderstrepen	de	urgentie	van	een	adequate	aanpak	
van	depressiepreventie.

Dit	artikel	beschrijft	wat	u	als	bestuurder	in	uw	organisatie	kunt	doen	om	depressieve	klachten	bij	
oudere	cliënten	te	voorkomen	of	terug	te	dringen.	Een	depressie	heeft	een	zeer	negatieve	invloed	
op	de	kwaliteit	van	leven.	En	omdat	relatief	veel	zorgafhankelijke	ouderen	lijden	aan	depressiviteit	
staat	depressiepreventie	terecht	hoog	op	de	agenda	van	de	branche.	In	dit	artikel	schetsen	we	
eerst	de	omvang	van	het	probleem.	Daarna	gaan	we	in	op	de	aard	van	depressieve	klachten,	de	
oorzaken	ervan	en	de	risicofactoren.	Vervolgens	presenteren	we	een	aantal	initiatieven	waarmee	
depressie	bij	ouderen	voorkomen	of	verminderd	kan	worden.

Depressiepreventie:  
van meten naar verbeteren
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de symptomen
Depressie	is	een	stemmingsstoornis,	gekenmerkt	door	een	zeer	sombere	
stemming	en	verlies	van	levenslust.	Depressiviteit	gaat	vaak	gepaard	
met	gevoelens	van	zinloosheid,	onmacht,	uitzichtloosheid,	angst,	schuld,	
wroeging	of	gedachten	aan	de	dood.	In	het	gedrag	vallen	een	verstoord	
slaapritme,	gebrek	aan	eetlust,	onrustig	of	agressief	gedrag	en	extreme	
moeheid	op.	Voor	de	diagnose	klinische	depressie	moet	iemand	in	ieder	
geval	voldoen	aan	het	kenmerk	‘zeer	sombere	stemming’	of	‘geen	interesse	
hebben	in	of	plezier	beleven	aan	activiteiten’.	Indien	dit	tijdens	2	weken	
het	merendeel	van	de	dagen	het	geval	is,	spreekt	men	van	een	klinische	
depressie.	Als	de	diagnose	klinische	depressie	niet	gesteld	kan	worden,	
maar	er	wel	sprake	is	van	een	aantal	symptomen	van	een	depressie,	spreekt	
men	van	depressieve	klachten.	Uit	onderzoek	blijkt	dat	depressiviteit	
vooral	voorkomt	bij	ouderen	die	eenzaam	zijn,	nadrukkelijk	bezig	zijn	met	
het	proces	van	ouder	worden	en	zich	veel	zorgen	maken	om	mensen	in	
hun	omgeving.	Depressie	bij	ouderen	is	veelal	hardnekkig,	er	is	vaak	sprake	
van	terugval	en	het	heeft	de	neiging	te	verslechteren.	

de relatie met zingeving 
Onder	zingeving	verstaan	we:	het	kunnen	ervaren	van	zin	en	het	kunnen	
verlenen	van	betekenis	aan	levenservaringen.	Zingeving	is	verweven	
met	alle	aspecten	van	ons	leven;	met	onze	dagelijkse	bezigheden,	met	
onze	gezondheidsbeleving,	met	de	relaties	die	we	hebben,	met	de	
gemeenschap	waartoe	we	behoren,	met	onze	zelfwaardering	en	met	de	
bredere	visie	op	het	leven	die	we	hebben.	
Zoals	gezegd	ligt	er	een	nauw	verband	tussen	depressie	en	zingeving.	
Enerzijds	tast	een	depressie	de	beleving	van	zin	aan:	de	zin	om	op	te	staan,	
om	te	eten,	om	iets	te	ondernemen,	om	contact	met	anderen	te	maken	en	
zelfs	de	zin	om	te	leven	überhaupt.	Anderzijds	kan	het	ontbreken	van	een	
zinvol	perspectief	op	het	eigen	leven	op	den	duur	aanleiding	geven	tot	
een	depressie.	Bij	het	ouder	worden	is	er	dus	sprake	van	een	wisselwerking.	
De	toenemende	afhankelijkheid	vraagt	van	ouderen	vaak	een	herziening	
van	wat	men	belangrijk	vindt	in	het	leven.	Ze	moeten	op	zoek	naar	
een	adequate	zingeving	van	het	leven	als	oudere.	Als	dit	proces	stokt	
kan	dat	leiden	tot	depressieve	gevoelens.	Anderzijds	kan	depressiviteit	
belemmerend	werken	om	te	komen	tot	een	zinvolle	visie	op	het	eigen	
leven.	Eenzijdige	aandacht	voor	het	fysiek-biologisch	functioneren	van	
ouderen	schiet	daarom	tekort	als	het	gaat	om	de	preventie	en	behandeling	
van	depressie.	Ondersteuning	bij	zingeving	moet	een	integraal	onderdeel	
zijn	van	de	zorg.	Dat	wil	zeggen	dat	er	in	het	zorgleefplan	aandacht	moet	
zijn	voor	de	hele	mens	inclusief	aspecten	van	zingeving,	iets	wat	nog	lang	
niet	altijd	het	geval	is.

