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Samenvatting 
Hoofdstuk 1 is de algemene inleiding van dit proefschrift. Psychische stoornissen komen 

geregeld voor bij ouderen (65-plus). Het hebben van een psychische stoornis heeft 

negatieve gevolgen voor de oudere zelf en zijn of haar omgeving. Het is daarom belangrijk 

dat psychische problemen bij ouderen behandeld worden, maar het is niet vanzelfsprekend 

dat dit gebeurt. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, waaronder het niet 

onderkennen door de oudere zelf dat er problemen zijn, het niet herkennen door de 

huisarts dat er psychische klachten zijn, of het niet bijtijds doorverwijzen naar meer 

gespecialiseerde hulpverlening mocht behandeling in de huisartspraktijk niet afdoende 

blijken. 

Er zijn in de afgelopen jaren verschillende initiatieven geweest om de psychische 

hulpverlening in het algemeen en specifiek aan ouderen te verbeteren. Voorbeeld hiervan 

is de ontwikkeling van richtlijnen voor hulpverleners ter bevordering van de herkenning 

en behandeling van psychische klachten. Ook zijn er verschillende beleidsmaatregelen 

genomen om de toegankelijkheid en de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg 

(GGZ) te beïnvloeden. Zo zijn er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat meer 

mensen met psychische klachten in de eerste lijn worden behandeld in plaats van in de 

gespecialiseerde GGZ en zijn er afspraken gemaakt over het bevorderen van transparantie 

en effectiviteit van de GGZ door middel van ‘Routine Outcome Monitoring’ (ROM). 

Dit proefschrift beoogt een bijdrage te leveren aan de verbetering van de 

toegankelijkheid en effectiviteit van de GGZ voor ouderen. Met betrekking tot de 

toegankelijkheid is onderzocht welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de 

herkenning en behandeling van psychische problemen bij ouderen door de huisarts 

(hoofdstuk 2) en welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in het aantal ouderen dat 

gebruikmaakt van de gespecialiseerde GGZ en het type zorg dat zij daarbinnen ontvingen 

(hoofdstuk 3). Om meer zicht te krijgen op de effectiviteit van de GGZ voor ouderen is 

de Monitor Geestelijke Gezondheidszorg Ouderen (MEMO) ontwikkeld. In hoofdstuk 

4 is de opzet van MEMO beschreven, evenals welke cliënten zijn geïncludeerd. Ook is 

onderzocht of behandelaars de procedures van MEMO werkbaar vonden (hoofdstuk 5) 

en wat de psychometrische eigenschappen zijn van de primaire uitkomstmaat in MEMO, 

de Health of the Nation Outcome Scales for Older Adults (HoNOS 65+; hoofdstuk 6). 

Daarna is bestudeerd of ouderen opknappen van de geestelijke gezondheidszorg die zij 

hebben ontvangen, wat dit voorspelt (hoofdstuk 7) en welke factoren de behandelduur 

voorspellen (hoofdstuk 8).   

Hoofdstuk 2 beschrijft ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in de periode 2002-

2010 in de herkenning en behandeling van psychische klachten bij ouderen door de 
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huisarts. Hiervoor zijn gegevens van de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn gebruikt. In 

het algemeen lijkt er geen verandering te hebben plaatsgevonden in de mate waarin 

psychische klachten bij ouderen geregistreerd werden door de huisarts. Echter, bij enkele 

specifieke diagnoses was er wel sprake van verandering. De diagnoses dementie en 

alcoholmisbruik werden bij ouderen vaker geregistreerd, terwijl de prevalentie van angst 

en overspannenheid afnam. Het is mogelijk dat deze dalingen samenhangen met een 

wetswijziging waardoor benzodiazepinen, medicatie die vaak bij angst en overspannenheid 

wordt voorgeschreven, niet meer vergoed werden binnen de basisverzekering. Dit heeft 

ervoor gezorgd dat huisartsen deze medicatie minder vaak zijn gaan voorschrijven, 

en maakte het registreren van de psychische diagnoses wellicht minder noodzakelijk. 

