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The old grey donkey, Eeyore stood by himself in a thistly corner of the Forest,  
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his front feet well apart, his head on one side, and thought about things.  

Sometimes he thought sadly to himself, “Why?” and sometimes he thought,  

“Wherefore?” and sometimes he thought, “Inasmuch as which?” 
and sometimes he didn’t quite know what he was thinking about. 

 

Page Break

7.1  Summary 

7.1.1  Background 

Depression and anxiety in older people are characterised by high prevalence, 

unfavourable prognosis, reduced quality of life, excess mortality, and substantial 

costs for society (Beekman et al., 1997; Beekman et al., 1998). Both of these late-

life disorders are under-diagnosed and under-treated (Unutzer & Bruce, 2002), but 

prevention is a promising approach to the problem (Cuijpers et al., 2005). Sub-

threshold anxiety and depression (i.e. the presence of symptoms of anxiety or 

depression with no evidence of the actual psychiatric disorder) are prognostic 

variables for major depression and anxiety disorder (Cuijpers et al., 2006; Smit et 

al., 2007). Interventions for sub-threshold disorders may prevent the onset of new 

cases of major depression and anxiety disorder (i.e. indicated prevention) 

(Willemse et al., 2004). Innovative projects based on shared care models for the 

indicated prevention of new cases of mental disorders may be an important step 

forward in an attempt to reduce the enormous burden of these disorders.  This was 

demonstrated in a recent meta-analysis of randomised trials focusing on preventive 

interventions (Cuijpers et al., 2005).  

 

In the study described in this thesis the indicated prevention of depression and 

anxiety is incorporated in a stepped-care programme offering the elderly participant 

with sub-threshold depression or anxiety disorder various interventions, ranging 

from non-committal to interventions requiring a certain amount of involvement. 

 

The prevention programme described in this thesis was as follows:  

Design  Randomised controlled trial.  

Primary aim  To test the effectiveness and feasibility of a generic stepped-care 

programme to prevent the development of such illnesses in older 

people who have a high risk of developing major depression or 

anxiety.  

Setting  Thirty-three primary care practices in the Netherlands.  

Population  170 consenting individuals, 75 years of age and older, presenting 

with sub-threshold depression or anxiety, but not meeting the full 
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DSM-IV diagnostic criteria according to the Mini International 

Neuropsychiatric Interview.  

Intervention  Participants were randomly assigned to a preventive stepped-care 

programme (n=86) or to usual primary care (n=84). The 

intervention was designed according to the principles of stepped-

care and outcome management, thus offering the flexibility to step 

up to more intensive interventions, if necessary. The intervention 

was structured in cycles of three months, and consisted of the 

following four steps: 

1) The participants started with the first step, i.e. the least intensive 

intervention: watchful waiting, because it is well known that sub-

threshold symptoms may be only temporary and spontaneous 

remission is common. 

2) The second step consisted of a bibliotherapeutic self-help 

intervention based on cognitive behavioural therapy, the “Coping 

with Depression” course (Antonuccio et al., 1984; Cuijpers, 1998; 

Haringsma et al., 2005). This course was adapted for individual 

use, and also extended to include sessions focusing on anxiety. 

The participants were expected to work through the chapters of the 

self-help book independently, but received home visits (maximum 

three) and supportive telephone calls (a maximum of three) from 

district nurses.  

3) The third step consisted of problem-solving treatment (PST) 

(Mynors-Wallis, 2001; Kendrick et al., 2005), which was offered for 

a maximum of seven home visits by a district psychiatric nurse. 

She explained the various stages of PST, and stimulated patients 

to apply PST to their real-life problems.  

4) The final step was referral to a primary care physician to discuss 

suitable medication or other appropriate treatment for a full-blown 

disorder, if necessary. The general practitioner received 

information about the diagnosis and treatment history to guarantee 

consistency in the intervention, and to pave the way towards further 

treatment where appropriate.  

  

Monitoring the severity of depression and anxiety symptoms every 

three months made it possible to evaluate the outcome of each 

step. Based on the results of this monitoring, decisions were made 
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to return to watchful waiting or to step up to more intensive 

treatment.  

Main clinical outcome  A MINI/DSM-IV diagnosis of depression and/or anxiety 

disorder (panic disorder, agoraphobia, social phobia, and 

generalised anxiety) was determined by interviewers who were 

blinded for the randomisation status of the participants. Diagnostic 

status was determined at baseline and at 6-monthly intervals. 

People who did not meet the diagnostic criteria for any of these 

disorders at the 6-monthly intervals were assumed to be disorder-

free during the first year (Chapters 2 and 4) or during the 2-year 

duration of the study (Chapter 6), which was the principal outcome 

of this study.   

 

We hypothesised that the stepped-care programme could prevent development 

from a sub-threshold disorder to a full-blown disorder. 

 

7.1.2   Chapter 2 

Since the aim of the study was to produce a programme that was feasible and 

effective, and which could easily be implemented on a larger scale, the resulting 

implications for the design of the project were: (i) that participants were 

representative of older people living in the community (very few exlusion criteria), 

(ii) well-tested, simple and inexpensive methods had to be used to identify and 

recruit participants, (iii) the stepped-care programme had to be based on widely 

available interventions with proven efficacy, and (iv) the design included a control 

group receiving usual care.  

Publication of the design and the protocol of the study gave us the 

opportunity to reflect on the background principles and the methodological quality 

of the project, and also to explain in detail the content of the stepped-care 

programme which we intended to offer to the participants in the study: a unique 

project based on indicated prevention for older people, making it extremely relevant 

for general practioners, geriatricians, psychiatrists, psychologists and primary care 

nurses.  

 

7.1.3   Chapter 3 

To assess the prevalence of depression and anxiety symptoms in the (75+) 

population of West Friesland, we analysed CES-D data (Centre of Epidemiologic 

Studies-Depression scale) derived from the PIKO (Preventive Intervention Frail 
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Elderly) study. The  PIKO study had started, shortly before the stepped-care 

project, by sending a health questionnaire to the entire population of people who 

were 75 years and older in West-Friesland. The project was embedded in a unique 

collaboration between the primary care practices in West-Friesland, various other 

health care institutions such as the regional mental health centre, and the regional 

home care service “Omring”.  

 

7.1.4   Chapter 4 

The aim of the study was to test the hypothesis that an indicated stepped-care 

prevention programme to prevent depression and anxiety disorders in people 75 

years and older would be more effective than usual care alone. Chapter 4 presents 

the results of the prevention programme, and the cumulative incidence of 

depression and anxiety disorder after one year.  

One limitation of the one-year results concerned the differential drop-out rates, 

which were considerably higher in the intervention group than in the usual care 

group. These drop-out rates could have influenced the results of the study (see 

7.2.2 limitations).  

  

7.1.5   Chapter 5 

This chapter describes a cost-effectiveness analysis which was performed 

alongside the  randomised prevention trial (core of this thesis) comparing clinical 

outcomes and service use between the two groups of older (75+) participants with 

sub-threshold depression or anxiety. 

 

7.1.6   Chapter 6 

Finally, since the effects of an intervention often decrease within one year after 

participation, the two-year results of the programme, mainly focusing on follow-up 

without active intervention, are presented in Chapter 6. We therefore investigated 

the long-term (2-year) effects of the stepped-care prevention programme for 

depression and anxiety disorders in older people, compared to usual care.  

 

“It’s snowing still,” said Eeyore gloomily.  

“So it is.”  

“And freezing”  
“Is it?”  

“Yes,” said Eeyore. “However,” he said,  

brightening up a little, “we haven’t had an earthquake lately.” 
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Page Break

7.2 General Discussion  

7.2.1 Results of the stepped-care intervention 

With regard to the effectiveness of the stepped-care programme (design: Chapter 

2), the results at 12 months (Chapter 4) and at 24 months (Chapter 6) show that 

the risk of depression and anxiety disorders can be approximately halved when 

targeting older people who have some symptoms, but do not yet meet the full 

diagnostic criteria (indicated prevention). Our hypothesis was that the stepped-care 

programme could prevent the development from sub-threshold to full-blown 

disorder in 15% of the older participants. Since the cumulative incidence rate of 

depression and anxiety disorders over a period of 2 years showed an incidence of 

39.3 % in the usual care group versus 19.8 % in the intervention group, our 

stepped-care programme apparently prevented the development from sub-

threshold to full-blown disorder in 19.5 % of the older participants. These 

favourable results were achieved in a way that may be considered to be 

economically affordable (Chapter 5), and were maintained after completion of the 

intervention in the majority of the participants (Chapter 6).  

  

With regard to the design of the study (Chapter 2) and the feasibility of the 

stepped-care programme, although the organisation that was necessary to realise 

the stepped-care programme was challenging, the programme itself was highly 

acceptable, to the receivers as well as the providers. The participants liked the 

regular check-ups on their mental health, and the majority also seemed to like the 

content of the interventions. The nurses liked the opportunities that they were given 

to provide good mental health care.  

 

The outcome described in Chapter 3 confirmed that depressive symptoms are 

highly prevalent in the elderly population. We found a 31.1% (95% CI=29.3% to 

32.7%) prevalence of depressive symptoms, which is high compared to the 

prevalence reported in similar studies. We also found that depressive symptoms 

increase with age. However, this increase seems to be less attributable to age-

related changes in risk factors than to aging itself (Blazer et al., 1991). We 

identified risk factors that are important for the development of prevention or 

treatment strategies, or for the identification of those who are at risk in the fast-

growing population of older people. The risk factors that we found to be strongly 

associated with depressive symptoms were loneliness, cognitive decline, and 

functional disability, all of which have previously been described in similar studies. 
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A ‘new’ risk factor that we found to be strongly related with depression in elderly 

people living in the community was ‘fear of falling’. The risk factors that we found, 

with perhaps the exception of cognitive decline, seem to indicate scope for change, 

improvement, or perhaps even solutions. Loneliness and fear of falling, in 

particular, seem to be situations for which solutions can be found.    

 

The outcome described in Chapter 5 demonstrates that this prevention programme 

can result in depression and anxiety-free survival years in the older population, at 

affordable costs. It also indicates that a stepped-care  programme can be more 

cost-effective if less costly interventions are first offered in an attempt to reduce or 

solve mental health problems. Only a  small percentage of the total group of 

participants in such interventions would then move on to and participate in the 

more intensive and costly interventions. This is exactly what became evident from 

the data presented in Chapter 5, and this helped to keep the cumulative per-patient 

costs of the stepped-care intervention relatively low.   

 

The results presented in Chapter 6 suggest that the intervention reduced the 2-

year cumulative incidence rate of depression and anxiety disorder by 50%. 

Furthermore, the results discussed in this final chapter show that the effect of the 

intervention was maintained after 24 months, contrary to the trend found in a meta-

analytic review of preventive interventions, indicating a decrease in effect over 

time.  

 

The core aspects of the project discussed in this thesis were: Indicated prevention, 

oldest old, depression and anxiety, and stepped-care. Other important aspects 

were the regular screening, the diagnostic instruments and questionnaires used, 

the analyses that were performed, the missing data, and last, but not least, the 

setting and the organisation of the programme.   

 

“Nobody tells me. Nobody keeps me informed. I make it 17 days 
 come Friday since anybody spoke to me.” 

 

 

7.2.2 Strengths, limitations and comments 

One of the strenghts of the programme is that it is a unique project, in that it 

addressed three rather underexposed topics; we focused on the elderly in the 

population (75+), we took both depression and anxiety into account, and we 

applied a stepped-care indicated prevention programme. This demonstrates that a 
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practice-based approach was effective in a project for community dwelling older 

people who are at risk for depression and anxiety. In this project several evidence-

based aspects were incorporated, such as indicated prevention based on CBT 

techniques. The screening with valid and reliable instruments improved the 

identification of elderly individuals who were at risk, there was a 24-month follow-up 

in a relatively large group of very old participants (mean age > 81), the vast 

majority of participants completed the full protocol of seven assessments and, 

finally, there was a relatively low number-needed-to-treat in our outcomes.   

One limitation of this pragmatic design is that it is difficult to assess the 

specific contributions of the various elements of the project. In the analysis, the 

intervention had to be assessed as a whole, which means that a completely 

different study design would have been required to sub-divide this package into its 

components. It could have been analysed further by investigating the longitudinal 

CES-D data that were gathered at 3-monthly intervals. Another limitation of this 

study was the attrition; the differential drop-out occurred more often in the 

intervention group, but because the intervention was a stepped-care programme, 

this was to be expected. Moreover, because participants in a prevention trial are 

not ill (by definition), adherence to the protocol may be relatively unimportant for 

them when they are faced with more immediate problems that compete for time 

and attention. Thus, non-adherence in a prevention RCT may be less related to the 

quality of the intervention than to other factors outside the focus of the study (Gross 

& Fogg, 2004). Most of the elderly individuals who dropped out because they were 

unwilling to continue to participate in the intervention group were doing well later 

on, and remained disorder-free. This makes their early drop-out less harmful from a 

clinical viewpoint, and suggests that they made a rational choice. In recognition of 

the limitation of attrition, all analyses were carried out on an intention-to-treat basis, 

and imputation was used to overcome the problem of missing data. A final 

limitation was perhaps, the somewhat arbitrary choice of increasing and reducing 

the costs of the nurses (the most important cost-driver in this study) by 20% in the 

cost-effectiveness analysis for sensitivity analysis. However, the sensitivity 

analyses indicated a certain amount of robustness of our findings, and 

demonstrates that the results can be generalised to other health-care settings in 

which salary-costs may differ.   