»		 	Bij	het	vaststellen	van	de	omvang	van	het	
probleem	wordt	onderscheiden	een	ernstige	
of	klinische	depressie	van	mildere	vormen	van	
depressiviteit,	ook	wel	depressieve	klachten	
genoemd.	Uit	longitudinaal	onderzoek	blijkt	
dat	ongeveer	2-3%	van	de	Nederlanders	
tussen	de	55	en	85	jaar	lijdt	aan	een	klinische	
depressie.	Als	ook	de	depressieve	klachten	
worden	meegerekend	stijgt	het	percentage	
naar	13-15%.	Dat	verschilt	niet	sterk	van	
het	percentage	onder	volwassenen.	Voor	
bewoners	van	zorginstellingen	zijn	de	
percentages	veel	hoger.	Geschat	wordt	
dat	maar	liefst	8%	van	de	bewoners	van	
instellingen	voor	ouderenzorg	lijdt	aan	een	
klinische	depressie	en	14%	aan	depressieve	
klachten	(totaal	22%).	Deze	cijfers	komen	
overeen	met	het	beeld	uit	het	eerste	
brancheonderzoek	dat	met	de	normen	voor	
verantwoorde	zorg	is	uitgevoerd:	24%	van	
de	bewoners	van	zorginstellingen	en	16%	
van	de	cliënten	in	de	zorg	thuis	vertonen	
ernstige	en	minder	ernstige	symptomen	van	
depressiviteit.
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Uiteraard	kan	zelfs	de	beste	zorg	nooit	een	zinvol	bestaan	garanderen	en	
blijft	de	verantwoordelijkheid	voor	het	eigen	leven	voorop	staan.	Maar	er	
zijn	wel	voorwaarden	te	realiseren	die	mensen	in	een	zorgsituatie	kunnen	
helpen	hun	leven	betekenisvol	te	duiden	en	daardoor	zin	te	ervaren.	
Die	voorwaarden	zijn	onder	meer	dat	ouderen	kunnen	deelnemen	aan	
zinvolle	activiteiten	die	passen	bij	hun	persoonlijke	interesse,	dat	ouderen	
benaderd	worden	als	unieke	mensen	met	een	uniek	levensverhaal	en	
niet	als	exemplaren	van	een	cliëntencategorie,	dat	ouderen	zich	ingebed	
weten	in	betekenisvolle	relaties	met	familie,	vrienden,	medebewoners,	
zorgverleners	en	vrijwilligers	en	dat	ouderen	de	ruimte	krijgen	om	over	
hun	persoonlijke	zingeving	te	communiceren	(zie	ook	artikel	2).	