Verder bleek uit deze studie dat huisartsen ouderen met psychische klachten vaker 

zijn gaan doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ. Verwijzingen naar andere 

eerstelijnsaanbieders, zoals de eerstelijnspsycholoog, bleven onveranderd laag. Dit was 

een verrassende bevinding gezien het overheidsbeleid om meer mensen in de eerste lijn 

te behandelen in plaats van in de gespecialiseerde GGZ. Maar gezien het feit dat het 

percentage verwijzingen van ouderen met psychische problemen naar de gespecialiseerde 

GGZ aanmerkelijk lager lag dan het percentage verwijzingen bij volwassenen, kon de 

toegenomen verwijzing als gunstig worden aangemerkt.  

Hoofdstuk 3 behandelt ontwikkelingen in het aantal ouderen dat in behandeling kwam 

in de gespecialiseerde GGZ en het type zorg dat zij daarbinnen ontvingen in de periode 

1990-2004. Hierbij werd gebruikgemaakt van data uit de Psychiatrische Casus Registers 

(PCRs). Uit de studie bleek dat er meer ouderen gebruikmaakten van de gespecialiseerde 

GGZ. De toename bleek niet alleen te kunnen worden toegeschreven aan de vergrijzing, 

aangezien ook de proportie ouderen dat in zorg kwam, toenam. Gegeven mogelijke 

verklaringen zijn een afname in beschikbaarheid van informele zorg, een cohorteffect, 

de introductie van nieuwe interventies voor ouderen die eerder onbehandeld bleven, of 

betere herkenning van psychische problemen door huisartsen. Verder liet de studie zien 

dat er tot 2002 een verschuiving plaatsvond van klinische behandeling naar ambulante 

behandeling (deïnstitutionalisering), waardoor meer ouderen binnen de gespecialiseerde 

GGZ behandeld konden worden tegen gelijke kosten.  

Hoofdstuk 4 gaat in op het meten van de effectiviteit van de GGZ voor ouderen. Uit 

de studie in hoofdstuk 3 bleek namelijk dat het merendeel van de ouderen in de 

gespecialiseerde GGZ ambulant behandeld werd. Er waren echter geen databronnen 

beschikbaar om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de zorg. Om inzicht te krijgen 

of ouderen ook daadwerkelijk opknappen van de zorg die zij ontvangen, werd daarom 

MEMO ontwikkeld. Vijftien GGZ-instellingen verspreid over Nederland hebben 
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hieraan deelgenomen. Zij includeerden cliënten met gerontopsychiatrische problematiek 

(cliënten met dementie of andere cognitieve problematiek als primaire diagnose waren 

uitgesloten) die nieuw in behandeling kwamen. Bij deze cliënten werd bij intake en na 

4, 8 en 12 maanden behandeling het functioneren in kaart gebracht, zogenoemd ROM. 

Voor het meten van het functioneren werd voor alle cliënten de HoNOS 65+ door de 

hulpverleners ingevuld. Bij cliënten met een primaire diagnose depressie werd daarnaast 

ook de ernst van de symptomen in kaart gebracht door hen zelf de verkorte versie van 

de Geriatric Depression Scale (GDS-15) in te laten vullen. De dataverzameling werd 

ondersteund door een webbased systeem dat speciaal hiervoor was ontwikkeld. Dit 

systeem herinnerde er onder meer aan bij welke cliënten welke vragenlijsten op welk 

moment moesten worden afgenomen en gaf ook grafische feedback op de behaalde scores. 

De cliënten die voor MEMO geïncludeerd werden, bleken vaker vrouw, alleenstaand 

en ouder te zijn in vergelijking met de gehele bevolkingsgroep van 65 jaar en ouder. 