One observation might be that the size of the study population did not allow 

an in-depth investigation of the differential effects of our intervention in those with 

and without a prior history of depression or anxiety. One criterion for inclusion in 

the study was no DSM diagnosis of a  depression or anxiety disorder during the 
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entire year preceding randomisation. A total of 24 participants (14%) had a 

depression or anxiety disorder which had remitted more than one year before 

randomisation. This means that for the vast majority of the participants the 

intervention prevented the first-ever onset of disorders, and in those with a prior 

history the intervention prevented recurrent episodes. Another comment is that, of 

the 886 older people who screened positive on the CES-D (score of ≥16) on the 

PIKO health questionnaire, only 325 were randomly approached for participation in 

this stepped-care programme for the prevention of depression and anxiety. The 

large PIKO project (‘Preventive Intervention Frail Elderly’) started by sending a 

general health questionnaire, including the CES-D, to 5,207 elderly people. This 

was the total number of people over the age of 75 who were willing to be screened. 

Of these, 2,850 completed the CES-D, resulting in a total of 886 who screened 

positive with a CES-D score ≥ 16 (Chapter 2). Taking into account 50% attrition, 

with 325 possible participants approached, we had enough participants per group 

to detect a significant difference between the cumulative incidence rates of 

MINI/DSM-IV depression and anxiety disorders over one year. However, it would 

have been interesting (if we had the necessary financial resources) to approach all 

886 individuals who screened positive, because this could have led to an inclusion 

of 400 instead of 170 participants.  

A final comment concerning our innovative indicated stepped-care 

programme for older people that it is difficult to predict whether the outcome of a 

longer term follow-up will really point in the direction of prevention or merely delay 

the onset of depression and anxiety. However, only long-term follow-up 

assessments will determine whether our intervention prevented or delayed mental 

illness. Given the often chronic nature of depression and anxiety disorders, the 

more realistic assumption is that we were able to delay onset in most of our 

participants, rather than to offer an enduring prophylaxis (Rovner et al., 2007). 

Although the latter would be preferable, the delay of onset is important in its own 

right, in view of the disabling nature of these disorders.  

 

“After all, what are birthdays? Here today and gone tomorrow” 

 

 

7.2.3 Indicated prevention of late-life depression and anxiety      

in older people … is it indicated?   
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The disappointingly low percentage of older people who are screened, correctly 

diagnosed, and treated usually receive one, or a combination of the following 

treatment options:  

• Based on their safety and efficacy, antidepressants, and serotonergic 

medications in particular, are considered to be the initial treatment for most 

anxiety disorders. Psychotherapy and cognitive-behavioural therapy in particular, 

may also be effective in the treatment of these disorders. Research is currently 

being carried out to adapt this therapy to the individual needs of elderly people.  

• With regard to the management of (minor) depression, different approaches are 

described in the literature. The results indicate that combining psychotherapy and 

antidepressant medication is considered to be the most acceptable method of 

treatment by community-dwelling older adults (Hanson & Scogin, 2008). 

However, although both antidepressant and psychological treatment seem to be 

effective
 
in the management of late-life (minor) depression, we are still facing a 

considerable challenge to improve the prognosis of
 
depression in older people. 

We are therefore investigating new combinations of treatments and new ways of
 

delivering care and improving treatment uptake, because endlessly increasing 

the range of
 
antidepressants does not seem to be the solution. Collaboration

 

between specialist care and primary care, case-management, and stepped-care 

interventions are currently the most exciting prospects (Baldwin & Wild, 2004). 

As an alternative to the more traditional quantitative approach, qualitative studies 

are beginning to emerge (Johnston et al., 2007) focusing on a more patient-

centered approach. However, although current developments are promising, the 

optimal approach to treatment for late-life anxiety and (minor) depression has not 

yet fully evolved. Furthermore, taking into account the fact that many older people 

do not even reach the stage of treatment, a promising and feasible approach might 

be the prevention of depression and anxiety in the elderly (Davis, 2002; Smit et al., 

2006). 

This project was based on an indicated prevention approach. Older people 

with sub-threshold depression and anxiety, who are therefore at risk for the full-

blown disorders, were screened, and if sub-threshold conditions were established 

they were invited to participate in our prevention programme.    

 

Although the effects of our stepped-care programme are most favourable, it would 

be rather presumptious to assume that we were able to solve the problem of the 

regrettably high burden of depression and anxiety disorders in the ever-increasing 

aging population. However, (i) as is mentioned in ‘the strengths’ of this study, the 
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screening procedure improved the identification of elderly individuals who are at 

risk, and (ii) the design of this project enabled us to reflect on the ethical dilemma 

of whether or not to include in such programmes such as these, people who are at 

risk, but have no explicit request for care. The percentage of uptake in the various 

stepped-care stages of the intervention and the preferences expressed by the 

participants make it clear that an intervention aimed at symptoms and not at 

syndromes does, indeed, seem to relate to the reality of distressed elderly people 

in the community.  

Therefore, we may cautiously conclude that indicated prevention of late-life 

depression and anxiety prevention for older people does, certainly, seem to be 

indicated.   

 

With regard to implications for primary care, as was discussed in the Introduction of 

this thesis, it is quite evident that there is room for improvement in the primary care 

management of common mental health problems (van Marwijk, 2004). Apart from 

the existing barriers in diagnosing and delivering appropriate mental health care 

(Unutzer et al., 1999; Unutzer & Bruce, 2002), the attitude of many general 

practitioners seems to be traditionally rather sceptic with regard to prevention 

(Christodoulou et al., 1999). This attitude could prove to be unjustifiable, because 

the preventive stepped-care approach described in this thesis led to better results 

than usual primary (GP) care. Granted, this project is one of the first to prove that 

indicated prevention of depression and anxiety in older people can be effective, but 

the fact that a preventive, relatively simple, psychologically promising, generic care 

programme for older people appeared to be both successful and feasible is still a 

finding that is of major concern, especially for general practitioners and primary 

care professionals.   

The stepped-care programme, based on the structured use of a self-report 

questionnaire, specific extra attention, education about depression and anxiety, 

and structured monitoring, helped the participants to acknowledge their mental 

health problems and to take active steps to improve their well-being. The ‘active’ 

psychological interventions, the bibliotherapy and the PST in this programme were 

provided by district nurses (community health services) and district psychiatric 

nurses (mental health services). The reason why the PST was provided by mental 

health nurses instead of general medical nurses were mainly based on practical 

considerations, such as the local availability of personnel. However, the transition 

from district nurses to more specialised nurses not only led to higher costs for the 

intervention, but it also required more organisation and involved a certain risk of a 
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waiting list for the subsequent step in the treatment. An alternative approach could 

be considered in future projects in order to reduce costs and logistics. Instead of 

PST, for which the nurses require rather intensive training, a simplified version of 

Life Review (Reminiscence Therapy [Bohlmeijer et al., 2007]) could be an option 

as a next step in the programme. This can easily be provided by district nurses, 

and would imply that steps 2 and 3 could be organised at the same level of health 

care. This would also address the issue that was regularly encountered in the PST 

phase of the original trial, namely that older people often wish to talk about their 

past. However, replacement of the treatment (PST) that was successful in this 

programme by another approach should, of course, first be carefully investigated.  

 

“Pathetic,” he said. “That’s what it is. Pathetic.”  

He turned and walked slowly down the stream for twenty yards,  

splashed across it, and walked slowly back on the other side. 
 Then he looked at himself in the water again.  

“As I thought,” he said. “No better from this side.  

But nobody minds. Nobody cares.  
Pathetic, that’s what it is.” 

 

 

7.2.4 The challenge of growing old    

Despite the many claims made by gerontologists that aging is an important and 

positive life experience, it is associated with many losses and much deterioration. 

Indeed, people seem to be willing to spend great sums of money in fruitless 

attempts to ward off its effects. On the other hand, despite the many negative 

consequences of aging, many elderly people seem to be quite content and able to 

cope well with its variability. “We might do better not to celebrate the joys of aging 

but to admire the resilience of those who endure it”. (Kane, 2005) 

The World Health Organization (2002) describes the aging of the 

population as “one of humanity's greatest triumphs” as well as “one of our greatest 

challenges.” An increase in the number of older people, as a proportion of the total 

population (described as the greying of the world's population), is a global 

phenomenon. With increasing age the causes of death and disease change: after 

mid-life, chronic conditions assume increasing importance. Amongst the chronic 

conditions of later life, mental disorders feature prominently. However, the normal 

course of aging does not necessarily entail a decline in mental health, but 

physiological, cognitive and social changes can have possible repercussions with 

adverse effects such as depression and anxiety. Some of these changes may be 
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susceptible for improvement and this approach should certainly be considered. As 

we have explained in Chapter 3, risk factors such as ‘fear of falling’ and ‘being 

alone for most of the day’ are problems that can be dealt with.  

 

The blessings of, and developments in modern medicine might have different 

consequences for the elderly. In 1999, in the New England Journal of Medicine, 

James Goodwin indicated specific problematic areas such as the medicalisation of 

everyday life and the primacy of diagnosis. The challenges for the very old are not 

medical but spiritual, and care should focus on counseling and assistance, and not 

on scientific expertise. Medicine is meant to heal, to help, and to relieve suffering, 

and with a correct diagnosis it is possible to do that adequately and effectively. 

However, in modern medicine, a correct diagnosis is often considered to be more 

important than successful treatment, but this might result in loss of valuable time 

for the elderly. Prerequisites in caring for the very old are sufficient time and 

empathy, aspects that are expressly disregarded from an economic perspective. 

Goodwin suggests that a new mindset is needed when caring for the very old, and 

care options for the elderly, with stepped, multifaceted, collaborative, or ongoing 

(low-level) components aspects have certainly been found to be effective (Unutzer 

et al., 2002; Reynolds et al., 2006; Chew-Graham et al., 2007).  

 

In old age there is often a complex interaction between risk and vulnerability factors 

with regard to depression, anxiety, ill health or disability, and this makes it difficult 

for elderly people to get out and about. This results in reduced social activity and 

loss of friends, and thus to social isolation and depression in a downward spiral of 

decreasing engagement. Therefore, whatever care models of care are developed, 

programmes should be individually tailored and address multiple domains 

simultaneously (Blazer, 2000) to ensure and sustain recovery from mental health 

problems in later life and to promote well-being during the aging process. Care 

models for the elderly should include help with identifying and utilising resources 

that people themselves can draw on and the coping strategies that can work for 

them.  

 
“Good morning, Eeyore,” said Pooh.  

“Good morning, Pooh Bear,” said Eeyore gloomily.  

“If it is a good morning, which I doubt,” said he.  
“Why, what's the matter?”  

“Nothing, Pooh Bear, nothing. We can’t all, and some of us don’t.  
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That’s all there is to it.”  

“Can’t all what?” said Pooh, rubbing his nose.  

“Gaiety. Song-and-dance. Here we go round the mulberry bush.” 

 

 

7.2.5 Recommendations for further research: the future 

The study which forms the basis of this thesis, i.e. the integrated stepped-care 

programme, showed favourable results, but since this study is one of the first to 

provide evidence that the prevention of late-life depression and anxiety can be 

effective, more studies are needed to confirm the evidence. An excellent way in 

which to confirm the results of the stepped-care programme study would be to 

investigate various ways of implementing the programme. To our knowledge, no 

large-scale programme has yet been implemented in the Netherlands to improve 

the identification, treatment and outcome of sub-clinical depression and anxiety in 

older persons by providing integrated services in primary health care. 

A number of reviews (Callahan, 2001; Katon, 1995) have suggested that 

improvements should be made in the education of primary care providers (GPs and 

nurse practitioners) in screening for late-life depression and anxiety. Simple, 

validated detection and monitoring instruments are available, with clear cut-off 

points that can strongly support sound clinical decisions. However, these are now 

seldom used in an acceptable and integrated way. Furthermore, screening for late-

life depression and anxiety needs to be combined with additional approaches, for 

instance, with an increased emphasis on patient education and self-management of 

the illness, and easier access to, and collaboration with mental health 

professionals. However, since most elderly people do not wish to be referred to 

specialist mental health care (van Schaik et al., 2004), short-term psychotherapy 

should be made more easily accessible in primary care.  

A unique opportunity has arisen to improve the mental health care that is 

provided for older people with (sub-)clinical depression and anxiety, with the arrival 

of a new primary care professional - the primary care nurse practitioner - and 

combined with adequate financial and logistic resources, care may be offered by 

implementing a tailor-made late-life depression and anxiety programme. This will 

cater for the needs of both patients and professionals. The nurse practitioner will 

need a high level of social skills in motivation and monitoring. More research is 

needed to further develop this late-life depression and anxiety programme and to 

determine the role that is reserved for the primary care nurse practitioner . 

 Core elements of the confirmatory implementation programme that we 

propose are co-ordination, steering and alignment in ensuring the well-being, care 
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and cure of elderly persons with (sub-)clinical depression and anxiety. The socio-

cultural model of aging (Baltes & Baltes, 1990), combined with an evidence-based 

approach focusing on what is important for older people, and to a certain extent 

Dowrick’s approach regarding patients’ preferences, described in the Introduction 

of this thesis (Dowrick, 2004) may help to provide a framework for such a 

preventative implementation programme.   