risicofactoren
Voor	de	depressiepreventie	is	het	van	belang	om	specifiek	aandacht	
te	geven	aan	ouderen	in	de	risicocategorie.	Er	wordt	in	dat	verband	
onderscheid	gemaakt	tussen	persoonsgebonden	risicofactoren	en	
specifieke	omstandigheden	die	het	risico	van	depressie	vergroten.	Bij	de	
persoonsgebonden	factoren	gaat	het	om	genetische	aanleg,	verstoorde	
hechting,	ingrijpende	levenservaringen,	een	eerdere	depressie	of	het	
ontbreken	van	een	adequaat	zingevingkader.	De	meest	in	het	oog	
springende	specifieke	omstandigheden	die	tot	een	depressie	kunnen	
leiden	zijn	zogenaamde	transitie-ervaringen	of	verlieservaringen,	zoals	
verhuizing,	het	overlijden	van	een	dierbare,	versmalling	van	sociale	
contacten,	het	ontwikkelen	van	een	chronische	ziekte,	en	cognitieve	
achteruitgang.	Uit	onderzoek	blijkt	dat	de	kans	op	een	depressie	sterk	
toeneemt	naarmate	er	meer	transitie-ervaringen	plaats	vinden.	Maar	ook	
eerder	geleden	verlies,	zoals	het	moeten	afbreken	van	een	opleiding,	een	
echtscheiding	of	een	miskraam,	kan	zonder	aanwijsbare	aanleiding	ineens	
opspelen.	En	ook	gevoelens	van	eenzaamheid,	onmacht	en	overbodigheid	
kunnen	leiden	tot	een	depressie.	Het	gevoel	van	overbodigheid	
wordt	mede	veroorzaakt	door	het	feit	dat	in	onze	samenleving	geen	
betekenisvolle	rolomschrijving	voor	ouderen	bestaat.	Deze	‘rolloosheid’	
geeft	het	gevoel	buiten	het	echte	leven	te	staan,	waar	werken,	leren	
en	recreëren	centraal	staan.	Deze	risicofactoren	overziend,	zal	het	niet	
verbazen	dat	het	overgrote	deel	van	de	ouderen	die	zorg	ontvangt	–	thuis	
of	in	een	instelling	–	tot	de	risicocategorie	behoort.	

depressIepreVentIe

Het	creëren	van	een	integraal	beleid	voor	depressiepreventie	is	geen	
eenvoudige	zaak.	Er	bestaat	geen	blauwdruk	of	een	beproefde	formule	
voor	depressiepreventie	in	de	ouderenzorg:	het	staat	voor	een	groot	
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deel	nog	in	de	kinderschoenen.	Inmiddels	bestaat	er	wel	bewijs	voor	de	
effectiviteit	van	bepaalde	methoden	en	interventies,	maar	voor	al	die	
methoden	en	interventies	geldt	dat	zij	voor	een	optimaal	effect	ingebed	
moeten	zijn	in	een	betekenisgerichte	zorgcultuur	(zie	ook	artikel	4	over	
narratieve	interventies	en	artikel	5	over	implementatie).	Het	opzetten	
van	preventiebeleid	voor	depressie	is	dus	voor	iedere	zorgaanbieder	een	
zoektocht	in	het	kader	van	de	eigen	zorgcultuur.	Met	dit	artikel	geven	we	
een	aantal	handvatten	om	integraal	beleid	voor	depressiepreventie	vorm	
te	geven.

Integraal beleid
Een	integraal	beleid	voor	depressiepreventie	kent	drie	onderdelen:	
1)	algemene	voorlichting	(universele	preventie),	2)	terugdringen	van	
potentiële	oorzaken	die	de	depressie	kunnen	bevorderen	(selectieve	
preventie)	en	3)	vroegtijdige	signalering	van	depressie	waarna	een	
adequate	behandeling	ingezet	kan	worden	(geïndiceerde	preventie).	

