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CHAPTER 8  
 

Samenvatting (summary in Dutch)  
 

 

Page Break

8  Samenvatting  

Veel ouderen zijn depressief en angstig, vaak ook allebei tegelijk.  Depressie en 

angst zijn veelvoorkomende oorzaken van verminderde levenskwaliteit en een 

verslechtering van functioneren. Beide stoornissen associeert men met 

bovenmatige sterftecijfers en ze hebben aanzienlijke economische consequenties. 

Hoewel er de laatste jaren belangrijke vooruitgang is geboekt bij de behandeling 

van angst en depressie bij ouderen is er toch reden voor zorg, want zelfs in de 

rijkere landen kan een gezondheidszorgsysteem gezien de aantallen patiënten niet 

iedereen bereiken en behandelen. Bij veel ouderen blijft de problematiek 

onopgemerkt en bovendien lijken de huidige behandelingen niet zo effectief te zijn 

als we zouden willen. Daarom is er een grote behoefte aan alternatieve 

strategieën, zoals effectieve preventieprogramma’s, om de ziektelast te 

verminderen die samengaat met angst en depressie.  

 

Welke preventieve strategieën zijn er? 

Mrazek en Haggerty stellen drie soorten interventies voor om psychische 

stoornissen te helpen voorkomen: 

• universele preventieve interventies gericht op de algemene bevolking (bij-

voorbeeld massamedia-campagnes); 

• selectieve preventieve interventies gericht op bevolkingsgroepen die een 

verhoogd risico hebben om een psychische stoornis te ontwikkelen omdat 

zij aan risicofactoren zijn blootgesteld (bijvoorbeeld ondersteunings-

groepen voor weduwen); 

• geïndiceerde preventieve interventies gericht op mensen met milde 

(beginnende) klachten die nog niet voldoen aan de officiële DSM-IV-criteria 

voor die stoornis. 

Geïndiceerde preventie probeert het ontstaan van nieuwe stoornissen tegen te 

gaan of te vertragen, en kan bovendien de ernst van symptomen verminderen en 

de periode verkorten waarin men met die milde klachten kampt. Mensen met sub-

klinische stoornissen lopen een groot risico om een volwaardige angst- of 



depressieve stoornis te ontwikkelen.  Geïndiceerde preventieonderzoeken bij 

mensen met klachten maar nog geen stoornis laten ongeveer een reductie van 

30% zien in depressie- en angst-incidentie.  

 

De studie die ten grondslag ligt aan dit proefschrift was gebaseerd op een 

geïndiceerde preventieve benadering. Mensen van 75 jaar of ouder werden 

onderzocht (gescreened) en als de aanwezigheid van sub-klinische depressie 

en/of angst werd vastgesteld (en dus een verhoogd risico op het ontwikkelen van 

de volwaardige stoornissen) dan werden ze uitgenodigd om deel te nemen aan het 

preventie programma van onze studie. In dat programma werd een interventie 

aangeboden in de vorm van een stapsgewijs zorgprogramma. Hoewel 

stapsgewijze zorg vanuit klinisch en economisch perspectief een logische 

benadering lijkt, is deze aanpak nog weinig onderzocht. Wij zochten een antwoord 

op de vraag of een stapsgewijs zorgprogramma effectiever is dan de gebruikelijke 

zorg. 

 

Depressie en angstproblematiek, hoe vaak komt het voor?  

Om een indruk te krijgen van het voorkomen van depressie en angst problematiek 

onder ouderen in West Friesland, waar de studie zou gaan plaatsvinden, werd een 

depressie/angst vragenlijst geanalyseerd (hoofdstuk 3) die door deze ouderen was 

ingevuld in het kader van de PIKO (Preventieve Interventie Kwetsbare Ouderen) 

studie. Op deze zogenaamde Centre for Epidemiologic Studies Depression 

vragenlijst (de CES-D), die ook angstproblematiek goed in kaart brengt, geeft een  

score van 16 of hoger aan dat er sprake is van een bepaalde mate van depressie 

en/of angst.   

De resultaten van de analyse beschreven in hoofdstuk 3 bevestigen het feit dat 

depressie en angst veel voorkomen op hoge leeftijd. Wij vonden een percentage 

van 31 procent wat hoog is vergeleken met andere studies. We vonden ook dat 

depressie/angst problematiek toenam met de leeftijd, maar die toename lijkt vooral 

samen te hangen met een met die vorderende leeftijd samenhangende toename 

van risicofactoren zoals verlies, chronische ziektenof vereenzaming. Of-te-wel, 

ouderen worden niet depressief of angstig omdát ze oud worden. Het is niet per 

definitie zo dat somberheid en angst ‘horen’ bij de oude dag.  