Evidence from randomised collaborative care studies shows that not only 

do the depression and anxiety symptoms decrease, but also that daily and social 

functioning improve, combined with an overall reduction in costs for cure and care 

for the elderly. Implications for the professionals are to provide better integrated 

primary care interventions for elderly people with sub-threshold depression and 

anxiety, by providing comprehensive, co-ordinated initial care, as well as long-term 

management – in partnership with the older people themselves. 

 

7.2.6 Conclusions  

 

The study described in this thesis is one of the first to provide evidence that the 

prevention of late-life depression and anxiety is feasible, that it can be effective 

over a longer period of time, and that it also offers value for money. The results 

show that the risk of depression and anxiety disorders can be halved when 

targeting older people with symptoms that do not yet meet the full diagnostic 

criteria (indicated prevention). Checking symptom levels at regular intervals, 

showing interest, and providing mental care for older people might be important 

aspects in preventing full-blown disorders.  

The stepped-care programme proved to be more effective than usual primary care, 

and is a powerful tool in the urgently needed rescue approach in late-life mental 

health care.  

 

References  
Antonuccio,D.O., Steinmetz,J.L., Lewinsohn,P.M., and Teri,L. (1984). The Coping with 
Depression course: A psychoeducational intervention for unipolar depression., 
O.C.P.Eugene, ed. 

Baldwin,R. and Wild,R. (2004). Management of depression in later life. Adv Psychiatr Treat 
10, 131-139. 

Baltes, P. B. and Baltes, M. M. Psychological perspectives on successful aging: The model 
of selective optimization with compensation.  1-34. 1990.  Cambridge University Press, 



                                                    - 16 - 
 

Cambridge, England. Successful aging: Perspectives from the behavioral sciences. Ref 
Type: Report 

Beekman,A.T., Bremmer,M.A., Deeg,D.J., van Balkom,A.J., Smit,J.H., de Beurs,E., van 
Dyck,R., and van Tilburg,W. (1998). Anxiety disorders in later life: a report from the 
Longitudinal Aging Study Amsterdam. Int. J Geriatr. Psychiatry 13, 717-726. 

Beekman,A.T., Penninx,B.W., Deeg,D.J., Ormel,J., Braam,A.W., and van Tilburg,W. (1997). 
Depression and physical health in later life: results from the Longitudinal Aging Study 
Amsterdam (LASA). J Affect. Disord. 46, 219-231. 

Blazer,D., Burchett,B., Service,C., and George,L.K. (1991). The association of age and 
depression among the elderly: an epidemiologic exploration. J Gerontol. 46, M210-M215. 

Blazer,D.G. (2000). Psychiatry and the oldest old. Am. J Psychiatry 157, 1915-1924. 

Bohlmeijer,E., Roemer,M., Cuijpers,P., and Smit,F. (2007). The effects of reminiscence on 
psychological well-being in older adults: a meta-analysis. Aging Ment. Health 11, 291-300. 

Callahan,C.M. (2001). Quality improvement research on late life depression in primary care. 
Med Care 39, 772-784. 

Chew-Graham,C.A., Lovell,K., Roberts,C., Baldwin,R., Morley,M., Burns,A., Richards,D., 
and Burroughs,H. (2007). A randomised controlled trial to test the feasibility of a 
collaborative care model for the management of depression in older people. Br. J Gen. 
Pract. 57, 364-370. 

Christodoulou,G.N., Lecic-Tosevski,D., and Kontaxakis,V.P. (1999). Issues in Preventive 
Psychiatry. 

Cuijpers,P. (1998). A psycho-educational approach to the treatment of depression: a meta-
analysis of Lewinsohn's "Coping with Depression" course.  Behavior Therapy 29, 521-533. 

Cuijpers,P., Beekman,A., Smit,F., and Deeg,D. (2006). Predicting the onset of major 
depressive disorder and dysthymia in older adults with subthreshold depression: a 
community based study. Int. J Geriatr. Psychiatry 21, 811-818. 

Cuijpers,P., Van Straten,A., and Smit,F. (2005). Preventing the incidence of new cases of 
mental disorders: a meta-analytic review. J. Nerv. Ment. Dis. 193, 119-125. 

Davis,N.J. (2002). The promotion of mental health and the prevention of mental and 
behavioral disorders: surely the time is right. Int. J Emerg. Ment. Health 4, 3-29. 

Dowrick,C. (2004). Beyond depression. Oxford University Press). 

Gross,D. and Fogg,L. (2004). A Critical Analysis of the Intent-to-Treat Principle in Prevention 
Research. The Journal of Primary Prevention Volume 25, Number 4, 475-489. 

Page Break

Hanson,A.E. and Scogin,F. (2008). Older adults' acceptance of psychological, 
pharmacological, and combination treatments for geriatric depression. J Gerontol. B Psychol 
Sci. Soc. Sci. 63, 245-248. 

Haringsma,R., Engels,G.I., Cuijpers,P., and Spinhoven,P. (2005). Effectiveness of the 
Coping With Depression (CWD) course for older adults provided by the community-based 
mental health care system in the Netherlands: a randomized controlled field trial. Int. 
Psychogeriatr. 1-19. 

Johnston,O., Kumar,S., Kendall,K., Peveler,R., Gabbay,J., and Kendrick,T. (2007). 
Qualitative study of depression management in primary care: GP and patient goals, and the 
value of listening. Br. J Gen. Pract. 57, 872-879. 



                                                    - 17 - 
 

Kane,R.L. (2005). What's so good about aging? In Research in human development, pp. 
103-114. 

Katon,W. (1995). Will improving detection of depression in primary care lead to improved 
depressive outcomes? Gen. Hosp. Psychiatry 17, 1-2. 

Kendrick,T., Simons,L., Mynors-Wallis,L., Gray,A., Lathlean,J., Pickering,R., Harris,S., 
Rivero-Arias,O., Gerard,K., and Thompson,C. (2005). A trial of problem-solving by 
community mental health nurses for anxiety, depression and life difficulties among general 
practice patients. The CPN-GP study. Health Technol. Assess. 9, 1-104, iii. 

Mynors-Wallis,L. (2001). Problem-solving treatment in general psychiatric practice. Adv 
Psychiatr Treat 7, 417-425. 

Reynolds,C.F., Miller,M.D., Mulsant,B.H., Dew,M.A., and Pollock,B.G. (2006). 
Pharmacotherapy of Geriatric Depression, taking the Long View. In Physical Illness and 
Depression in Older Adults, Springer USDOI10.1007/b107734, pp. 277-294. 

Rovner,B.W., Casten,R.J., Hegel,M.T., Leiby,B.E., and Tasman,W.S. (2007). Preventing 
depression in age-related macular degeneration. Arch. Gen. Psychiatry 64, 886-892. 

Rubak,S., Sandbaek,A., Lauritzen,T., and Christensen,B. (2005). Motivational interviewing: 
a systematic review and meta-analysis. Br. J Gen. Pract. 55, 305-312. 

Smit,F., Comijs,H., Schoevers,R., Cuijpers,P., Deeg,D., and Beekman,A. (2007). Target 
groups for the prevention of late-life anxiety. Br. J Psychiatry 190, 428-434. 

Smit,F., Ederveen,A., Cuijpers,P., Deeg,D., and Beekman,A. (2006). Opportunities for cost-
effective prevention of late-life depression: an epidemiological approach. Arch. Gen. 
Psychiatry 63, 290-296. 

Unutzer,J. and Bruce,M.L. (2002). The elderly. Ment. Health Serv. Res. 4, 245-247. 

Unutzer,J., Katon,W., Callahan,C.M., Williams,J.W., Jr., Hunkeler,E., Harpole,L., Hoffing,M., 
Della Penna,R.D., Noel,P.H., Lin,E.H., Arean,P.A., Hegel,M.T., Tang,L., Belin,T.R., Oishi,S., 
and Langston,C. (2002). Collaborative care management of late-life depression in the 
primary care setting: a randomized controlled trial. JAMA 288, 2836-2845. 

Unutzer,J., Katon,W., Sullivan,M., and Miranda,J. (1999). Treating depressed older adults in 
primary care: narrowing the gap between efficacy and effectiveness. Milbank Q. 77, 225-56, 
174. 

van Marwijk,H. (2004). How to improve mental health competency in general practice 
training?--a SWOT analysis. Eur. J Gen. Pract. 10, 61-65. 

Page Break

van Schaik,D.J., Klijn,A.F., van Hout,H.P., van Marwijk,H.W., Beekman,A.T., de Haan,M., 
and van Dyck,R. (2004). Patients' preferences in the treatment of depressive disorder in 
primary care. Gen. Hosp. Psychiatry 26, 184-189. 

Willemse,G.R., Smit,F., Cuijpers,P., and Tiemens,B.G. (2004). Minimal-contact 
psychotherapy for sub-threshold depression in primary care. Randomised trial. Br. J. 
Psychiatry 185, 416-421. 

 

Quotations  
“Winnie-the-Pooh” (1926) and “The House at Pooh Corner” (1928) by A.A.Milne  

 



                                                    - 18 - 
 

 

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 
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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 
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‘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.  
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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). 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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.   

 

  Dankwoord  
 

Acknowledgement  
 

“Thank you,” said Pooh.  

But Eeyore was saying to himself, “This writing business. Pencils and what-not.  
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 Over-rated if you ask me. Silly stuff. Nothing in it.” 

 

 

Vanzelfsprekend heeft een aantal mensen een niet onaanzienlijke rol gespeeld in 

het tot een goed einde brengen van het avontuur, dat het schrijven van een 

proefschrift is. Zoals de leden van de projectgroep. Wat een superteam.  

 

Daarnaast voelde de afdeling Huisartsgeneeskunde als een warm bad. Ik was 

verbaasd over de begeleiding, de mogelijkheden, de support en het vangnetgevoel 

dat ik ervoer op de afdeling en in groter verband binnen het EMGO.  

 

Allereerst die projectgroep:  

Aartjan Beekman, wat een rijkdom om jou als promotor te hebben. Over 

superlatieven gesproken. Het herkennen van talenten en het werk dat gedaan 

moet worden zodanig in banen leiden dat iedereen het gevoel heeft met zijn hobby 

bezig te mogen zijn, is niet veel ‘leiders’ gegeven. En over die bruisende, altijd 

positieve, stimulerende en briljante stroom aan gedachten en energie is al 

ruimschoots -en terecht- door anderen geschreven.  

 

Henriëtte van der Horst, jij verving halverwege mijn rit Wim Stalman als promotor. 

Ondanks dat heb je wel meteen een grote betrokkenheid getoond toen je op enig 

moment het promotorschap op je nam. Een kritische en verse blik op het geheel 

heb ik als zeer nuttig ervaren en het je in zo’n korte tijd inleven en voelen wat er 

speelt, daar heb ik respect voor.   

 

Harm van Marwijk, co-promotor, altijd tijd voor me, altijd leerzaam, altijd positief, 

altijd pen en papier bij de hand om discussies van verhelderende plaatjes te 

voorzien: “Denk erom, een vliegtuig moet ook weer netjes landen”. Zeer waardevol, 

leuk en ‘relaxed’ om met je samen te werken. En heel plezierig dat dat nog even 

voortgezet wordt in het implementatie project. 

 

Patricia van Oppen, co-promotor, ook altijd positief kritisch aan mijn zijde temidden 

van de soms verwarrende aanpak en afhandeling van artikelen, en visies van 

medeauteurs en reviewers, en natuurlijk als ‘sister in arms’ aan het PST-front. De 

supervisietripjes naar Hoorn waren altijd leerzaam en leuk.  

 

En ook: 
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Wim Stalman, ex-promotor, nu decaan, veel dank voor de support die je me hebt 

meegegeven bij de start van het hele avontuur. En ook veel dank voor je wijze 

woorden bij ons ‘exit’-gesprek, toen onze wegen zich - althans op afdelingsniveau - 

scheidden.    

 

Filip Smit, jij hebt een bijzonder waardevolle aanvulling geleverd vanaf artikel 3 en 

hebt sindsdien een essentiële rol gespeeld in het hele gebeuren. Wat ben ik blij dat 

Aartjan me tipte om voor de 1-jaars analyse met eventuele KEA als gevolg eens bij 

jou te rade te gaan. En behalve briljant en innemend bleek je ook nog een zwak 

voor Engeland te hebben. Wat een verademing tussen al dat yankee-

georiënteerde volk om me heen in de VU. And Filip, furthermore, your greatly 

appreciated and much valued answers tended to arrive in my mailbox before I even 

had had time to formulate the questions. Thank you so much! 

 

Hein van Hout, vooral aan het begin van de rit heb ik met je te maken gehad wat 

betreft mijn in zekere zin aansluiting bij jouw enorme PIKO-plan en de uitvoering 

daarvan. Dank voor het meedenken en je inbreng, je nieuwsgierigheid, je 

meeleven bij het PIKO-D verhaal en je humor.   

 

De leden van de beoordelingscommissie wil ik bedanken voor het lezen van het 

manuscript en hun deelname aan de oppositie. I would like to thank all members of 

the assessment committee for reviewing my thesis and their participation, February 

the 17
th
, in the public defence of it: prof. A.R. Kendrick, prof. dr. F.G. Schellevis, 

prof. dr. W.J.M.J. Cuijpers, prof. dr. K. van der Meer, prof. dr. C.A. Uyl-de Groot 

and prof. dr. R. Brand. 