Er was bij de cliënten vaak sprake van lichamelijke comorbiditeit, wat farmacologische 

behandeling van de psychische klachten compliceert. Ook bleken er nauwelijks ouderen 

van niet-Nederlandse afkomst in zorg te komen, wat mede verklaard zou kunnen worden 

door culturele barrières als stigma op en ontkenning van psychische problemen. 

Hoofdstuk 5 evalueert hoe hulpverleners de procedures van MEMO ervaren. Het blijkt 

dat het merendeel van de hulpverleners de procedure werkbaar vindt, maar ze maken 

nauwelijks gebruik van de grafische feedback uit het webbased systeem. Dit komt 

voornamelijk omdat er apart moet worden ingelogd in het systeem, dus integratie met 

het elektronisch patiëntendossier (EPD) van de instelling wordt aanbevolen om het 

gebruik te bevorderen. Ook geven de hulpverleners aan meer training nodig te hebben 

in hoe ze de scores op de vragenlijsten moeten interpreteren en deze kunnen gebruiken 

in de behandeling van hun cliënten. Wat MEMO vooral werkbaar bleek te maken, was 

het feit dat in alle deelnemende organisaties een onderzoeksassistent aanwezig was die de 

hulpverleners herinnerde aan het invullen van vragenlijsten en die de scores invoerde in het 

webbased systeem, waardoor de hulpverleners de vragenlijsten op papier konden invullen.     

Hoofdstuk 6 gaat nader in op de psychometrische kwaliteiten van de HoNOS 65+, de 

primaire uitkomstmaat in MEMO. Uit de studie blijkt dat de individuele items van 

de HoNOS 65+ het meest informatief zijn voor het evalueren van het functioneren 

van cliënten. De totaalscore kan gebruikt worden als een meer algemene maat voor 

het functioneren. Voor het bestaan van subschalen, waarin bepaalde individuele items 

worden samengenomen, wordt geen bewijs gevonden. Verder laat de studie zien dat 

niet uitgesloten kan worden dat hulpverleners met een verschillend opleidingsniveau 

(verpleegkundigen/maatschappelijk werkers versus psychologen/artsen) sommige schalen 
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van de HoNOS 65+ iets anders scoren. Dit ondanks dat alle hulpverleners training in 

het scoren van de HoNOS 65+ hebben ontvangen. Daarom wordt aanbevolen dat de 

metingen op de verschillende tijdstippen in de behandeling door eenzelfde discipline 

worden uitgevoerd, om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van de voortgang 

van een cliënt. 

Hoofdstuk 7 gaat over op de effectiviteit van de GGZ voor ouderen. Het blijkt dat het 

functioneren van tweederde van de cliënten aanzienlijk is verbeterd na behandeling in de 

ambulante GGZ. Op de HoNOS 65+ wordt een effect size van 1,08 gevonden voor de 

totale groep en van 1,23 voor specifiek de cliënten met een primaire diagnose depressie. 

Op de GDS-15, alleen ingevuld door cliënten met een primaire diagnose depressie, wordt 

een effect size van 0,92 gevonden. Cliënten zelf schatten hun vooruitgang dus wat minder 

groot in vergelijking met de hulpverleners, maar in beide gevallen is de vooruitgang 

groot te noemen. Verder is in dit hoofdstuk onderzocht welke factoren een grotere 

verbetering voorspelden op de HoNOS 65+. Dit bleken zowel in de totale groep, als 

onder cliënten met een primaire diagnose depressie de volgende factoren te zijn: minder 

goed functioneren bij aanvang van de behandeling en de afwezigheid van comorbide 

persoonlijkheidsklachten, lichamelijke klachten en vervelende levensgebeurtenissen 

gedurende de behandelperiode. Deze factoren verklaarden gezamenlijk 16% van 

de variantie. De bevinding dat minder goed functioneren bij aanvang een grotere 

verbetering voorspelt, kan zijn dat er dan ook meer ruimte is voor verbetering. De 

invloed van comorbide persoonlijkheidsproblematiek en lichamelijke comorbiditeit 

vraagt om behandelstrategieën voor ouderen waarin rekening wordt gehouden met 

beide zaken. Op de GDS-15 werden dezelfde voorspellers gevonden, op comorbide 

persoonlijkheidsproblematiek na. Dit komt waarschijnlijk door de lage prevalentie van 

persoonlijkheidsproblematiek in de subgroep cliënten met een depressie in dit onderzoek.     