algemene voorlichting
Hoewel	depressie	een	veel	voorkomende	aandoening	is,	is	de	kennis	
erover	nog	steeds	beperkt.	Daarom	is	het	in	de	eerste	plaats	nodig	om	aan	
ouderen,	hun	familie	en	aan	zorgverleners	goed	afgestemde	voorlichting	te	
geven.	Die	voorlichting	moet	in	de	eerste	plaats	gaan	over	de	symptomen	
van	een	depressie,	zodat	depressieve	klachten	tijdig	herkend	kunnen	
worden.	In	de	tweede	plaats	is	voorlichting	over	de	mogelijkheden	voor	
behandeling	nodig,	bijvoorbeeld	over	beschikbare	therapieën	en	over	
waar	men	hulp	kan	krijgen.	In	de	derde	plaats	is	het	nodig	om	aandacht	te	
geven	aan	de	oordelen	die	aan	een	depressie	verbonden	zijn.	Veel	ouderen	
schamen	zich	ervoor	om	psychische	problemen	bespreekbaar	te	maken.	
Het	uit	de	weg	helpen	van	misverstanden	werkt	drempelverlagend	om	
tijdig	hulp	te	vragen.
Het	is	aan	te	raden	om	de	informatie	te	geven	tijdens	voorlichtings-
bijeenkomsten	voor	de	ouderen	zelf,	maar	ook	tijdens	bijeenkomsten	voor	
familieleden	en	mantelzorgers.	Het	werken	met	folders	heeft	bij	ouderen	
doorgaans	een	gering	effect.	Daarnaast	is	scholing	op	dit	punt	voor	
zorgverleners	van	groot	belang	(zie	ook	hiernaast).

Het terugdringen van potentiële oorzaken
Het	tweede	niveau	van	depressiepreventie	is	selectieve	preventie.	Dit	
betreft	de	ondersteuning	van	risicogroepen,	met	name	van	ouderen	die	
transitie-ervaringen	hebben	doorgemaakt,	zoals	een	verhuizing,	het	verlies	
van	een	partner	of	ingrijpende	verslechtering	van	de	gezondheid.	
De	basis	voor	preventiebeleid	is	een	betekenisvolle	(zorg)omgeving.	

»		 	Speciaal	voor	kortdurende	voorlichtings-
bijeenkomsten	over	het	thema	depressie	heeft	
het	Trimbos-instituut	de	film	De	kunst	van	
het	ouder	worden	gemaakt	(www.trimbos.
nl).	Deze	film	kan	worden	vertoond	in	de	
zorginstelling,	aangevuld	met	een	korte	
inleiding	over	het	onderwerp.	Uit	de	praktijk	
blijkt	dat	er	meestal	veel	vragen	leven	bij	de	
deelnemers.	Daarom	is	het	zinvol	om	ruim	de	
tijd	te	nemen	voor	deze	bijeenkomsten.	Bij	
de	opzet	van	de	voorlichtingsbijeenkomsten	
kan	gebruik	worden	gemaakt	van	de	
Trimbosbrochure	Achter	een	lachend	gezicht.	
De	bijeenkomst	kan	ook	opengesteld	worden	
voor	ouderen	uit	de	omliggende	wijk.
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Dat	wil	zeggen	dat	er	in	het	verzorgingshuis,	het	verpleeghuis	of	in	de	
Zorg	Thuis	gewerkt	wordt	op	een	manier	die	aansluit	bij	de	persoonlijke	
zorgbehoeften	van	de	cliënt.	Voorwaarde	daarvoor	is	dat	zorgverleners	
geïnteresseerd	zijn	in	wie	de	cliënt	is	en	wat	voor	haar	belangrijk	is	en	
daarover	met	de	cliënt	in	gesprek	gaat.	Daarom	verdient	het	aanbeveling	
om	te	(gaan)	werken	vanuit	een	belevingsgerichte	zorgvisie	(of	een	van	de	
varianten	daarvan).
In	de	tweede	plaats	is	het	van	belang	dat	ouderen	worden	gestimuleerd	
om	deel	te	nemen	aan	zinvolle	activiteiten.	De	nadruk	ligt	hier	
op	het	begrip	‘zinvol’,	dat	wil	zeggen	dat	de	activiteiten	moeten	
aansluiten	bij	persoonlijke	interesses	van	ouderen.	Daartoe	zal	met	
de	ouderen	overlegd	moeten	worden.	Het	vereist	creativiteit	om	een	
gevarieerd	aanbod	van	activiteiten	aan	te	bieden,	zowel	individueel	als	
groepsgewijs.	
Juist	daarom	is	in	de	derde	plaats	een	multidisciplinaire	aanpak	bij	
depressiepreventie	belangrijk.	Alleen	goede	samenwerking	tussen	
de	verzorging,	de	psycholoog,	de	geestelijk	verzorger,	de	fysio-	of	
ergotherapeut,	de	activiteitenbegeleiding	en	vrijwilligers	kan	leiden	
tot	een	geïntegreerd	en	divers	aanbod	van	zinvolle	activiteiten,	zoals	
beweging,	gezelligheid,	persoonlijke	gesprekken,	een	frisse	neus.	