 

And thank you;  

Yo Davies, who solidly believed that this thesis would eventually be completed, 

thank you for sharing your PST expertise with me, and for your friendship.  
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Afdeling huisartsgeneeskunde / EMGO:  

Oprecht dank Daniëlle, en ook Margreet in het begin, alles draaide om PIKO (-M 

en -D). We hebben veel gedeeld; lief & leed, besprekingen, autoritjes naar Hoorn, 

vragen en antwoorden en -met Willemijn en Evelyn- ook heel veel enveloppen en 

het stempelen daarvan.  
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Willemijn en Evelyn, onderzoeks-ondersteuners van formaat! Naast aangenaam 

gezelschap ook buitengewoon waardevol, want zonder jullie… 

 

Dank ook aan Marion en Gonny, die het maximale uit de MINI-interviews wisten te 

halen. 

 

En vanzelfsprekend dank aan ElsD, ElsL, Otto, Klaas, Iris, Marinda, Karlijn, Marcel, 

Laura, Esther, Jeroen, Uriëll, Bettine, Ingrid, Daniëlle, Petra, Sandra, Nettie, 

Berend, Judith, Edwin, Ernst, Anneke, Michel, ElsP, Loes, Cor, Brahim, Kees, Len, 

Bram, Tim, Marianne, Jet, Paulien en alle anderen (heden en verleden) van de 

afdeling of nauw daarmee verwant: Met het feit dat deerhounds geweldige honden 

zijn, en poezen geweldige poezen, de zomertijd een hinderlijke uitvinding is, orgels 

waanzinnig geavanceerde instrumenten zijn, Bach de mensheid met zijn muziek 

dichter bij de hemel heeft gebracht, Paul Gallico een weergaloze schrijver is, de 

maximumsnelheid stevig opgehoogd zou moeten worden, de geschiedenis van het 

adembenemend prachtige Engeland volstrekt anders zou zijn geweest als daar 

niet op cruciale momenten een William Marshal, een Simon de Montfort en een 

Katherine Swynford hadden rondgelopen, en Richard III het toch echt niet gedaan 

heeft, zal ik jullie vanaf nu minder lastigvallen. En mochten de vragen betreffende 

deze zaken, die naast het beoefenen van de wetenschap toch absoluut geregeld 

aandacht behoeven, weer existentiële proporties aannemen, dan weten jullie me 

vast wel te vinden.  

 

En natuurlijk alle dank aan West-Friesland: 

Met name aan de deelnemers natuurlijk. Wat een unieke ervaring de afgelopen 

jaren: 170 oudere Westfriese kikkers in de kruiwagen. De leeftijd stond helaas niet 

garant voor het rustig uitzitten van de rit en met een verrassende lenigheid meende 

een fiks aantal op enig moment uit die kruiwagen te moeten springen. Het aardige 

van 75+ zijn is namelijk dat je niets meer hoeft en dus zeker niet hoeft mee te doen 

aan een onderzoek. Een intensief gebruik van het Westfriese asfalt en 

telefoonkabels en een snel groeiend talent om mensen te motiveren hield de 

‘uitval’-schade beperkt. Omgekeerd motiveerden deze vele bezoekjes en contacten 

in die mate dat veel Westfriese ouderen werden genoteerd op mijn denkbeeldige 

oma/opa-adoptielijst.   

 

Aan Mini en haar thuiszorg-verpleegkundig team: Gesina, Gerda, Marian, Nel, 

Annie, Corina en Marga. 
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En aan Simonne en haar sociaal-psychiatrisch verpleegkundig team: Atie, Hanne, 

Yvonne en Patricia.  

 

 “Well,” said Pooh, “what I like best –“ and then he had to stop and think. 

Because although Eating Honey was a very good thing to do, there was  
a moment just before you began to eat it which was better than when 

you were, but he didn’t know what it was called”. 

 

Toos, Hille, Marijn, Erica, Carl, Anna, Stephanie, lieve familie en vrienden, ’what I 

liked best about you’, waren de succesvolle pogingen om mij af en toe achter die 

computer vandaan te sjorren. Maar ook het begrip voor de hoeveelheid hooi op 

mijn vork en dus voor de rust en de ruimte die ik nodig had. De belangstelling, het 

meedenken, de kritische vragen, de vele gedeelde momenten van gezelligheid, 

een onvoorstelbaar fantastisch verrassings-verjaardagsweekend (het afgelopen 

jaar), kortom, jullie support was cruciaal.  

 

Toos, Hille, Marijn, Erica, Carl, Anna, Stephanie, dear family and friends, ‘what I 

liked best about you’, were all the successful attempts to occasionally drag me 

from behind my PC. But also your sympathy for the copious amounts of work on 

my plate and therefore for the peace and quiet I needed. The interest, the thinking 

along, the critical questions, the many shared moments of happiness, an incredibly 

fantastic birthday surprise weekend (last year), in short, your support was crucial. 

 

Paul en Ali, terwijl ik toch ook niet te klagen had over verre vrienden, denk ik toch 

dat bij het spreekwoord: “een goede buur…” de maker jullie in gedachten moet 

hebben gehad. Jullie niet-aflatende en stimulerende belangstelling, jullie liefde (en 

geregeld zorg) voor onze menagerie -en jullie fax natuurlijk- daar past één woord 

bij: overweldigend! 

 

Dat woord past mijns inziens ook goed bij het gegeven dat mijn zeer geliefde 

oudere en jongere broer straks aan mijn zijde zullen staan als paranimf. 

Dat jullie glimmend van trots en in het volst denkbare ornaat  zullen aantreden als 

ik -volgens jullie- achteloos de top van de Parnassus beklauter… isn’t that rather 

wonderful?  

“Piglet sidled up to Pooh from behind. “Pooh,” he whispered.  

“Yes, Piglet?”  

“Nothing ”said Piglet, taking Pooh’s paw, “I just wanted to be sure of you ” 
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Opa Dominee, die theologie studeerde aan de VU zou -begrijp ik altijd van zijn 

zoon, mijn vader- bepaald trots zijn geweest op dit boekje.  

 

En dan die vader zelf. Bestaat er een overtreffende trap voor ‘trots’? Wie had 

indertijd gedacht dat er met een ‘zesje voor rekenen’, later gevolgd door een heel 

jaar dagelijks en onvermoeibaar (althans, van jouw kant) wiskunde-bijles aan de 

eetkamertafel, zo’n feestelijk promotie-avontuur in het verschiet lag? Je geloof in 

mij is onvoorwaardelijk en grenzeloos. Net als mijn dank aan jou.  

 

 
“I wonder what Piglet is doing,”thought Pooh.  

And finally, Mars,               “I wish I were there to be doing it, too.” 

dit Magnum Opus is voor jou !  

En nu gaat eindelijk die trui gebreid worden. 

Je gooide een paar maanden geleden een machtig wapen in de strijd om de tijd 

die ik achter de computer doorbracht wat terug te draaien. En dat was overigens 

van alle succesvolle pogingen (ook van familie en vrienden) toch wel een bijzonder 

creatieve: namelijk de aanschaf van een Schotse Deerhound. 

Samen delen we ons bestaan dus met haar, met de poezen, met wat pluimvee en 

met muziek. We delen de liefde voor Copperbeech House en z’n enorme 150 jaar 

oude rode beuk. En sinds kort, geflankeerd door een piepjong rood beukje, een 

afstammeling van de grote, voor onze Engelse Cotterill Barn, …  

up there in the North Pennines.  

Life is good !        

“Isn’t that fine?” shouted Winnie the Pooh down to you.  

“What do I look like?” 
“You look like a bear holding on to a balloon,” you said. 

“Not,” said Pooh anxiously,  

“not like a small black cloud in a blue sky?” 
“Not very much.” 

 

 

Quotations  

“Winnie-the-Pooh” (1926) and “The House at Pooh Corner” (1928) by A.A.Milne  
Page Break

Curriculum vitae 
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Nelleke Tazelaar werd op 27 februari 1959 geboren te Vlaardingen. In Maassluis 

bezocht zij de  lagere school, de Dr. A. Kuijperschool. Na het HAVO-eindexamen, 

behaald aan de chr. s.g. Westland-Zuid in Vlaardingen, volgde ze de in-service 

opleiding tot verpleegkundige A in ziekenhuis Eudokia te Rotterdam. Tegelijkertijd 

behaalde ze haar VWO-diploma via het volgen van avondonderwijs. Na anderhalf 

jaar (1986-1988) in Engeland gewoond en als verpleegkundige gewerkt te hebben, 

werd de Nederlandse draad van haar bestaan weer opgepakt in Rotterdam-Zuid, 

waar ze achtereenvolgens datamanager in de Dr. Daniel den Hoedkliniek en later 

researchverpleegkundige werd. Tussendoor werd nog een verpleegkundige-

vervolgopleidingstraject afgelegd in het academisch ziekenhuis Dijkzigt en werd 

aangevangen met de deeltijdstudie psychologie in Leiden. De klinische & 

gezondheidspsychologische eindstage van die studie inbedden in de 

researchverpleegkundige functie bleek lastig en de Dr. Daniel den Hoedkliniek 

werd in 1997 verruild voor het Leids Universitair Medisch Centrum. Daar was het 

mogelijk om de datamanagementfunctie te combineren met afstuderen. Op 23 

december 1998 behaalde ze haar psychologiebul. Na nog enkele jaren - ook 

internationaal -  bezig te zijn geweest met datamanagement vanuit Leiden, werd 

het tijd om bakens te verzetten en zo werd gereageerd op een VU-vacature in 

2003. Gebaseerd op de zojuist beschreven levensloop, waar gynaecologische en 

haematologische functies elkaar geregeld afwisselden, stelde Aartjan Beekman bij 

het sollicitatiegesprek weliswaar de vraag: "Quo Vadis?", maar een enthousiaste 

benadering van het willen doen van onderzoek bij ouderen en wellicht hierin 

aspecten van psychologie en verpleging kunnen samenvoegen, bleek een 

bevredigend antwoord. Er werd vervolgens aangevangen met  een promotietraject 

aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En zo bleek dezelfde persoon een 

sleutelrol te vervullen in haar wetenschappelijke ontwikkeling, zowel bij de aanvang 

van dat traject op 6 jarige leeftijd als aan de universiteit waar dit proefschrift vorm 

kreeg, namelijk dr. Abraham Kuijper.   

 

In Voorschoten bewoont ze Copperbeech House, samen met haar 

echtgenoot, twee poezen, een deerhound en wat pluimvee. Momenteel is ze 

werkzaam in een postdocpositie, verbonden aan de VU/GGZinGeest in een 

implementatieproject dat gebaseerd is op haar promotieonderzoek. 

Page Break
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Appendices 

 

Appendices I, II, and III provide information on the theoretical and practical aspects 

of Cognitive Behaviour Therapy, ‘Bibliotherapy’ and ‘Problem-Solving Treatment’ 

for older people, as applied in steps 2 and 3 of the stepped-care programme 

described in this manuscript. The practical (feasibility) aspects are based on the 

experience gained throughout the stepped-care programme. 

 

Appendices IIa and IIIa zijn de Nederlandse vertalingen van de theoretische en 

practische aspecten van ‘Bibliotherapie’ and ‘Problem-Solving Treatment’ voor 

ouderen (zoals aangeboden in het kader van deze studie). 

 

Appendix IV is de folder die werd aangeboden aan het begin van de bibliotherapie 

fase, stap 2 van het interventieprogramma. De folder is speciaal samengesteld en 

bewerkt voor ouderen met milde depressie- en angstklachten.    

Appendix I 
 

Cognitive Behaviour Therapy for older people   
(theory and practice) 

 

 

 

CBT in theory 

 

Cognitive Behavioural Therapy  

• is effective as treatment for (sub-clinical) depression and anxiety 

• is brief and structured 

• is acceptable for elderly people  

• is preferred by elderly people over medication 

 

How does it work ? 

• CBT helps people to recognise and acknowledge (mild) depressive or anxiety 
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symptoms 

• CBT helps people to develop an active approach towards changing unhelpful 

habits and/or restructuring negative patterns in cognition or behaviour  

 

Cognitive Behaviour Therapy (CBT), is currently one of the most important 

approaches that are available for the treatment of mild depression and anxiety. 

CBT identifies and monitors thoughts, beliefs, assumptions and behaviours that are 

related to undermining negative emotions and helps to identify those factors that 

are dysfunctional, inaccurate, or simply unhelpful. The therapy focuses on trying to 

replace or transcend such factors with more realistic and self-help methods. This 

can be done  in different ways.  

 
CBT techniques are straightforward and can be applied in reasonably easy steps, 

targeting current problems and situations. In adults and in the elderly, CBT is 

frequently reported to be successful in the treatment of depressive or anxiety 

complaints.   

 

CBT involves the acquisition of new skills, and therefore memory and 

comprehension are important to its success. However, even participants with mild 

cognitive impairment may benefit from CBT. In general, older people tend to need 

a little bit of extra help to focus on the therapy, compared to their younger 

counterparts.    

 

CBT in practice 

In our stepped-care programme, aimed at the prevention of depression and anxiety 

in elderly people 75 years of age and over, we applied two forms of CBT: 

bibliotherapy and problem-solving treatment (PST). After an initial step of 

approximately three months of watchful waiting, bibliotherapy (a folder and a self-

help course) was offered in step 2 to participants whose mild complaints persisted. 

