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The Systematic Activation Method: 
a Nursing Intervention study for patients with Late 
Life Depression.

Samenvatting
De prevalentie van een ernstige depressie op latere leeftijd varieert tussen de 1 

en 5%. De depressie heeft een grote impact op het dagelijks functioneren van 

mensen. De mensen die door een depressie worden getroffen voelen zich vaak 

gevangen in een cirkel van ernstige somberheid en anhedonie, inactiviteit en het 

gebrek aan vertrouwen om nog iets aan de eigen situatie te veranderen. Om deze 

cirkel te doorbreken is een multidisciplinaire aanpak nodig waarin “activeren” een 

belangrijke focus is van de behandeling. Verpleegkundigen kunnen hieraan een 

belangrijke bijdrage leveren gezien hun directe en intensieve contact met de patiënt. 

Onderzoek naar de effectiviteit van de verpleegkundige zorgverlening bij patiënten 

met een depressie op latere leeftijd is echter zeer beperkt. De meeste publicaties 

binnen het vakgebied van de verpleegkunde worden beoordeeld als klasse IV 

bewijs, wat betekent dat het “bewijs” bestaat uit de opinies van autoriteiten in het 

betreffende vakgebied (in ons geval de ggz-verpleegkunde).  Dit proefschrift gaat 

over het ontwikkelen en testen van de Systematische ActiveringsMethode (SAM) als 

verpleegkundige interventie bij patiënten met een ernstige depressie op late leeftijd.

Hoofdstuk één beschrijft de algemene inleiding van de proefschrift. Er wordt een 

beschrijving gegeven van de integratieve depressietheorie van Lewinsohn, Hoberman, 

Tery & Hautzinger (1985) waarop de SAM gebaseerd is. Een belangrijk uitgangspunt 

van deze theorie is dat een bepaalde gebeurtenis kan leiden tot een depressie met 

als gevolg een daling van het aantal positieve bekrachtigers. Deze beperking in het 

aantal positieve bekrachtigers kunnen een depressie in stand houden of verergeren. 

Deze theorie vormt de basis van een therapievorm die gedragsactivatie wordt 

genoemd. Onderzoek heeft laten zien dat gedragsactivatie effectief is bij patiënten 

met een ernstige depressie. De SAM is ontwikkeld als een toegankelijke vorm van 

gedragsactivatie die mogelijk effectief kan worden toegepast binnen de alledaagse 

praktijk van verpleegkundigen. Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de opbouw en 

inhoud van de SAM. 

Besloten wordt met een beschrijving van de drie hoofddoelstellingen van dit 

proefschrift: 1) het testen van de effecten van de Systematische ActiveringsMethode 

als verpleegkundige interventie bij patiënten met een ernstige depressie op latere 

leeftijd die klinisch zijn opgenomen, 2) onderzoek naar de factoren die invloed 
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hebben op de implementatie van de SAM in de praktijk, en 3)  het verkrijgen van 

een beter begrip van de onvervulde zorgbehoeften en tevredenheid van zorg bij 

patiënten met een depressie op latere leeftijd.

Hoofdstuk twee van dit proefschrift beschrijft – mede ter inleiding op de 

hoofdstudie - een meta-analyse naar psychologische behandelingen  bij depressieve 

volwassen patiënten die klinisch zijn opgenomen. Er worden 12 studies geïncludeerd 

in deze meta-analyse. De resultaten laten een significante overall effectgrootte zien 

van hedges’g= 0,29 (95% CI: 0.13 – 0.44; p<0.001) ten gunste van psychologische 

therapieën (cognitieve gedragstherapie (CGT), behavioral activation (BA) en overige 

vormen) in vergelijking met een controleconditie. Uit de subgroep analyses blijkt 

dat zowel cognitieve gedragstherapie, BA als de overige therapievormen effectief 

zijn. Subgroep analyses laten verder  zien dat er opvallende verschillen zijn in 

effectgroottes, waarbij het effect van BA (Hedges’ g=0,56) groter is dan het effect 

van CGT (Hedges’ g=0,19) en de overige therapievormen (Hedges’ g= 0,30). De 

conclusie is dat psychologische interventies een klein maar robuust effect hebben 

op een depressie bij een klinische populatie. Opgemerkt dient te worden dat de 

patiëntenpopulaties in de afzonderlijke studies voornamelijk bestaan uit volwassen 

patiënten, en slechts beperkt uit ouderen, waardoor de resultaten niet zonder meer 

te generaliseren zijn naar de ouderenpopulatie met een ernstige depressie. 