Voor	ouderen	die	specifieke	transities	hebben	doorgemaakt	is	gerichte	
ondersteuning	gewenst.	Die	ondersteuning	moet	zo	goed	mogelijk	
afgestemd	zijn	op	het	specifieke	risico.	
Voor	ouderen	die	recent	een	partner	hebben	verloren	zijn	individuele	
gesprekken	met	een	psycholoog	of	een	geestelijke	verzorger	de	
aangewezen	interventie	(zie	hiervoor	artikel	3).	Ook	zijn	positieve	
ervaringen	opgedaan	met	begeleide	gespreksgroepen	voor	weduwen	en	
weduwnaars.	
Uit	onderzoek	blijkt	dat	de	angst	voor	opname	een	reden	kan	zijn	voor	
het	ontstaan	van	depressiviteit	.	Een	goede	screening	bij	opname	en	
zorgvuldige	begeleiding	van	de	verhuizing	naar	het	verzorgings-	of	
verpleeghuis	zijn	daarom	aan	te	raden.	Vaak	vindt	de	verhuizing	onder	
druk	plaats	en	is	er	weinig	reflectie	op	wat	de	verhuizing	voor	de	oudere	
betekent.	Daarom	is	het	goed	gerichte	begeleiding	te	organiseren	
rondom	de	verhuizing,	zoals	het	brengen	van	een	huisbezoek	
voorafgaand	aan	de	verhuizing	en	het	begeleiden	van	de	oudere	bij	de	
inrichting	van	de	eigen	kamer.	In	het	verhuisproces	dient	de	impact	die	
een	verhuizing	heeft	op	de	oudere	erkend	te	worden.	Daarnaast	moet	bij	
de	herinrichting	expliciet	aandacht	worden	geschonken	aan	het	plaats	
geven	van	betekenisvolle	foto’s,	voorwerpen	of	meubels	en	het	moeten	
loslaten	van	bezittingen	die	geen	plaats	meer	kunnen	krijgen.		

»		 	Bij	zinvolle	activiteiten	kunt	u	naast	gezellige	
en	verstrooiende	activiteiten	ook	denken	
aan	educatieve	bijeenkomsten,	bijvoorbeeld	
rondom	computergebruik	maar	ook	rondom	
de	vraag	hoe	het	is	om	ouder	te	worden,	
activiteiten	gericht	op	hulpverlening	aan	
anderen,	bijvoorbeeld	door	het	maken	en	
verkopen	van	producten	voor	een	goed	doel,	
ontmoetingen	met	kinderen	van	basisscholen,	
activiteiten	gericht	op	lichaamsbeweging	en	
het	ondersteunen	van	netwerken	in	en	buiten	
de	zorginstelling	en	specifieke	activiteiten	
om	eenzaamheid	te	voorkomen	of	te	
verminderen.	