In step three, PST was offered to participants who still suffered from sub-clinical 

depression or anxiety. The fourth, and final step, was similar to the first with regard 

to the absence of an active intervention. Participants whose complaints continued 

to persist received advice regarding medication. The sequence of bibliotherapy 

followed by PST, and not vice versa, was based on three considerations:    
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• practical (district nurses who were the self-help course coaches, already pay 

visits to the elderly)  

• financial (a folder + self-help book is cheaper than specific PST training for the 

nurses)  

• involvement (requiring less commitment and therefore less intensive)  

 

Considerations  

In the intervention group we noticed a certain lack of motivation. This might have 

been due to the fact that the elderly people who participated in this programme did 

not actively request for help. Instead, they were offered help when they had not yet 

realised the potential seriousness of their mild depressive or anxiety complaints. 

Understandably, this hampered their motivation to actively, and especially 

preventatively participate in the programme.  

Another possible reason for lack of motivation might be the irreversibility of certain 

situations in their life such as ‘loss’ of a partner, less active lifestyle, future 

problems etc, and the presence of physical disabilities. Advice on “becoming more 

active”, “thinking of nice things to do”… might then seem trivial. However, 

acknowledgement (of a mood disturbance) is prerequisite necessary for 

commitment to a treatment regime.  

In many cases the mood disturbance we found (Centre for Epidemiologic 

Studies-Depression [CES-D] scale score of ≥16) did not seem to be a big problem 

for the person concerned, and consequently, extra motivation was required to 

coach the elderly during the CBT therapy they were offered. 

  

Page Break

The target group, the preventive nature of the intervention, and the shared-care 

aspect required more training education than we had expected. Some district  

nurses (bibliotherapy step) found it difficult to ‘let their participants go’ after 

coaching them during the self-help course, when they moved on to the PST 

therapy. The PST-coaching was sometimes seen as competitive instead of ‘fighting 

on the same side’. So, the shared care aspect, for which we opted in this 

programme, required some extra attention.    

 

In conclusion  

We found that preventative CBT is a possible method of treatment for elderly 

people, but with considerable extra stimulation and motivation of the participants as 

well as the mental health professionals who provide the CBT.   
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Appendix II   
 

Bibliotherapy for older people    
theory and practice 
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Bibliotherapy in theory  

 

Bibliotherapy – self-help courses  

• are effective (also in the long-term) 

• are low-threshold 

• are brief and structured  

• are equally effective as face-to-face therapy  

• focus on health and not on disease 

• are cost-effective 

• are a vital link in the stepped-care approach in mental health care 

• do not require specific therapeutical skills  

 

Bibliotherapy is CBT based on a psycho-educational approach. Information on how 

to overcome emotional problems is offered by means of a (self-help) book or a 

computer programme. Several different bibliotherapeutic courses exist, but the 

“Coping With Depression” (CWD) course developed by Peter Lewinsohn and 

studied extensively, is widely used in the USA and Northern Europe. Its theoretical 

basis is social learning theory, a theory that explains how people learn certain 

behaviour. People who are depressed experience a decrease in pleasant 

situations and an increase in unpleasant situations, and these are usually based on  
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cognitive and behavioural patterns that can be unlearned or relearned. CWD 

modules are designed to train cognitive skills, relaxation, and social skills that the 

depressed individual can use to change those cognitive and behavioural patterns 

in order to increase the number of pleasant situations.  

Aaron Beck’s cognitive therapy and Albert Ellis’ rational emotive behavior 

therapy teach the cognitive skills and Lewinsohn developed pleasant activity 

scheduling. A typical characteristic of this therapy is that the participants acquire 

the CBT skills in a teacher-student relationship rather than a therapist-participant 

relationship.   

The original CWD course comprises 12 sessions, plus homework, and 2 

booster sessions. The participant/student works his or her own way, more or less 

independently, through the book or web- based standardised psychological 

treatment protocol.    

In general, the course is given in a group format. However, individual 

courses, or guided self-help versions are also available and Internet potentials are 

becoming more and more important. The instructions, or treatment, can be 

provided by trained health care professionals, psychologists, general practioners, 

social workers or nurses.     

Finally, the CWD course is highly flexible. It was originally designed for 

depressed adults between 20 and 55 years of age, but the course is easily 

adaptable to the needs of specific target populations, such as the oldest old, or to 

different areas of mental health care, such as anxiety. In addition to mental health 

treatment, the aim of the course can also be ‘prevention’, and people who already 

have symptoms of depression or anxiety can follow the course to prevent the sub-

clinical situation from worsening and developing into a full-blown disorder.     

 

Bibliotherapy in practice 

As was explained to the participants at the start of this step of the intervention, a 

district nurse made an appointment for a visit, during which the participant was first 

given a folder. The folder was intended to help the participant to acknowledge the 

situation and become acquainted with the intervention. In the folder, which was 

specifically designed to explain the sub-clinical symptoms of both depression and 

anxiety, as opposed to the full-blown disorders, the participants could also find 

some simple suggestions about how to deal with these complaints (see Appendix 

IV). The folder was colourful, contained a few pictures, and the text was in large 

print. During a following visit (one or two weeks later) the participant was given a 

self-help course book, based on the Lewinsohn, 1984 / Cuijpers, 1998 CWD 

course. For the late-life depression and anxiety prevention project, the print in the 

book was enlarged, and the self-help course was adapted in four ways:  

• from group course to guided self-help version 
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• from focusing on treatment to focusing on prevention  

• from depression only as targeted mental health problem to both (sub-clinical) 

depression and anxiety  

• from the original course to a course adapted to the age-group of 75+ 

(examples and exercises)  

 

The district nurse contacted the participant in this self-help phase of the 

programme approximately 4 times, either at home or by telephone.   

The aim of the guidance was primarily to support, coach and motivate. The 

participants were stimulated to work through the course, and the nurses,  who were 

regularly supervised (and motivated) themselves, provided positive feedback, 

explanations and personal attention. Any problems that were encountered during 

the progression of the phase were reported.  

At the end of this self-help phase, the district nurse completed an evaluation form 

and reported whether or not the participant had worked through the folder and 

completed the self-help course. For elderly people with bad eyesight we developed 

a bandrecorder tape/CD with the text describing the exercises in extra large print.  
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Considerations : general  

Regular stimulation via visits or phone calls seemed to be of utmost importance … 

both for the participants and the district nurses.  

 

Considerations : participant perspective 

In general, the folder was received quite well, and was read by the majority of 

participants in the intervention group, but the self-help course was generally 

considered to be too difficult, and/or too extensive. For many participants the first 

chapter, containing background information about depression and anxiety, 

appeared to be an obstacle, and intensified persuasion was needed to help them 

move on to the next chapter. What seemed to work well was advice on a random 

approach to the chapters of the book. Some of the participants were genuinely 

happy with the book; they were  more aware of possible mood-related pitfalls, and 

found the information instructive and useful. They appreciated the support they 

received in this way.  

However, for many participants, constant stimulation and positive support were 

essential in helping them through this bibliotherapy phase.  

 

Considerations : care-provider perspective  

Following a protocol instead of, one’s own instinct,  proved to be rather difficult for 

the well-meaning, hard-working group of district nurses who were selected to 
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coach the elderly participants through the folder and the self-help course. We 

noticed that they had a tendency to ‘protect’ their participants from the research. 

Sometimes, they expressed doubts about the suitability of the intervention for a 

particular participant (even when that participant had explicitly shown interest in the 

intervention that was offered). Therefore, supervision and an almost constant 

explanation of the aim of the project and the correct way in which a proper project 

should be carried out, were of utmost importance.  
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Appendix III  
 

Older people and ‘Problem-Solving Treatment’   
theory and practice 
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PST in theory: 

 

Problem-Solving Treatment for depression and/or anxiety 

• is a brief and practical skill-building treatment designed for use in the primary 

care setting  

• is effective 

• increases understanding of the relationship between problems and 

depression/anxiety  

• increases ability to define problems 

• increases skill in applying a structured approach to problem-solving 

• increases confidence in facing future problems  
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PST involves seven consecutive stages which are applied in a systematic manner 

to achieve problem resolution (at least one problem per treatment session).    

 

The seven stages of PST 

1) explanation of the treatment and its rationale 

2) definition and breaking-down of the problem 

3) establishment of achievable goals for problem resolution 

4) generation of multiple possible solutions 

5) evaluation and choice of the solution(s) 

6) implementation of the preferred solution(s) 

7) evaluation of the outcome after implementation of the solution(s)  

 

During the initial visit  the rationale is explained as well as the seven stages and 

the use of the worksheet. The stages of PST are repeated as many times as 

necessary during the following sessions so that the participant becomes 

accustomed to them. Each subsequent session is intended to reinforce problem-

solving skills, and to practice the problem-solving procedure on problems that the 

participant is experiencing. The participants are encouraged to increasingly take 

the initiative in the sessions, with the therapist’s focus shifting from active guidance 

to passive support. The treatment is brief, with a typical duration of 4-6 half-hour 

sessions, and can be provided by various health care professionals. 

 

In the first session, the most important task is to motivate
 
the participant to comply 

with the treatment, to list the participant's symptoms
 
and problems, and to establish 

a link between them, to explain
 
the rationale and principles of problem-solving 

treatment, and to
 
illustrate the stages of problem-solving by using a specific

 

problem as an example. 

  

The rationale of PST 

Symptoms are often caused by everyday problems � If the problems can be 

resolved, the symptoms will improve � problems can be resolved by applying the 

problem-solving technique 

 

Stage 1 – explanation of the treatment and its rationale 

The following three steps should be adhered to :  

a. Recognition of emotional symptoms 

Obtain
 
a full account of the participant's symptoms; emotional,

 
cognitive

 
and 

physical. A full knowledge of the participants' symptoms not only helps
 
the 
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participant to feel understood, but is also needed to link
 
problems

 
with 

symptoms.
 
 

b. Recognition of problems 

List the participant's
 
problems. This list can be compiled by enquiring

 
about 

potential
 
problem areas such as relationships, work, money,

 
housing, health

 

and leisure activities.
 
 

c. Making the link between emotional
 
symptoms and problems 

A link should be made between the participant's
 
symptoms and problems.

 
The 

participant should understand that his
 
or her symptoms are an

 
emotional 

response to his or her problems.
 

The therapist then
 

explains that the 

participant can tackle his
 

or her problems during
 

treatment, and that if 

successful, resolution
 
of the problems

 
will lead to resolution of the symptoms. 

Although
 
unrealistic

 
expectations should not be fostered, some optimism

 

should be
 
encouraged in order to motivate the participant. At this

 
point,

 
it is 

important to emphasise that the participant will play
 
an active

 
part in the 

treatment.
 
 

 

Stage 2 – clarification and definition of the problems 

A list of problems should already have been drawn up. The next
 
step is to choose 

one particular problem that is important to
 
the participant, and which the therapist 

considers feasible for
 
problem-solving. This problem should be defined as clearly 

as
 
possible. In specifying the problem, it may help if the participant

 
considers four 

questions: a) What is the problem?
 
 b) When does the

 
problem occur?

 
 c)Where 

does the problem occur? and d) Who is involved
 
in the problem?

 
 

Large problems should be broken down into smaller and more manageable
 
parts. 

Usually, the participant presents several related problems.
 
The therapist and 

participant should review these problems carefully,
 
and then select one or two 

problems to tackle initially. The
 
choice of a particular problem should be guided by 

(a) what
 

is seen as relevant to the participant and (b) problems for which
 

achievable goals can be set.
 
 

 

Stage 3 – setting achievable goals 

Once the problems have been clarified and defined, the next
 
stage is to set one or 

more achievable goals. In making this
 
choice, it is important to take into account 

the balance between
 
the participant's resources and obstacles. The participant's 

resources
 
may include:  

a. personal strengths and assets;
 
 

b. education, leisure
 
activities and social and financial resources;

 
 

c. support from
 
other people, such as spouse or other relative,

 
friend, or 

professional
 
person such as a social worker or clergyman;

 
and
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d. self-help
 
groups: direct advice about the availability of self-help

 
groups

 
may 

be appropriate.
 
 

 

Achievable goals should be SMART goals; Specific, Measurable,
 
Achievable, 

Relevant and Timed.
 
 

 

It is important that the participant develops a sense of achievement
 
early in 

treatment; for this purpose, goals should be identified
 
that can be achieved quickly, 

for example, before the next session.
 
Medium-term goals can be attained in stages 

over the course
 
of treatment. Goals are often more achievable if they can be

 

achieved by the participant alone rather than relying on someone
 
else  

 

Stage 4 – generating solutions 

Once an achievable goal has been set, the participant is asked to
 
brainstorm as 

many solutions as he or she can generate. Potential
 
solutions should not be 

discarded or pre-judged, even if initially
 
they seem to be silly or unworkable.

 
 

 

Stage 5 – choice of the preferred solution 

The therapist encourages the participant to draw up a list of the
 
pros and cons for 

each potential solution. It may be useful
 
to ask the participant to prepare this list as 

a homework task.
 
The participant should select a preferred solution, that is a 

solution
 
that best achieves the stated goals with the least personal

 
and social 

disadvantages. Some participants find this stage of problem-solving
 
the most 

difficult to achieve alone; such participants may ruminate
 
about possible solutions 

without being able to choose one.  