Hoofdstuk drie beschrijft vervolgens aan de hand van een case report de 

implementatie van de Systematische ActiveringsMethode (SAM) in de dagelijkse 

praktijk. De SAM is opgezet als een prescriptieve en systematische interventie, met 

een duur van 7 weken waarin 6 thema’s worden behandeld. De SAM is gebaseerd 

op de eerder ontwikkelde cursus ‘Omgaan met depressie’, die eveneens uitgaan van 

de principes van behavioral activation (BA), maar is vervolgens aangepast als een 

interventie die goed toepasbaar is voor verpleegkundigen in de klinische praktijk, 

waarbij de focus ligt op het activeren. De situatie van patiënte Susan in dit case 

report laat zien dat de SAM zich richt op een belangrijk symptoom van depressie 

op late leeftijd, te weten gebrek aan interesse in bijna alle activiteiten en de hieruit 

voortkomende inactiviteit. Het case report laat zien dat de interventie eenvoudig te 

begrijpen is en effectief binnen de verpleegkundige praktijk kan worden uitgevoerd.  

Het biedt via het bijhouden van een stemmingsdagboek goede mogelijkheden om 

de positieve effecten van activiteiten op de stemming inzichtelijk te maken.

De hoofdstukken vier en vijf beschrijven het onderzoek naar de effectiviteit van 

de SAM, getest in een pragmatische multicenter gerandomiseerde trial (RCT). 

In het onderzoeksprotocol (hoofdstuk 4) gingen we uit van een groepsgrootte 
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van 102 patiënten in totaal, gelijk verdeeld over de experimentele groep en de 

controlegroep. Uitkomstvariabelen waren depressie (BDI), angst (HADS-A), mastery 

(PMS), kwaliteit van leven (SF-36), kosten (TiC-P), en het activiteitenniveau (gemeten 

via de inventarisatielijst die onderdeel uitmaakt van de SAM). Er werd gemeten op 

drie tijdstippen, te weten op baseline (T0), post-intervention (T1 = 2 maanden na T0), 

en in een vervolgmeting (T2 = 6 maanden na T0).

In hoofdstuk 5 worden dan de resultaten van de RCT beschreven. Tijdens de studie 

bleek dat door de hoeveelheid meetinstrumenten patiënten ontmoedigd werden 

voor deelname aan de studie. Op basis van deze tussentijdse bevinding is na ongeveer 

een half jaar besloten om de SF-36 en de TiC-P niet verder af te nemen. 

We hebben de studie uitgevoerd op 10 afdelingen (5 experimentele en 5 

controleafdelingen). Er zijn uiteindelijk 55 patiënten geïncludeerd (n=30 

experimentele groep en n=25 controlegroep). De resultaten laten zien dat de 

patiënten significant verbeterden op de BDI, HADS-A en PMS op T1 ten opzichte 

van de baselinemeting. Dit gold voor beide groepen. De verschillen tussen de 

experimentele groep en controlegroep waren niet significant. De verschillen op T2 

waren zowel binnen als tussen de beide groepen niet significant ten opzichte van 

T1. We vonden een gemiddelde effectgrootte in de daling van de BDI scores op T1 

in het voordeel van de experimentele groep ten opzichte van de controlegroep 

(hedges’g=0,35) maar deze was niet significant.

Concluderend kan gesteld worden dat de SAM geen additioneel effect lijkt te hebben 

op het verbeteren van een depressieve stoornis ten opzicht van de gebruikelijke 

zorgverlening. 

Hoofdstuk zes beschrijft vervolgens de resultaten van een kwalitatieve evaluatie 

naar de implementatie van de SAM door de verpleegkundigen die deelgenomen 

hebben aan de RCT in de experimentele groep. We hebben de verpleegkundigen 

in groepen per setting geïnterviewd. In totaal hebben 12 verpleegkundigen 

aan deze interviews deelgenomen, verdeeld over 4 groepen. Met behulp van 

semigestructureerde interviews zijn de bevorderende en belemmerende factoren 

van de implementatie van de SAM bestudeerd. Deze zijn uitgewerkt naar het 

niveau van de verpleegkundigen, de patiënten en de context van hulpverlening. 

Als bevorderende factoren kwamen naar voren: een positieve houding van de 

verpleegkundigen ten aanzien van de SAM, de mogelijkheden om de SAM te 

kunnen aanpassen aan de specifieke omstandigheden van de patiënt en de diens 

omgeving, ondersteuning vanuit het team bij de uitvoering van de interventie, de 
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mate van integratie van de SAM in de multidisciplinaire behandeling en actieve 

betrokkenheid van de unitmanager. Belemmerende factoren waren: complexiteit 

van de interventie, gebrek aan tijd, ernst van de depressie van de patiënt, en andere 

patiënt-gerelateerde kenmerken (zoals sterk afhankelijk gedrag). De toepassing van 

de SAM bleek gecompliceerder dan aanvankelijk verwacht. Geconcludeerd werd dat 

supervisie noodzakelijk is gedurende de implementatie en toepassing van de SAM. 