Van de uit onderzoek bekende risico factoren die samenhangen met het 

ontwikkelen van depressie- of angst problematiek bij ouderen zijn bijvoorbeeld 

‘eenzaamheid’ en ‘angst om te vallen’ risico factoren die mogelijkheden tot 

verbetering herbergen. Eventuele aanpassingen in huis en/of in de sociale context 



zouden dan kunnen leiden tot minder psychische problematiek en eventueel 

langere zelfstandigheid.   

 

Onderzoeksopzet 

In hoofdstuk 2 van dit proefschrift is de studie zoals deze zou gaan plaatsvinden 

uitgewerkt en weergegeven. Het publiceren van een studie-ontwerp geeft de 

mogelijkheid om te reflecteren op de verschillende aspecten van de studie, op de 

methodologische kwaliteit van het project en tevens stelt een dergelijke publicatie 

in staat om de aan te bieden interventie, het stapsgewijze zorgprogramma in dit 

geval, in detail uit te werken.  

Het doel van deze pragmatische studie onder ouderen was om een 

haalbaar en effectief programma samen te stellen wat zonder al te veel moeite op 

grotere schaal zou kunnen worden toegepast. Dit impliceerde: (i) dat deelnemers 

representatief moesten zijn voor de gemiddelde thuiswonende oudere (weinig 

exclusie criteria), (ii) dat er gebruik gemaakt werd van beproefde, simpele en 

goedkope methoden om deelnemers te identificeren en recruteren, (iii) dat het 

ondersteuningsprogramma zou bestaan uit beschikbare interventies met bewezen 

werkzaamheid en (iv) dat er een controle groep zou zijn die gebruikelijke zorg zou 

ontvangen.  

  Dit hoofdstuk benadrukt de relevantie van dit unieke project met betrekking 

tot geïndiceerde preventie bij ouderen voor huisartsen, geriaters, psychiaters, 

psychologen en 1
e
 -lijns verpleegkundigen.   

 

Bij de ouderen die deelnamen was in alle gevallen sprake van milde depressie-

angstklachten, vastgesteld door middel van een score hoger dan 16 op de CES-D 

vragenlijst. Vervolgens werd een aanvullend diagnostisch interview (de MINI) 

afgenomen om vast te stellen of er (al) sprake was van een volwaardige depressie 

of angststoornis (volgens de DSM-IV criteria). Ouderen die uiteindelijk deelnamen 

aan het onderzoek hadden allemaal een CES-D score van 16 of hoger en 

tegelijkertijd een ‘negatieve’ MINI score.  

 

De interventie moest flexibel zijn en goed aansluiten bij de praktijk. Het  

stapsgewijze ondersteuningsprogramma bestond uit vier stappen van elk 

gemiddeld drie maanden en werd begeleid door respectievelijk thuiszorg- en 

sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.  

Op grond van tussentijdse testuitslagen bewandelde de oudere deelnemer  al of 

niet het gehele traject. Als de milde klachten na een trimester niet verminderd 



waren (CES-D score nog steeds 16 of hoger), dan besprak de verzorgende of 

verplegende eventuele deelname aan de volgende stap. Deelnemers aan het 

programma waren vrij om de aangeboden interventie geheel of gedeeltelijk te 

doorlopen. 

 

Het onderzoek werd in twee parallel groepen uitgevoerd. Geschikte deelnemers 

werden op toevalsbasis toegewezen aan de interventie- (het ondersteunings-

programma) of aan de controle groep (gebruikelijke zorg). De belangrijkste 

uitkomst na twee jaar was het aantal ontstane depressie of angststoornissen, 

opnieuw vastgesteld door middel van het MINI diagnostisch interview dat werd 

afgenomen op tijdstip 6, 12, 18 en 24 maanden.     

 

Het stapsgewijze ondersteuningsprogramma (de interventie)  

Stap 1: Drie maanden afwachten en aanzien (watchful waiting), want milde 

klachten kunnen ook vanzelf overgaan.  