 

Page Break

Stage 6 – implementation of the preferred solution 

It is important not to rush this stage because the participant may
 
lack the 

confidence to implement the preferred solution. The
 
steps needed to achieve the 

solution may have to be broken down
 
into simple sub-steps. There should be clear 

specifications
 
of the sub-steps and when they should be carried out.

 
 

The participant should have a clear set of tasks that need to be
 
completed between 

therapy sessions. These tasks
 
are referred to as homework.  

 

Stage 7 – evaluation 

It is important that in second and subsequent problem-solving
 
sessions a detailed 

evaluation of progress made since the previous
 
session is undertaken. Failure to 

complete
 
tasks successfully may be because of a poor understanding of

 
the 

treatment process, and in particular the homework. Unforeseen
 
obstacles may 
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arise or participants may simply lack the motivation
 
to fulfil tasks outside the 

treatment sessions. Achievable goals
 
need to be redrawn in the light of experience.

  

Aims of session two and subsequent sessions : 

• Review
 
the participant's progress and reinforce success and continued effort  

• If
 
problem resolution not successful, explore changes to strategy

 
and develop 

new implementation plans   

• Address problems from
 
the problem list and new problems as they emerge  

• Gradually
 
increase the participant's independence in conducting problem-

solving
 
and facilitate a positive problem-solving attitude. 

  

 

PST in practice 

Well in advance of the expected arrival of the first participant in the third step (PST) 

of the depression and anxiety prevention programme, there was a two-day training 

for the community psychiatric nurses (CPNs) who were to provide the PST 

coaching. The training was given by Mrs. Ioana Davies (Oxford) who works with Dr. 

Laurence Mynors-Wallis (Southampton), a collaborator key in the development of a 

PST programme specifically for application in primary care.  

After some months, during which expertise was gained, and a booster training 

session -again given by Mrs.Davies- the first real participant could be accepted for 

PST.  

 

From that time onwards, monthly supervision took place, during which all 

participants, sometimes obligatory tape-recordings, and also any possible 

problems were discussed.  

 

After they had completed step 2 of the programme (bibliotherapy) eligible 

participants for PST, who had a score that remained above the cut-off on the CES-

D scale, received a telephone explaining the PST therapy.  

If they agreed to participate, they received written information about PST together 

with an extensive ‘problem’ list. Their names and telephone numbers were reported 

to the PST coaches, who then made a first appointment for a visit to the 

participants home. Apart from getting to know each other, the reason for this visit 

was to explain the PST procedure again and to ascertain that the problem list hab 

been filled in by the participant.  

If not, the participant could fill it in during that first visit, together with the coach.  

Depending on the time-frame for this first visit, the coach could also try to illustrate 

the stages of problem-solving, based on a specific problem mentioned by the 

participant as an example.   
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An average of 4-7 weekly sessions were necessary for the participant to become 

acquainted with the PST method, and the ultimate aim of the coach was to teach 

the method in such a way that the participant would be able to continue applying 

the method to future problems that might arise after the last session had been 

completed.   

  

At the end of the PST phase, the coach completed an evaluation form, also 

providing information about the number of sessions attended and the estimated 

degree of success in teaching the PST method.   

 

 

Considerations : general  

The general PST approach i.e. acknowledgement by the participant of having 

symptoms, understanding that practical problems might cause those symptoms, 

and an active approach by the participant to try to solve those problems, was 

adapted slightly for the elderly participants in our programme.  

 

The reason for this adaptation was that, apparently, people of 75 years of age and 

older frequently link the mild depressive or anxiety symptoms they experience to 

such things as the loss of a partner or child, a decrease in self-management ability, 

a practical but undesirable move to a smaller house or an old people’s home, 

physical complaints attributed to old age, etc. Our participants did not actively 

search for help; instead, we offered  them help in the form of PST within the 

framework of a depression and anxiety prevention programme for the elderly.     

The adaptations we made entailed: less focus on the fact that participants should 

understand the link between complaints and daily (probably solvable) problems, 

and more focus on the potential of this method to help them to solve short and 

long-term problems. They were offered the possibility to familiarise themselves 

with, perhaps, a new way of looking at and dealing with their problems. A method 

that they perhaps might think was worth paying attention to and giving a try.  

We also designed an extensive ‘problem list’ containing all sorts of minor and major 

problems, and every participant was able to confirm at least one problem on this 

list. This enabled the nurse to explain the method, based on a problem that was 

recognisable for the participant.   

 

We noticed that with regard to PST for the elderly :  

•••• sessions usually took more than 45 minutes    

•••• it appeared to be necessary to repeat the seven stages of PST frequently 

•••• older people usually prefered ‘talking’ to ‘working’ on their problems  
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•••• older people are used to a passive attitude to (mental) health care, whereas 

PST really requires an active approach; they expect the therapist to generate 

the solutions, whereas in stage 4 it is crucial that the participant suggests not 

only one, but multiple possible solutions to achieve the self-determined goal   

•••• homework (stage 6) usually met with resistance (it was considered to be 

childish) 

•••• older people have sometimes for a long time been used to having very little or 

no power to change situations; in such cases it can be difficult to convince 

them of the potentials of PST 

•••• the process of breaking down a problem (stage 2) helps to structure and to 

clarify the problem; the majority of elderly participants particularly enjoyed this 

stage, because they often seemed to be more overwhelmed by a combination 

of perhaps minor problems, than younger people would have been  

 

 

Considerations : participant perspective 

The 4 -7 PST sessions took place in the participant’s home, and the vast majority 

of participants indicated their preference to ‘stay at home’ while participating in this 

study. PST requires even more self-motivation than the self-help course, because 

the participants themselves have to think of possible solutions to their problems. An 

explanatory, supportive and stimulating method of coaching to adopt the PST 

method seems to be essential, in order to prevent older participants from dropping 

out of the programme.  

 

 

 

 

Considerations : care-provider perspective  

The intense extra supervision of the CPNs at the start of the project was mainly 

needed because these nurses experienced some difficulty with the type of 

‘patients’. Their ‘normal’ workload usually consists of rather serious and acute 

cases, whereas in this project they were confronted with healthy elderly people with 

minor problems. For this group of elderly participants, who were not patients, the 

line of approach was ‘prevention’ (of the deterioration of mild depressive or anxiety 

problems) instead of ‘treatment’, and this required some adjustment in the 

approach of the nurses to provide the PST.  For this reason, all cases were 

discussed extensively with a psychologist during the monthly PST supervision 

sessions.   
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Appendix IIa 
 

Bibliotherapie voor ouderen /  
theorie en praktijk 

 

 

 

 

Bibliotherapy in theorie  

  

Bibliotherapie-zelfhulpcursussen  

•  zijn effectief (ook op lange termijn)  

•  zijn laagdrempelig 

•  zijn kortdurend en gestructureerd  

•  zijn even doeltreffend als face-to-face therapie  

•  focussen op gezondheid en niet op ziekte  

•  zijn kosteneffectief  

•  zijn een vitale schakel in de stapsgewijze benadering in de geestelijke 

gezondheidszorg  

•   zijn toepasbaar zonder specifieke therapeutische vaardigheden  

 

Bibliotherapie is CBT in een psycho-educatieve vorm; door middel van een 

(zelfhulp-) boek of een computerprogramma wordt informatie aangeboden 

betreffende het overwinnen van emotionele problemen. Er bestaan verschillende 

bibliotherapeutische cursussen, maar de “Coping With Depression” (CWD) cursus 

van Peter Lewinsohn is veruit de meest bestudeerde en gebruikte.  
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Deze cursus is oorspronkelijk ontwikkeld voor depressie. De theoretische basis is 

de ‘sociaal leren theorie’, volgens welke depressie wordt geassocieerd met een 

afname van plezierige en een toename van onplezierige cliënt-

omgevinginteracties. Problemen van depressieve cliënten worden gekwalificeerd 

als cognitief met aspecten die het gedrag betreffen, aspecten dus die kunnen 

worden afgeleerd dan wel aangeleerd. De modules zijn gericht op cognitieve en 

sociale vaardigheden, op ontspanning en op hoe een toename van het aantal 

plezierige gebeurtenissen bewerkstelligd kan worden. De cognitieve vaardigheden 

zijn gebaseerd op de ‘Cognitieve Therapie’ van Aaron Beck en op Albert Ellis’ 

Rationeel Emotieve Therapie (RET). Lewinsohn zelf ontwikkelde de plezierige-

gebeurtenisbenadering. Van belang bij de cursus is dat er eerder sprake is van 

een docent/instructeur-cursist dan van een therapeut-patiëntrelatie. De 

oorspronkelijke cursus bestaat uit 12 sessies (met huiswerk, ½ tot 1 uur per dag) 

met 2 boosterbijeenkomsten 1 en 6 maanden na beëindiging van de cursus. De 

cliënt/student werkt min of meer zelfstandig door het gestandaardiseerde 

psychologische behandelprotocol in de vorm van een cursusboek of via internet. 

Doorgaans vindt de cursus in groepsverband plaats, maar individuele cursussen of 

begeleide zelfhulpversies bestaan ook met, in toenemende mate, de 

mogelijkheden van het internet. Instructie kan gegeven worden door 

gezondheidswerkers, psychologen, huisartsen, sociaal werkers of 

verpleegkundigen.  

De CWD-cursus is ook zeer flexibel. Oorspronkelijk bedoeld voor depressieve 

volwassenen tussen de 20 en 55 is de cursus makkelijk aan te passen aan de 

behoefte van een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld ouderen) of aan andere 

gebieden in de geestelijke gezondheidszorg, zoals angst. Ook de 

behandelingsdoelen kunnen variëren. Het focus kan behalve bij behandelen ook bij 

preventie liggen, bijvoorbeeld bij mensen die lichte klachten hebben, die 

voorboden kunnen betekenen van ernstige problematiek. De cursus is dan vooral 

gericht op het voorkomen van verergering van die klachten.  

 

Zo is de CBT-CWD cursus niet alleen van groeps- tot begeleide zelfhulpversie 

geschikt gemaakt, maar ook aan het angst- en depressiepreventieproject voor 

ouderen aangepast, en wel op drie verdere manieren: De kern is preventie in 

plaats van behandeling, de cursus is niet alleen op depressie, maar ook op angst (-

klachten) gericht, en de cursus is geschikt gemaakt voor 75-plussers (waarbij met 

name de voorbeelden en oefeningen zijn aangepast).  

 

Bibliotherapie in de praktijk 

Zoals werd uitgelegd aan de deelnemers aan het begin van deze fase van de 

interventie, maakte een thuiszorgverpleegkundige allereerst een afspraak voor een 
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bezoek. Tijdens dit eerste bezoek ontving de deelnemer een folder, enerzijds 

bedoeld als handreiking voor de deelnemer om de aanwezige milde problematiek 

te (h)erkennen, anderzijds voorzien van uitleg over de interventie. De folder ging 

specifiek over de sub-klinische vormen van depressie en angst in tegenstelling tot 

de volwaardige stoornissen. In de kleurrijke folder, voorzien van afbeeldingen en 

uitgevoerd in een extra groot lettertype, waren ook tips en suggesties opgenomen 

met betrekking tot die somberheid en angst (Appendix IV).  

Bij een volgend bezoek van de thuiszorgverpleegkundige (een of twee weken later) 

ontving de deelnemer een zelfhulp-cursusboek, dat gebaseerd was op de 

(Lewinsohn, 1984 / Cuijpers, 1998) CWD-cursus.  

Voor het preventieve depressie- en angstzorgprogramma, de studie die centraal 

staat in dit proefschrift, werd de zelfhulpcursus – uitgevoerd in een groter lettertype 

– op vier manieren aangepast: 

• van groepscursus naar een versie voor individueel gebruik 

• van een versie die gericht is op behandelen naar een versie gericht op preventie 

• van een versie die gericht is op depressie naar een versie gericht op sub-

klinische depressie EN angst 

• van een versie gericht op volwassenen naar een versie specifiek voor 75-

plussers (waarbij voorbeelden en oefeningen met name waren aangepast)   

 

De thuiszorgverpleegkundige nam in deze zelfhulpfase van het programma 

gemiddeld viermaal contact op met de deelnemer, hetzij door thuis langs te gaan, 

hetzij telefonisch. Doel van deze contacten was vooral ondersteunen, coachen en 

motiveren. De deelnemers werden gestimuleerd om folder en zelfhulpcursus door 

te werken (eruit te halen wat voor hen van belang was), waarbij de 

verpleegkundigen positieve feedback, uitleg en persoonlijke aandacht verschaften. 

Met de verpleegkundigen zelf werden geregeld supervisiegesprekken gevoerd. 

Problemen die werden aangetroffen tijdens de voortgang van deze fase, werden 

gemeld.  

 

Aan het einde van deze zelfhulpfase vulde de thuiszorgverpleegkundige een 

evaluatieformulier in. Gerapporteerd werd of en in hoeverre de deelnemer het 

aangeboden materiaal had doorgewerkt.  

 

Voor ouderen met een verminderd gezichtsvermogen was een cassette/CD 

beschikbaar van de zelfhulpcursus, met een beschrijving van de oefeningen in 

extra grote print.  

  

Overwegingen: algemeen  
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Deelnemende ouderen aan dit onderzoek hadden zodanig milde klachten dat door 

henzelf vaak een bagatelliserende houding werd aangenomen. Die houding 

maakte het soms lastig om de ‘noodzaak’ van de interventie in te zien en ook om 

de deelnemers te motiveren mee te doen. 