Hoofdstuk zeven beschrijft een cross-sectionele studie bij 99 ambulante oudere 

patiënten met een ernstige depressie met als doel om inzicht te krijgen in de geboden 

zorg bij gerapporteerde onvervulde zorgbehoeften. Tevens werd gekeken naar de 

mate van tevredenheid over de zorgverlening bij deze groep patiënten. Hiervoor 

hebben we gebruik gemaakt van de Camberwell Assessment of Needs of the Elderly 

(CANE). Uit dit onderzoek komt naar voren dat bij tweederde van de patiënten 

sprake is van één of meer onvervulde zorgbehoeften. Bij 80% van deze onvervulde 

zorgbehoeften wordt wel zorg geboden. De tevredenheid over de geboden zorg is 

overwegend groot, met uitzondering van de sociale zorgbehoeften. Verder vonden 

we op  zes items een significante associatie tussen tevredenheid en de ernst van de 

depressie. Dit zijn de items ‘household skills’, ‘financial benefits’, ‘memory’, ‘behavior’, 

‘alcohol’ en ‘daytime activities’. Ontevreden patiënten lieten een significant hogere 

depressiescore zien dan de tevreden patiënten (p<0.05). De conclusie is dat 

regelmatige monitoring van zorgbehoeften van wezenlijk belang is, waarbij ook de 

tevredenheid van de patiënt ten aanzien van de geboden zorg vastgesteld dient te 

worden. Dit alles met het oog op het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg aan 

de doelgroep die aansluit bij hun individuele zorgbehoeften en voorkeuren.

In hoofdstuk  acht worden de resultaten van de voorgaande studies nader 

bediscussieerd. Uit de meta-analyse komt naar voren dat psychologische 

behandelmethodes, uitgevoerd bij voornamelijk volwassenen in klinische settingen, 

een klein maar robuust effect hebben ten opzichte van een controleconditie. Dit 

effect kon echter niet worden aangetoond bij toepassing van de SAM binnen een 

klinische setting voor ouderen. Er zijn twee belangrijke verklaringen voor te geven, te 

weten de kleine steekproef en onvolledige implementatie. De studie in dit proefschrift 

naar zorgbehoeften laat zien dat de patiënten een chronisch ziekteprofiel hadden 

met onvervulde zorgbehoeften op vrijwel alle levensgebieden. Met name ten 

aanzien van de zorgbehoeften op sociaal gebied was de ontevredenheid hoog. De 

intensieve begeleiding ten aanzien van activerende activiteiten, zoals opgenomen 

in de SAM, zou mogelijk een positieve bijdrage kunnen leveren aan de vervulling 

van deze sociale zorgbehoeften. De SAM is als een toegankelijke interventie voor 

patiënten en verpleegkundigen ontwikkeld, maar het motiveren van de patiënten 
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tot deelname bleek in veel gevallen een complicerende factor is. Daarnaast lieten 

de studies zien dat verpleegkundigen sterk vasthielden aan een traditionele manier 

van (ongestructureerd) werken en veel moeite hadden om de SAM volledig te 

implementeren. Ondanks dat het effect van de SAM onvoldoende kon worden 

aangetoond denken we wel dat de SAM effectief kan zijn bij patiënten mits deze 

goed wordt uitgevoerd. Daarnaast is er in toenemende behoefte aan eenvoudige, 

toegankelijke en goedkope interventies zoals de SAM. Tevens zal het investeren in 

scholing en supervisie om de competenties van verpleegkundigen – onder meer op 

het gebied van motiverende strategieën - verder te ontwikkelen zal naar verwachting 

bijdragen aan een betere implementatie en daarmee aan een grotere effectiviteit 

van de interventie. Ten aanzien van de klinische setting laten de resultaten zien dat 

er beperkt gebruik is gemaakt van de multidisciplinaire samenwerking. Toekomstig 

onderzoek moet uitwijzen of de SAM, bij een volledige implementatie, effectiever is 

dan de gebruikelijke zorg.  Hiervoor is het nodig om de patiënten kenmerken goed 

in kaart te brengen en om aanwezige bevorderende en belemmerende factoren 

te vertalen in een effectieve implementatiestrategie, met bijzondere aandacht 

voor  adequate scholing en supervisie en optimale inbedding van de SAM in het 

multidisciplinaire behandelaanbod.