Hoofdstuk 8 beschrijft welke factoren voorspellen dat de behandeling van cliënten 

met een affectieve stoornis (dat wil zeggen, een stemmingsstoornis, angststoornis of 

aanpassingsstoornis als primaire diagnose) binnen een jaar wordt afgerond. De resultaten 

wijzen erop dat de cultuur binnen een organisatie hierop een grotere invloed heeft dan de 

kenmerken of het functioneren van cliënten. In ‘type 1’-organisaties werd bij tweederde 

van de cliënten de behandeling binnen een jaar afgerond. Alleen de ernst van de affectieve 

stoornis voorspelde of iemand na een jaar nog in zorg was. Bij ‘type 2’-organisaties werd 

bij eenderde van de cliënten de behandeling binnen een jaar afgesloten en dit hing, in 

tegenstelling tot bij type 1-organisaties, niet af van de ernst van de affectieve stoornis. 

Integendeel, een lagere ernst van ‘andere’ symptomen voorspelde dat iemand na een jaar 

nog in zorg was. De meest voor de hand liggende verklaring hiervoor is een verschil in 
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cultuur tussen type 1- en type 2-organisaties. Diepte-interviews zullen hier meer licht 

op moeten werpen.

Hoofdstuk 9 is de algemene discussie van dit proefschrift. Hierin worden de belangrijkste 

resultaten van de studies beschreven en met elkaar in verband gebracht. Ook worden 

de beperkingen van de verschillende studies besproken en welke invloed dit op de 

resultaten kan hebben gehad. Zo beschikken de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn niet 

over informatie over mogelijk geboden psychologische en/of psychosociale interventies, 

en over de ernst van de psychische problemen. Ook zijn de data over verwijzingen van 

patiënten door huisartsen naar andere hulpverleners wat minder representatief. Binnen 

de PCR’s zijn onder meer niet alle typen geestelijke gezondheidszorg meegenomen, 

bijvoorbeeld die in verpleeg- en verzorgingshuizen wordt geboden. Ook kunnen de 

PCR’s geen zicht geven op de behandeling die ouderen hebben ontvangen binnen de 

verschillende settings, of het aantal ouderen dat zorg nodig heeft, maar dit nu niet krijgt. 

Beperkingen van MEMO zijn onder andere dat er sprake kan zijn van selectiebias bij de 

geïncludeerde cliënten, dat cliënten met een cognitieve stoornis als primaire diagnose 

niet zijn meegenomen in het onderzoek en dat er geen controlegroep is. 

Tot slot worden in dit hoofdstuk aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek en 

voor de klinische praktijk. Deze hebben betrekking op:

•	 Het uitvoeren van een bevolkingsstudie onder ouderen, om na te kunnen 

gaan hoeveel ouderen met een psychische stoornis kampen, hoeveel 

van hen hiervoor hulp ontvangen en wat deze hulp behelst, en of deze 

hulp aansluit bij de voorkeuren van de ouderen zelf en de ernst van hun 

problemen. 

•	 Meer inzicht krijgen in de effectiviteit van specifieke behandelingen in 

de dagelijkse praktijk van de GGZ.

•	 Ondersteuning bieden aan hulpverleners in de generalistische GGZ bij 

het behandelen van ouderen met psychische problemen.

•	 Het verbeteren van de implementatie van ROM in het algemeen.

•	 Het verbeteren van het gebruik van ROM in de dagelijkse praktijk door 

behandelaars.

•	 Het verbeteren van ROM voor benchmarking.

•	 Het bestuderen van de invloed van organisatiecultuur op de uitkomsten 

van zorg.

   