 

Zowel voor de deelnemers als voor de thuiszorgverpleegkundigen leek het 

belangrijk om via huisbezoeken of telefonisch contact de deelnemers regelmatig te 

stimuleren om actief met het aangeboden materiaal bezig te blijven.  

 

Overwegingen: perspectief van de deelnemers 

In het algemeen is de folder zeer goed ontvangen en door de meeste deelnemers 

in de interventiegroep gelezen, maar de zelfhulpcursus werd algemeen als te 

moeilijk en/of te uitgebreid beschouwd. Voor veel deelnemers bleek het eerste 

hoofdstuk, met achtergrondinformatie over depressie en angst, een obstakel te 

vormen. Bij hen was extra overredingskracht nodig om ze met het volgende 

hoofdstuk te laten verdergaan. Wat goed leek te werken, was het advies om de 

hoofdstukken van het boek in willekeurige volgorde te lezen. Sommige deelnemers 

waren oprecht blij met het boek. Zij werden zich beter bewust van de invloed van 

mogelijke stemmingswisselingen en vonden de informatie instructief en nuttig. Ze 

waardeerden de steun die ze op deze wijze kregen.  

Al met al bleek dat een constante stimulatie en een positieve ondersteuning  

onontbeerlijk waren bij het begeleiden van de oudere deelnemers in de 

bibliotherapiefase van het programma. 

 

Overwegingen: perspectief van de zorgverleners 

Het vasthouden aan een protocol in plaats van het eigen instinct te volgen, bleek 

tamelijk moeilijk te zijn voor de thuiszorgverpleegkundigen die waren geselecteerd 

om de oudere deelnemers bij de folder en de zelfhulpcursus te begeleiden. Wij 

bemerkten soms een neiging, hun deelnemers te ‘beschermen’ tegen het 

onderzoek. Soms uitten ze hun twijfels aan de geschiktheid van de interventie voor 

een bepaalde deelnemer (zelfs als die deelnemer expliciet belangstelling had 

getoond voor de aangeboden interventie). Daarom waren supervisie en het zeer 

regelmatige uitleggen van het doel van het project en de correcte manier waarop 

zo’n project moet worden uitgevoerd, van het grootste belang. 

  

  

Page Break
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Appendix IIIa 
 

‘Problem Solving Treatment’ /  
theorie en praktijk 

 

 

 

  

Page Break

  

 PST in theorie: 

 

Problem Solving Treatment,  

een oplossingsgerichte behandeling van depressie en/of angst 

• is een korte en praktische vaardigheidsontwikkelende behandeling, bedoeld 

voor gebruik in de eerstelijnszorg 

• is effectief 

• vergroot het inzicht in de relatie tussen problemen en depressie/angst  

• vergroot het vermogen om problemen te definiëren 

• vergroot het vermogen om probleemoplossing structureel te benaderen 

• vergroot het zelfvertrouwen bij het aanpakken van toekomstige problemen 

  

PST omvat zeven opeenvolgende fasen die op een systematische wijze worden 

toegepast om problemen aan te pakken (ten minste één probleem per 

behandelingssessie).   

  

De zeven fasen van PST 

1) uitleg geven over de behandeling en de achterliggende motivering 

2) identificeren en ‘klein maken’ van een probleem  

3) stellen van haalbare doelen om het probleem op te lossen  

4) genereren van meerdere mogelijke oplossingen 

5) evalueren en kiezen van oplossing(en)  

6) uitvoeren van de voorkeursoplossing(en) 

7) evalueren van het resultaat na implementatie van de oplossing(en) 
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Tijdens het eerste bezoek wordt het achterliggende principe uitgelegd, alsmede de 

zeven fasen en het gebruik van het werkblad. De fasen van PST worden in de 

eropvolgende sessies zo vaak herhaald als nodig is om de deelnemer ermee 

vertrouwd te maken. Elke volgende sessie is bedoeld om de probleemoplossende 

vermogens te versterken en om het oplossingsproces toe te passen op problemen 

die de deelnemer ervaart. De deelnemers worden aangemoedigd om steeds meer 

initiatief te ontplooien tijdens de sessies, waarbij de rol van de therapeut 

gaandeweg verschuift van actieve begeleiding naar passieve ondersteuning. De 

behandeling duurt kort – gemiddeld vier à zes sessies van een half uur – en kan 

worden uitgevoerd door verschillende gezondheidszorgwerkers. 

 

Tijdens de eerste sessie is de belangrijkste taak het motiveren van de deelnemer 

om aan de behandeling mee te werken, het in kaart brengen van de symptomen 

en problemen van de patiënt en het signaleren van de verbanden ertussen, het 

uitleggen van het principe van de oplossingsgerichte behandeling en het illustreren 

van de fasen van het oplossingsproces aan de hand van een concreet probleem.  

 

De grondgedachte (rationale) van PST  

Symptomen worden vaak veroorzaakt door alledaagse problemen � Als de 

problemen opgelost worden, verminderen de symptomen � problemen kunnen 

worden opgelost door toepassing van de oplossingstechniek (PST) 

  

Fase 1 – Uitleg geven over de behandeling en de achterliggende motivering 

De volgende drie stappen moeten worden genomen:  

a) Emotionele symptomen onderkennen 

Stel een volledig overzicht op van de symptomen van de deelnemer; emotionele, 

cognitieve en fysieke. Een volledig overzicht van de symptomen geeft niet alleen 

de deelnemer het gevoel, begrepen te worden, maar is ook nodig om het verband 

tussen problemen
 
en symptomen te leggen.

  

b) Problemen onderkennen
 

Inventariseer de problemen van de deelnemer. Deze lijst kan worden 

samengesteld door vragen te stellen over potentiële probleemgebieden als 

relaties, werk, geld, huisvesting, gezondheid en vrijetijdsbesteding.
  

c) Verband leggen tussen emotionele symptomen en problemen  

Er moet een verband gelegd worden tussen de symptomen en de problemen van 

de deelnemer. De deelnemer moet begrijpen dat zijn of haar symptomen een 

emotionele reactie zijn op zijn of haar problemen. Vervolgens legt de therapeut uit 

dat de deelnemer zijn of haar problemen tijdens de behandeling kan aanpakken en 

dat een succesvolle oplossing van de problemen leidt tot vermindering van de 



                                                    - 52 - 
 

symptomen. Hoewel onrealistische verwachtingen niet moeten worden 

aangemoedigd, kan enig optimisme wel worden bevorderd om de deelnemer te 

motiveren. In deze fase is het belangrijk om te benadrukken dat de deelnemer een 

actieve rol gaat spelen in de behandeling.
  

  

Fase 2 – Identificeren en omschrijven van de problemen  

Er moet al een lijst met problemen zijn opgesteld. De volgende stap is het kiezen 

van een specifiek probleem dat belangrijk is voor de deelnemer en dat de 

therapeut oplosbaar acht. Dit probleem moet zo duidelijk mogelijk worden 

omschreven. Bij het specificeren van het probleem kan het helpen als de 

deelnemer vier vragen probeert te beantwoorden:  

a) Wat is het probleem?  

b) Wanneer doet het probleem zich voor?  

c) Waar doet het probleem zich voor? en  

d) Wie is betrokken bij het probleem?
  

Grote problemen moeten worden uitgesplitst in kleinere en overzichtelijkere 

onderdelen. Veelal stelt de deelnemer meerdere gerelateerde problemen aan de 

orde. De therapeut en de deelnemer moeten deze problemen zorgvuldig bekijken 

en vervolgens een of twee problemen uitkiezen om mee te beginnen. De keuze 

van een probleem moet mede worden bepaald door (a) wat relevant is voor de 

deelnemer en (b) problemen waarvoor haalbare doelen kunnen worden gesteld.
  

 

Fase 3 – Stellen van haalbare doelen bij probleemoplossing 

Zodra de problemen zijn geïdentificeerd en omschreven, bestaat de volgende fase 

uit het stellen van een of meer haalbare doelen. Bij het maken van deze keuze is 

het belangrijk om acht te slaan op het evenwicht tussen de mogelijkheden en de 

obstakels voor de deelnemer. Tot de mogelijkheden van de deelnemer kunnen 

behoren: 

a) persoonlijke kwaliteiten en capaciteiten;
  

b) onderwijs, vrijetijdsactiviteiten en sociale en financiële middelen;
  

c) ondersteuning door anderen, zoals de echtgenoot/echtgenote of een ander 

familielid, vriend of professionele hulpverlener (sociaal werker, geestelijke); en  

d) zelfhulpgroepen: direct advies over de beschikbaarheid van zelfhulpgroepen kan 

gewenst zijn.
  

  

Haalbare doelen moeten SMART doelen zijn: Specific, Measurable,
 
Achievable, 

Relevant and Timed (specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdsgebonden). 

 

Het is belangrijk dat de deelnemer in een vroeg stadium van de behandeling het 

gevoel heeft, iets te bereiken. Daarom moeten doelen worden gesteld die snel 
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bereikt kunnen worden, bijvoorbeeld voor de volgende sessie. 

Middellangetermijndoelen kunnen gefaseerd worden bereikt in de loop van de 

behandeling. Doelen zijn vaak beter bereikbaar als ze bereikt kunnen worden door 

de deelnemer alleen, zonder hulp van een ander. 

 

Fase 4 – Genereren van meerdere mogelijke oplossingen 

Zodra een haalbaar doel is gesteld, wordt de deelnemer gevraagd om zelf zoveel 

mogelijk oplossingen aan te dragen. Potentiële oplossingen moeten niet worden 

verworpen of met vooringenomenheid worden beoordeeld, ook niet als ze in eerste 

instantie dom of onwerkbaar lijken.
  

 

Fase 5 – Evalueren en kiezen van oplossing(en)  

De therapeut moedigt de deelnemer aan een lijst op te stellen van de voors en 

tegens van elke potentiële oplossing. Het kan zin hebben om de deelnemer te 

vragen, zo’n lijst op te stellen bij wijze van huiswerk. De deelnemer moet een 

voorkeursoplossing kiezen, een oplossing die het beste tot het gewenste doel kan 

leiden met de minste persoonlijke en sociale nadelen. Sommige deelnemers 

vinden deze fase van het probleemoplossingsproces de moeilijkste om in hun 

eentje te verwezenlijken; zulke deelnemers kunnen langdurig over mogelijke 

oplossingen piekeren zonder in staat te zijn om te kiezen.  

  

Fase 6 – Uitvoeren van de voorkeursoplossing(en) 

Het is belangrijk om deze fase niet overhaast te doorlopen, aangezien het de 

deelnemer aan zelfvertrouwen kan ontbreken om de voorkeursoplossing uit te 

voeren. De stappen die nodig zijn om de oplossing uit te voeren, moeten soms 

worden onderverdeeld in eenvoudige substappen. Er moet duidelijkheid bestaan 

over de substappen en wanneer die genomen moeten worden.
  

De deelnemer moet een duidelijke serie taken krijgen, die tussen de 

therapiesessies moeten worden uitgevoerd. Deze taken vallen onder de noemer 

huiswerk.  

  

Fase 7 – Evalueren van het resultaat na implementatie van de oplossing(en) 

Het is belangrijk dat in tweede en latere oplossingssessies een gedetailleerde 

evaluatie plaatsvindt van de geboekte vooruitgang sinds de voorgaande sessie. 

Als taken niet met succes worden uitgevoerd, kan dat te wijten zijn aan een slecht 

inzicht in het behandelproces, en met name het huiswerk. Er kunnen zich 

onvoorziene obstakels voordoen, of het kan de deelnemer aan motivatie ontbreken 

om taken buiten de behandelsessies om te doen. Haalbare doelen moeten worden 

bijgesteld in het licht van opgedane ervaringen. 

Doelen van sessie twee en de eropvolgende sessies: 
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•  Evalueer de vorderingen van de deelnemer, benadruk successen en stimuleer 

hem/haar om zich in te blijven zetten 

•  Als de probleemoplossing niet werkt, onderzoek dan strategiewijzingen en 

ontwikkel nieuwe implementatieplannen  

• Snij problemen van de probleemlijst aan, alsmede eventuele nieuwe 

problemen die zich voordoen 

• Vergroot langzaam maar zeker de onafhankelijkheid van de deelnemer bij het 

aanpakken van problemen en bevorder een positieve houding jegens het 

oplossingsproces.  

 

 

PST in de praktijk 

Ruim voor de verwachte aankomst van de eerste deelnemer aan de derde fase  

(PST) van het stapsgewijze zorg programma in het kader van de depressie en 

angst preventie studie, werd een tweedaagse training georganiseerd voor Sociaal 

Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPVers) die de PST-coaching zouden verzorgen. 

De training werd gegeven door mw. Ioana Davies (Oxford), die samenwerkt met dr. 

Laurence Mynors-Wallis (Southampton) en een belangrijke rol speelt bij de 

ontwikkeling van een PST-programma specifiek voor de eerstelijnszorg.  

Na enkele maanden waarin ervaring werd opgedaan, en een booster-

trainingssessie – eveneens gegeven door mw. Davies – kon de eerste deelnemer 

zich melden voor PST.  

  

Vanaf dat moment werden elke maand supervisiebijeenkomsten gehouden, 

waarbij alle deelnemers – soms aan de hand van verplichte bandopnamen – en 

ook eventuele problemen werden besproken.  