»		 	Speciaal	voor	ouderen	die	recent	een	
partner	hebben	verloren	heeft	het	Landelijk	
Centrum	voor	rouwverwerking	een	methode	
ontwikkeld	om	in	groepen	over	het	verlies	
te	spreken.	Uit	onderzoek	blijkt	dat	deze	
laagdrempelige	methode	veelbelovende	
resultaten	heeft	met	name	ook	op	het	punt	
van	depressiepreventie.
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Zulke	gesprekken	leveren	persoonlijke	verhalen	op,	die	meteen	ook	een	
beeld	geven	van	wie	de	oudere	is	en	wat	voor	haar	belangrijk	is.	
Ouderen	die	lijden	aan	ingrijpend	gezondheidsverlies	kunnen,	naast	
individuele	gesprekken,	baat	hebben	bij	de	cursus	Op	zoek	naar	zin,	
waarin	de	relatie	tussen	verlieservaringen	en	het	zoeken	naar	een	zinvolle	
invulling	van	het	leven	met	beperkingen	aan	de	orde	komt.
In	het	algemeen	geldt	dat	reminiscentie,	het	maken	van	een	levensboek	
of	een	levensbox	kunnen	helpen	om	na	een	transitie	het	onderbroken	
levensverhaal	weer	continuïteit	te	geven.	Dit	kan	eveneens	beschermend	
werken	tegen	het	ontwikkelen	van	een	depressie	(zie	hiervoor	ook	artikel	4).
Bij	al	deze	interventies	is	het	van	belang	dat	altijd	de	wens	van	de	bewoner	
gevolgd	wordt	en	dat	ouderen	niet	onder	druk	gezet	worden.	Weerstand	
tegen	het	spreken	over	ingrijpende	ervaringen	kan	erop	wijzen	dat	er	
reeds	sprake	is	van	een	depressie.	In	die	gevallen	kan	het	ophalen	van	
herinneringen	averechts	werken.	Advies	van	de	psycholoog	of	de	geestelijk	
verzorger	is	dan	gewenst.	

Vroegtijdige signalering en behandeling
Het	derde	niveau	is	de	geïndiceerde	preventie.	Die	is	gericht	op	ouderen	
met	beginnende	depressieve	klachten	en	ouderen	met	een	klinische	
depressie	en	is	bedoeld	om	verergering	of	terugval	te	voorkomen.	
Geïndiceerde	preventie	vraagt	om	vroegtijdige	signalering	van	depressieve	
klachten	en	deskundige	professionele	behandeling.
Het	blijkt	dat	depressieve	klachten	bij	ouderen	relatief	laat	door	anderen	
worden	opgemerkt,	ondermeer	doordat	depressieve	klachten	vaak	
per	abuis	alleen	als	somatisch	worden	geïnterpreteerd	of	doordat	
zorgverleners	menen	dat	depressieve	klachten	‘gewoon’	bij	het	ouder	
worden	horen.	

Helpenden,	verzorgenden	en	verpleegkundigen	spelen	bij	de	vroegtijdige	
signalering	een	centrale	rol	omdat	zij	het	meeste	contact	met	de	bewoners	
hebben	en	ook	met	hen	optrekken	in	alledaagse	omstandigheden.	Het	
blijkt	echter	dat	de	meeste	helpenden,	verzorgenden	en	verpleegkundigen	
over	onvoldoende	kennis	en	vaardigheden	beschikken	om	symptomen	
van	depressie	vroegtijdig	te	herkennen.	Om	dit	te	verbeteren	is	specifieke	
scholing	nodig.	Hiervoor	zijn	cursussen	ontwikkeld,	bijvoorbeeld	door	het	
Trimbos	instituut	en	door	de	GGZ-Drenthe,	het	VSGO-GIP-pakket,	zie	bij	
de	referenties.	Uit	onderzoek	naar	de	effectiviteit	van	de	cursus	van	het	
VSGO-GIP-pakket	blijkt	dat	het	aantal	ouderen	met	depressieve	klachten	in	
instellingen	waar	zorgprofessionals	de	cursus	hebben	gevolgd	significant	
afneemt.	
	