Stap 2: Bibliotherapie: deelnemers kregen informatie en begeleiding aangeboden 

op ‘thuiszorg’ niveau. De informatie bestond uit een speciaal ontwikkelde folder en 

een zelfhulpcursus gericht op het omgaan met depressie- en angstklachten. Van 

de deelnemers werd verwacht dat ze grotendeels zelfstandig door de informatie 

heen zouden werken, waarbij thuiszorg verpleegkundigen vooral een 

ondersteunende en stimulerende rol speelden door middel van huisbezoeken 

(maximaal 3) en / of telefonische contacten (maximaal 3).   

Stap 3: Problem Solving Treatment: door ons getrainde Sociaal Psychiatrisch 

Verpleegkundigen boden deze korte vorm van cognitieve gedragstherapie aan in 

maximaal 7 huisbezoeken, een methode waarbij wordt onderzocht  hoe de 75-

plusser verbetering kan aanbrengen in bestaande problematiek om hiermee 

eventuele samenhangende depressie- of angstklachten te verminderen.  

Stap 4: Bestond uit een advies om de wenselijkheid van eventuele antidepressiva 

of angstmedicatie te bespreken met de huisarts (die ook van dit advies op de 

hoogte werd gebracht).  

 

Controlegroep 

De deelnemers in de controlegroep hadden onbeperkte toegang tot de 

gebruikelijke zorg voor hun depressie- of angstproblematiek. We registreerden hun 

gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen (met inbegrip van medicijngebruik). 

  



Onder de naam PIKO-D (Preventieve Interventie Kwetsbare Ouderen–Depressie & 

Angst) werd van 2004 tot 2008 in West-Friesland het onderzoek uitgevoerd onder 

170 thuiswonende zelfstandige mensen van 75 jaar en ouder.  

 

De 1-jaars resultaten van het preventie programma  

In hoofdstuk 4 hebben we gekeken naar de resultaten van het preventieve 

stapsgewijze zorgprogramma na 1 jaar, toen het overgrote deel van de interventie 

was aangeboden. Het risico op het ontwikkelen van een depressie of 

angstsstoornis bleek in de groep ouderen die de stapsgewijze interventie 

aangeboden had gekregen, gehalveerd te zijn vergeleken met de controle groep 

die de interventie niet had ontvangen. Maar er moet ook opgemerkt worden dat er 

gedurende het eerste jaar van de studie veel uitval was, met name in de interventie 

groep. Hier komen we in de discussie op terug. 

 

Kosten-effectiviteit  

Aangezien wij ook de haalbaarheid van het stapsgewijze ondersteunings-

programma in kaart wilden brengen, was de vraag naar de kosten-effectiviteit van 

deze interventie relevant. In hoofdstuk 5 werden klinische uitkomsten en gebruik 

van voorzieningen in de interventie- en controlegroep vergeleken en geanalyseerd.  

  

Aanhoudend effect  

Ten slotte werd in hoofdstuk 6 aandacht geschonken aan de resultaten van het 

programma na 2 jaar. Het komt vaak voor dat effecten van een interventie binnen 

een jaar na actieve deelname daaraan, afnemen.  

Vanwege het flexibele en pragmatische aspect van de studie ontving een klein 

gedeelte van de deelnemers (5%) een onderdeel van het stapsgewijze programma 

in het 2
e
 jaar van de studie. Voor 95% van de deelnemers gold echter dat er over 

het tweede studiejaar –toen er geen interventie onderdelen meer aangeboden 

werden-onderzocht kon worden of er sprake was van de te verwachten effects-

afname.  

 

Twee-jaars resultaten  

Na twee jaar ontwikkelden, in de controlegroep, 33 van de 84 ouderen een 

depressie of angst-stoornis, terwijl er van de 86 mensen in de interventie groep 

slechts 17 ouderen een stoornis ontwikkelden. Het risico op het ontwikkelen van 

een depressieve- of angststoornis in de controle groep bleek dus het dubbele te 



zijn vergeleken met dit risico in de groep die het stapsgewijze ondersteunings-

programma aangeboden kreeg.  

 

Conclusie 

Het effect van de interventie was meetbaar na één jaar (hoofdstuk 4). Deze 

resultaten werden bereikt op een economisch aanvaardbare wijze (hoofdstuk 5) en 

bleken bovendien aan te houden na beëindiging van de interventie (hoofdstuk 6).  

Dit laatste is in tegenstelling tot een trend die waargenomen was in een meta-

analyse van preventieve interventies die wijst op effect-afname na beëindiging van 

de interventie.  

 

Evaluatie 

Alleen lange termijn follow-up kan inzicht verschaffen in het feit of deze interventie 

nu daadwerkelijk psychische problematiek voorkomen heeft of slechts uitgesteld. 