»		 	Mevrouw	Versteegt	(88)	worstelt	al	enige	jaren	
met	‘somberheid’	zoals	zij	dat	noemt.	Na	een	
gesprek	met	de	psycholoog	weet	zij	dat	zij	
lijdt	aan	depressieve	klachten.	Ze	is	blij	dat	het	
nu	een	naam	heeft	en	dat	ze	er	medicijnen	
tegen	krijgt.	Maar	ze	praat	er	liever	niet	met	
medebewoners	over.	“Zij	zullen	dan	zeggen	
dat	ik	me	niet	zo	moet	aanstellen.	Iedereen	
heeft	wel	eens	‘mindere	dagen’.”
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Tot	op	heden	is	er	in	de	behandeling	van	depressie	bij	ouderen	maar	
beperkt	aandacht	voor	de	relatie	met	zingeving.	Behandeling	richt	zich	
voornamelijk	op	medicatie,	beweging	en	het	aanleren	van	meer	positieve	
denkpatronen,	juist	ook	vanwege	de	bewezen	positieve	effecten	van	
deze	benaderingen.	Inhoudelijk	ingaan	op	de	vragen	rond	verlies,	oud	
worden	en	oud	zijn,	op	eenzaamheid	en	op	de	eigen	levensloop	komt	
veel	minder	in	beeld.	Bij	ouderen	met	een	klinische	depressie	is	dat	ook	
begrijpelijk	omdat	een	dergelijk	benadering	mogelijk	averechts	werkt.	
Maar	cliënten	met	mildere	depressieve	klachten	stellen	juist	prijs	op	een	
meer	inhoudelijke	benadering.	En	voor	depressiepreventie	is	het	zeker	
noodzakelijk.	Onderdeel	van	de	behandeling	is	ook	een	goede	bejegening	
door	zorgverleners.	Het	blijkt	dat	veel	verzorgenden	en	verpleegkundigen	
het	begeleiden	van	en	de	communicatie	met	mensen	met	depressieve	
klachten	moeilijk	vinden.	Het	roept	gevoelens	op	van	onmacht	en	afweer	
vooral	vanwege	het	feit	dat	depressieve	ouderen	soms	nauwelijks	op	
emotioneel	niveau	geraakt	kunnen	worden	(apathie).	Voor	het	contact	
maken	met	mensen	met	depressieve	klachten	en	het	hanteren	van	de	
eigen	gevoelens	van	onmacht	of	afweer	is	specifieke	scholing	beschikbaar,	
vaak	in	combinatie	met	het	verbeteren	van	vroegsignalering.	GGZ-
instanties	kunnen	deze	scholing	verzorgen	(zie	bij	de	referenties).
	

depressIepreVentIe bIj dementerenden 

Voor	de	preventie	van	depressie	bij	dementerende	ouderen	blijkt	het	
aansluiten	bij	persoonlijke	interesses	en	hobby’s	eveneens	bijzonder	
effectief.	Het	Nivel	ontwikkelde	een	speciale	toolkit	waarmee	depressieve	
klachten	bij	dementerenden	tijdig	gesignaleerd	kunnen	worden	en	
waarmee	met	dementerende	ouderen	zinvolle	activiteiten	ondernomen	
kunnen	worden,	die	aansluiten	bij	hun	interesses	en	vroegere	bezigheden.	
In	feite	is	dit	een	variant	op	de	stelling	van	dit	artikel	dat	vooral	een	
betekenisvolle	leefomgeving	en	een	zinvolle	dagbesteding	preventief	
werken.	De	specifieke	aanbevelingen	in	de	toolkit	geven	handvatten	om	
hier	concreet	werk	van	te	maken.

IntegratIe In Het Zorgleefplan

Het	zorgleefplan	is	een	waardevol	instrument	in	de	preventie	van	
depressie.	In	de	eerste	plaats	kan	in	het	zorgleefplan	een	biografische	
paragraaf	opgenomen	worden	waarin,	in	overleg	met	de	bewoner,	de	
belangrijkste	levensgebeurtenissen	uit	haar	leven	zijn	genoteerd.	Op	
basis	van	de	biografische	informatie	kan	een	inschatting	gemaakt	worden	
in	welke	mate	de	bewoner	behoort	tot	de	risicogroep.	Bovendien	kan	