Het eerste verdient uiteraard de voorkeur, maar uitstel van het ontstaan van de 

volwaardige depressie- of angststoornis kan ook al gezien worden als winst 

vanwege de ernstige aard van deze stoornissen.   

  

Discussie 

Dit project was uniek met betrekking tot het feit dat drie -tot nu toe- in de literatuur 

onderbelichte thema’s in de schijnwerpers kwamen te staan; (i) het betrof hier een 

onderzoek gericht op een relatief grote groep van oudste ouderen met een 

gemiddelde leeftijd van 81 jaar, (ii) de vorm waarin de preventieve interventie werd 

aangeboden was een stapsgewijs programma waarin, onder andere, verschillende 

bewezen effectieve technieken waren opgenomen gebaseerd op cognitieve 

gedragstherapie en (iii) de interventie richtte zich behalve op depressie ook op 

angst, wat vooral relevant is in het licht van de hoge comorbiditeit van 

stemmingsstoornissen en angstsstoornissen bij ouderen. 

 

Van belang was ook dat de onderzoeksprocedure, toegepast in deze studie,  

ouderen identificeerde met depressieve en angstssymptomen die gewoonlijk niet 

door henzelf of hun huisartsen als zodanig waren herkend. Het screenen van 

ouderen in de eerste lijn kan de opsporing verbeteren. 

 

Voorts gaf de onderzoeksopzet ons de gelegenheid om te reflecteren op het 

ethische dilemma of mensen die een verhoogd risico lopen, maar geen expliciete 

hulpvraag formuleren, wel of niet geconfronteerd moeten worden met dat 



verhoogde risico met de bedoeling om hen te vragen deel te nemen aan 

programma’s zoals in dit proefschrift beschreven. Het percentage actieve 

deelname aan de diverse interventie-onderdelen, gecombineerd met uitgesproken 

voorkeuren van de deelnemers, wijst in de richting dat een interventie die zich richt 

op milde klachten in plaats van op volwaardige stoornissen, zinvol is en voorziet in 

een behoefte bij sombere en angstige ouderen.    

 

Op de vraag welk element van het interventie programma nu met name zou 

kunnen hebben bijgedragen aan het bewerkstelligen van de resultaten van het 

onderzoek is moeilijk antwoord te geven. In de analyse behandelden we de 

interventie als een geheel. Het zou een volledig andere onderzoeksopzet hebben 

vereist om het interventieprogramma op te delen in afzonderlijk te analyseren 

onderdelen.  

 

Het fenomeen ‘uitval’ werd, zoals gezegd, vaker gesignaleerd in de interventie-

groep dan in de controlegroep en zou verklaard kunnen worden doordat het in 

deze studie om een stapsgewijze interventie ging; er waren verschillende duidelijke 

momenten in het gehele interventie-tijdspad (van ongeveer 1 jaar) waarop mensen 

konden afhaken. De uitval zou kunnen wijzen op het feit dat de interventie een (te) 

grote inzet vergde van de deelnemer. Van belang is wel dat deelnemers in een 

preventie-onderzoek (per definitie) niet ziek zijn en het belang van deelname aan 

zo’n onderzoek kan in het gedrang komen als zich in de loop van de studie-tijd 

belangrijker  tijd- en aandacht opeisende zaken aandienen. Uitval in een preventie-

onderzoek dient dus wellicht anders benaderd te worden dan uitval in klinisch 

onderzoek en hoeft niet perse verband te houden met de kwaliteit van de 

interventie. Van veel van de ouderen die uitvielen was weigering tot verdere 

deelname de reden voor die uitval, vaak werd een gebrek aan tijd genoemd. Wat 

betreft hun gemoedstoestand leek het hen verderop in het traject goed te gaan en 

dit suggereert dat de interventie voor hen inderdaad wellicht minder zinvol was en 

dat ze een rationele keus hadden gemaakt.  

 

Het hier beschreven onderzoek heeft gevolgen voor de benadering van geestelijke 

gezondheidsproblematiek in de eerstelijnszorg, een benadering die –naar de 

mening van velen- momenteel te wensen overlaat. De gefragmenteerde 

gezondheidszorg met z’n aanbod-gedreven, ziekte-specifieke en eenzijdige 

benadering gericht op acute dienstverlening biedt onvoldoende ruimte voor de 

zorgbehoeften van kwetsbare ouderen die kampen met fysieke of psychische 



problemen en/of een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van dergelijke 

problemen. Het feit dat een preventief, relatief eenvoudig, algemeen 

zorgprogramma voor ouderen zowel succesvol als haalbaar blijkt te zijn is van 

groot belang voor de eerstelijnszorg en met name voor huisartsen. 

 

 

Het stapsgewijze zorgprogramma, gebaseerd op het gestructureerd gebruik van 

een zelf-rapportage vragenlijst, extra aandacht, uitleg betreffende tot depressie en 

angst en regelmatige controle, hielp de deelnemers om problemen met betrekking 

tot hun gemoedstoestand te (h)erkennen en actief (mee) te werken aan het 

verbeteren van hun welzijn.  

De actieve psychologische ingrediënten van de interventie, de 

bibliotherapie en de problem-solving treatment (PST), stap 2 en 3 van het 

programma, werden aangeboden door respectievelijk thuiszorg-verpleegkundigen 

en Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPVers). Het kiezen van SPVers als 

coach voor PST in deze studie had voornamelijk te maken met practische 

overwegingen zoals de locale beschikbaarheid van personeel. Echter, de keuze 

van coaches in deze studie bracht met zich mee dat de overgang van stap 2 naar 

stap 3 en dus van thuiszorg-verpleegkundige naar de meer gespecialiseerde 

SPVer niet alleen zou (kunnen) leiden tot hogere totale kosten van het programma, 

maar ook tot extra organisatie. Bovendien bracht de overgang van het ene type 

zorg (thuiszorg) naar een ander (GGZ) een risico met zich mee dat er wachttijd zou 

kunnen optreden. Voor toekomstige vergelijkbare projecten zou -met een reductie 

van kosten en logistiek- bijvoorbeeld als alternatief voor PST overwogen kunnen 

worden om te kiezen voor een ander type interventie zoals een vorm van “life 

review” (reminiscentie therapie). Bij Life Review wordt het verleden geëvalueerd 

om onder andere negatieve gebeurtenissen positiever te waarderen. Deze 

techniek vereist een minder intensieve training dan PST. Het fenomeen dat een 

aantal ouderen een voorkeur lijkt te hebben voor ‘praten over het verleden’ komt in 

“life review” beter tot z’n recht dan in PST. Maar, vanzelfsprekend zou het 

eventueel vervangen van deze techniek, die tenslotte een onderdeel was van het 

aangeboden programma, eerst goed bestudeerd moeten worden.    

 

Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Met de studie die de basis vormt van dit proefschrift, het preventieve staps-gewijze 

zorgprogramma, zijn gunstige resultaten bereikt. Maar aangezien de studie een van 

de eerste is waarmee aangetoond wordt dat preventie van depressie en angst bij 



ouderen mogelijk is, zijn meer studies nodig om het effect te bevestigen. Een 

uitstekende manier om de resultaten van de studie te staven, zou zijn om het 

programma op verschillende manieren te implementeren in de praktijk.  

Met de komst van een nieuwe eerstelijns professional, de verpleegkundige 

praktijkondersteuner, is een unieke gelegenheid ontstaan om de geestelijke 

gezondheidszorg voor ouderen met depressie-en angstklachten te verbeteren. 

Gecombineerd met adequate financiële en logistieke ondersteuning zou zorg 

geboden kunnen worden door middel van het implementeren van een op maat 

gemaakt depressie- en angst programma voor ouderen.  

Hoewel er meer onderzoek nodig is om een dergelijk programma verder te 

ontwikkelen en de rol van de praktijkondersteuner verder vorm te geven, zou het 

duidelijk voorzien in de behoeften van zowel ouderen als professionals.  

 

 

Samenvattende conclusies 

De studie die beschreven wordt in dit proefschrift is een van de eerste studies 

waarin wordt aangetoond dat de preventie van depressie en angst (kosten-) 

effectief lijkt te zijn en dat deze effecten op langere termijn aan lijken te houden. 

Dit is van groot belang voor de praktijk. Wij toonden aan dat het risico op een 

depressie en/of angststoornis gehalveerd kan worden in de doelgroep bestaande 

uit de oudste ouderen (75+) die sub-klinische verschijnselen van depressie of 

angst hebben.   

  

Onze stapsgewijze zorg benadering werkte beter dan gangbare huisartsenzorg. 

De interventie is behalve succesvol ook haalbaar gebleken. Het is een krachtig 

instrument en van belang bij de noodzakelijke extra inzet die geleverd moet gaan 

worden voor het toenemend aantal ouderen in de geestelijke gezondheidszorg.   

 

 