»		 	Je	nagels	lakken,	het	lijkt	een	futiliteit,	maar	
volgens	de	Nederlandse	onderzoekster	Renate	
Verkaik	kan	het	depressies	bij	dementerenden	
tegen	gaan.	Naast	het	lakken	van	je	nagels	
zijn	alledaagse	dingen	zoals	liedjes	zingen,	
wandelen	met	een	begeleidster	en	spelletjes	
spelen	eveneens	aangewezen	methoden	
om	depressie	tegen	te	gaan.	Verzorgenden	
zouden	zich	meer	moeten	verdiepen	in	de	
vroegere	bezigheden	en	hobby’s	van	de	
patiënten	om	zo	depressies	tegen	te	gaan.	
Renate Verkaik, Depression in dementia: 
development and testing of a nursing guideline. 
Proefschrift. Utrecht: Universiteit Utrecht (2009)
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dit	helpen	om	op	een	betekenisvolle	manier	contact	te	maken	met	
de	bewoner	en	samen	met	haar	zinvolle	bezigheden	te	ontwerpen.	In	
de	tweede	plaats	verdient	het	aanbeveling	dat	de	verantwoordelijke	
verpleegkundigen	en	verzorgenden	in	het	zorgleefplan	nauwkeurig	hun	
observaties	bijhouden	ten	aanzien	van	uitingen	van	de	bewoner	die	wijzen	
op	beginnende	depressie.	

Zorg tHuIs

In	de	bovenstaande	informatie	hebben	we	ons	met	name	gericht	op	de	
intramurale	ouderenzorg.	Veel	zorgaanbieders	bieden	ook	Zorg	Thuis.	
Voor	de	Zorg	Thuis	is	veel	van	deze	informatie	ook	bruikbaar,	maar	de	
verantwoordelijkheid	van	de	zorgaanbieder	beperkt	zich	veelal	tot	een	
vroegtijdige	signalering,	het	doorverwijzen	en	stimuleren	van	actief	
handelen.	(Zie	daarvoor	het	rapport	van	het	Trimbos	instituut	over	
depressiepreventie	in	de	nota	lokaal	gezondheidsbeleid	2005).	Belangrijke	
voorwaarde	is	dat	de	zorgaanbieder	goed	op	de	hoogte	is	van	de	relevante	
netwerken	en	structureel	participeert	in	overleg	met	de	netwerkpartners.	
Met	name	in	de	samenwerking	met	de	GGZ	kan	veel	winst	geboekt	
worden.	Voor	een	aanbod	van	de	diensten	van	de	GGZ-organisaties	kunt	u	
terecht	bij	het	Nederlands	Kenniscentrum	Ouderenpsychiatrie	(NKOP).	

ConClusIe

Een	integrale	benadering	biedt	de	beste	kansen	voor	depressiepreventie.	
Voorlichting	op	maat,	specifieke	aandacht	voor	risicocategorieën	en	
vroegtijdige	signalering	en	behandeling	komen	het	beste	tot	hun	
recht	in	een	betekenisgerichte	zorgcultuur.	Kern	daarvan	zijn:	1)	een	
belevingsgerichte	bejegening,	2)	het	aanbieden	van	zinvolle	activiteiten,	
3)	specifieke	aandacht	voor	zingeving	en	4)	een	multidisciplinaire	aanpak.	
Het	opzetten	van	een	adequaat	en	samenhangend	preventiebeleid	is	een	
zoektocht,	maar	gezien	de	bijdrage	aan	de	kwaliteit	van	leven	van	ouderen,	
alle	moeite	waard.	
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van	www.actiz.nl.	Gedrukte	exemplaren	
kunt	u	bestellen	bij	Reliëf	(www.relief.nl)	en	
Expertisenetwerk	Levensvragen	en	Ouderen	
(www.netwerklevensvragen.nl/producten).

Reliëf, 
Christelijke vereniging van 
zorgaanbieders
Neckardreef	6
3562	CN	Utrecht

Telefoon	(030)	261	04	54
Fax	(030)	261	25	29
info@relief.nl
www.relief.nl

ActiZ
Oudlaan	4
3515	GA	Utrecht
Postbus	8258
3503	RG	Utrecht

Telefoon	(030)	273	93	93
Fax	(030)	273	97	87
info@actiz.nl
www.actiz.nl