  

Nadat ze fase 2 van het programma (bibliotherapie) hadden doorlopen, ontvingen 

in aanmerking komende deelnemers voor PST met een score boven de 

randvoorwaarde op de CES-D schaal telefonisch uitleg over de PST-therapie.  

Als zij toezegden om deel te nemen, ontvingen ze schriftelijke informatie over PST 

plus een omvangrijke ‘probleem’-lijst. Hun namen en telefoonnummers werden 

doorgegeven aan de PST-coaches, die vervolgens een eerste afspraak maakten 

voor een huisbezoek bij een deelnemer. Zo’n bezoek fungeerde niet alleen als een 

eerste kennismaking, maar was ook een gelegenheid om de PST-procedure nog 

eens uiteen te zetten en om te verifiëren dat de probleemlijst door de deelnemer 

was ingevuld. Zo niet, dan kon de deelnemer dat alsnog tijdens dat eerste bezoek 

samen met de coach doen. Afhankelijk van de beschikbare tijd voor dit eerste 

bezoek kon de coach ook de fasen van probleemoplossing proberen toe te lichten 
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aan de hand van een specifiek probleem dat bij wijze van voorbeeld door de 

deelnemer werd genoemd.  

  

Een deelnemer had gemiddeld 4 à 7 weken nodig om vertrouwd te raken met de 

PST-methode en de techniek zelfstandig toe te kunnen passen. Het uiteindelijke 

doel van de coach was, de methode zodanig te presenteren dat de deelnemer in 

staat zou zijn om deze op eventuele toekomstige problemen toe te passen, die 

zich zouden kunnen voordoen na voltooiing van de laatste fase.  

  

Aan het einde van de PST-fase vulde de coach een evaluatieformulier in en 

vermeldde daarop ook informatie over het aantal bijgewoonde sessies en een 

inschatting van de mate van succes bij het ‘onderwijzen’ van de PST-methode. 

  

 

Overwegingen: algemeen  

De algemene PST-benadering, d.w.z. de erkenning door de deelnemer van 

symptomen, het inzicht dat die symptomen te wijten kunnen zijn aan praktische 

problemen en een actieve inzet van de deelnemer om te trachten die problemen 

op te lossen, werd enigszins gewijzigd voor de oudere deelnemers aan ons 

programma. 

 

De reden voor deze aanpassing was dat mensen van 75 en ouder vaak hun milde 

depressie- en angstsymptomen blijken te wijten aan zaken als het verlies van een 

partner of kind, een afname van hun zelfredzaamheid, een praktische maar 

ongewenste verhuizing naar een kleiner huis of een seniorenaccommodatie, 

fysieke ouderdomsklachten, etc. Onze deelnemers zochten niet actief naar hulp. In 

plaats daarvan boden wij hen hulp aan in de vorm van PST binnen het kader van 

een depressie- en angstpreventieprogramma voor ouderen. 

De aanpassingen die wij gemaakt hebben behelsden: minder focus op het inzicht 

van de deelnemers in het verband tussen klachten en dagelijkse (waarschijnlijk 

oplosbare) problemen en meer focus op het potentieel van deze methode om hen 

te helpen bij het oplossen van korte- en middellangetermijnproblemen. Deelnemers 

werd de kans geboden om vertrouwd te raken met wat wellicht een nieuwe manier 

was om hun problemen te benaderen en ermee om te gaan. Een methode die ze 

de moeite waard zouden kunnen vinden en zouden willen uitproberen. 

We hebben eveneens een omvangrijke ‘probleemlijst’ ontwikkeld met daarop 

allerhande kleine en grote problemen. Elke deelnemer bevestigde, met ten minste 

één probleem van de lijst te maken te hebben. Dat stelde de wijkverpleegkundige 

in staat om de methode uit te leggen aan de hand van een probleem dat 

herkenbaar was voor de deelnemer. 
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We hebben met betrekking tot PST voor ouderen het volgende geconstateerd:  

•  Sessies duren meestal langer dan 45 minuten.  

• Het bleek noodzakelijk om regelmatig de zeven fasen van PST te herhalen. 

•  Ouderen ‘praten’ gewoonlijk liever over hun problemen dan eraan te ‘werken’.  

•  Οuderen zijn gewend aan een passieve houding ten aanzien van (geestelijke) 

gezondheidszorg, terwijl voor PST een actieve instelling vereist is. Zij 

verwachten dat de therapeut oplossingen aandraagt, terwijl het in fase 4 

essentieel is dat de deelnemer niet één, maar meerdere mogelijke oplossingen 

aandraagt voor het bereiken van het zelfgestelde doel.  

•  Er bestond gewoonlijk weerzin tegen het huiswerk in fase 6, dat kinderachtig 

werd gevonden.  

•  Ouderen hebben soms geruime tijd in een situatie verkeerd waarin ze weinig 

tot geen macht hadden om situaties te veranderen. In dergelijke gevallen kan 

het moeilijk zijn om hen te overtuigen van het potentieel van PST. 

•  Het opdelen van een probleem (fase 2) in kleinere stukken helpt bij het 

structureren en verhelderen ervan. De meeste oudere deelnemers waren met 

name te spreken over deze fase omdat zij vaak eerder dan veel jongeren 

geïntimideerd lijken te worden door een combinatie van wellicht kleine 

problemen. 

 

Overwegingen: deelnemer perspectief 

Deelnemende ouderen aan dit onderzoek hadden zodanig milde klachten dat door 

henzelf vaak een bagatelliserende houding werd aangenomen. Die houding 

maakte het soms lastig om de ‘noodzaak’ van de interventie in te zien en ook om 

de deelnemers te motiveren mee te doen. 

De 4 à 7 PST-sessies vonden plaats bij de deelnemers thuis. De grote 

meerderheid van hen gaf aan, ‘liever thuis te blijven’ tijdens hun deelname aan 

deze studie.  

Voor PST is nog meer zelfmotivatie vereist dan voor de zelfhulpcursus, 

omdat de deelnemers zelf mogelijke oplossingen voor hun problemen moeten 

aandragen. Een toelichtende, ondersteunende en stimulerende coachingsmethode 

om de PST-methode toe te passen lijkt onontbeerlijk om te voorkomen dat oudere 

deelnemers het programma voortijdig de rug toekeren.  

  

Overwegingen: perspectief van de zorgverlener  

De intensieve extra begeleiding van de SPVers aan het begin van het project was 

vooral nodig omdat deze verpleegkundigen enige moeilijkheden ondervonden met 

het type ‘patiënten’. Tijdens hun ‘normale’ werkzaamheden hebben ze doorgaans 
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te maken met tamelijk ernstige en acute gevallen, terwijl ze bij dit project 

geconfronteerd werden met relatief gezonde ouderen met niet al te ernstige 

problemen. Bij deze groep oudere deelnemers, die geen patiënten waren, draaide 

het om ‘preventie’ (van de verergering van milde depressie- en 

angstverschijnselen) in plaats van ‘behandeling’. Dat vergde een enigszins 

aangepaste benadering van de verpleegkundigen die met PST werkten. Onder 

andere daarom werden alle gevallen intensief met een psycholoog besproken 

tijdens de maandelijkse PST-supervisiebijeenkomsten.  

  

 

   

Appendix IV 
 

Folder:  
“Informatie en tips voor ouderen om  

depressieve- en angstklachten  
te voorkomen” 

 
(onderdeel van bibliotherapie)

 

Informatie en tips voor ouderen om  
depressieve- en angstklachten te voorkomen. 
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“Hoe gaat het met u?” Als deze vraag gesteld wordt op 

dagen dat u een beetje somber bent, kan het soms 

verleidelijk zijn om te zeggen dat het goed gaat. Op zich 

is dat niet erg want iedereen heeft wel eens van die 

dagen waarop alles lijkt tegen te zitten. Veel ouderen zijn 

echter opgevoed met de stelregel dat je 'de vuile was 

niet buiten hangt'. Misschien u ook wel. Het gevolg 

daarvan kan zijn dat u uw gevoelens van somberheid, 

boosheid, angst, verdriet en pijn te veel voor uzelf houdt. 

Vaak worden hierdoor problemen alleen maar erger 

omdat u steeds meer gaat piekeren en misschien wel 

denkt dat u de enige bent die tobt. Juist dan is het 

belangrijk om met andere mensen te praten over uw 

gevoelens. Niet dat het verdriet altijd wordt opgelost, 

maar de situatie wordt draaglijker omdat u die met 

anderen deelt. 

Wist u dat 15 tot 20% van alle ouderen onder een lichte vorm van depressie 

gebukt gaat? En dat in totaal bijna 20% van alle Nederlanders in zijn leven ooit 

last heeft (gehad) van een angststoornis?  

 

Deze folder is samengesteld om (ernstige) klachten van somberheid en/of 

angst te voorkomen. Angst en depressie symptomen komen vaak voort uit 

onopgeloste problemen die soms duidelijk, maar soms ook minder 

duidelijk aanwijsbaar zijn. De oorzaak kan ook liggen bij voorvallen 

waaraan u vroeger wel het hoofd kon bieden maar nu niet meer. Luisteren 

naar uw eigen gevoel is een begin. In deze folder zult u informatie en tips 

aantreffen om wat sterker te staan in angstsituaties of als u een beetje in 

de put zit.  

 

Angst en somberheid liggen soms dicht bij elkaar. Als iemand somber is kan hij 

of zij ook bepaalde angsten ontwikkelen. Omgekeerd hebben veel mensen die 

een angststoornis hebben ook last van neerslachtigheid. Daarom is het 

raadzaam om deze folder in z’n geheel te lezen. Ook als u zich meer herkent in 

één van de twee zaken. 

Leeswijzer 

• Oorzaken van somberheid en angst.  

• Wat gebeurt er als somberheid te lang duurt ?  

• “Wat kunt u er zelf aan doen” / Tips.   

• Wat is het verschil tussen gewone en abnormale angst? 

• Een paar angststoornissen toegelicht.  
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• “Wat kunt u er zelf aan doen” / Tips.   

 

Samenvatting 

 

Oorzaken van somberheid en angst. 

Meestal is er niet één specifiek voorval als oorzaak aan te wijzen voor 

gevoelens van somberheid of angst. Meestal zijn meerdere mogelijkheden te 

noemen zoals; 

ouder worden, lichamelijke oorzaken, dagelijkse spanningen, verlies, vroege 

ervaringen of bepaalde karakter eigenschappen. Misschien hebt u met een of 

meer hiervan te maken.  

 
Ouder worden 

De overgang naar een andere levensfase gaat vaak gepaard met ingrijpende 

veranderingen, die invloed kunnen hebben op uw persoonlijk welbevinden. De 

meeste veranderingen in de 'derde levensfase' zijn blijvend van aard. Denk aan 

pensionering, de kinderen die de deur uit zijn, het overlijden van uw 

levenspartner of het afnemen van uw lichamelijke krachten. Iedereen reageert 

daar weer anders op. De een lijkt zich moeiteloos aan te passen, de ander gaat 

zich somber en of angstig voelen en heeft steeds minder zin in de dagelijkse 

dingen. 

 
Lichamelijke oorzaken 

Er zijn verschillende ziekten zoals reuma of hartziekten die naast lichamelijk 

ongemak ook uw zelfstandigheid kunnen beïnvloeden. Bij het ouder worden 

speelt de algehele vermindering van mobiliteit, gehoor en gezichtsvermogen 

vaak een rol. U kunt teleurgesteld raken omdat u een aantal dingen niet meer 

kan doen zoals u die voorheen deed. U wordt afhankelijk van anderen. 

Daardoor kunnen gevoelens ontstaan van teleurstelling, ergernis of boosheid. 

Soms kunt u angstig worden of u schaamt zich voor uw lichamelijke 

achteruitgang. 

 
Dagelijkse spanningen 
Ook allerlei spanningen in het dagelijks leven kunnen leiden tot neerslachtige of 

angstige gevoelens. Een paar voorbeelden: 

• u kunt niet goed slapen vanwege geluidsoverlast in de buurt, 

• u kunt uw huis niet meer schoonhouden volgens uw eigen normen, 

• u voelt zich onveilig in uw huis of in de buurt waar u woont, 

• u komt maar niet uit de financiële problemen. 

Zulke spanningen in het dagelijks leven zijn vaak niet goed te vermijden en 

kunnen u het leven behoorlijk moeilijk maken. 

 
Verlies 
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Somberheid, verdriet en pijn ontstaan als u een dierbaar persoon verliest. 

Dat kan uw partner zijn, maar ook een familielid of een goede vriend of 

vriendin. Als een dierbaar iemand overlijdt, laat hij of zij een lege plek 

achter.  

 

Ook op andere manieren kunt u in uw leven een 'verlies lijden', bijvoorbeeld: 

• een relatie of een vriendschap komt ten einde, 

• ontslagen worden of het ‘met pensioen’ gaan, 

• u wordt ziek en verliest uw zelfstandigheid, 

• u kunt -bijvoorbeeld door een lichamelijke kwaal- uw hobby niet meer 

uitoefenen, 

• na jaren moet u de woning verlaten waaraan u zulke goede herinneringen 

heeft. 

 

Verlies kan allerlei gevoelens oproepen: naast verdriet, pijn en somberheid ook 

boosheid, agressie of schuldgevoelens. Verdriet en rouw zijn normale 

menselijke reacties. Na korte of langere tijd neemt de heftigheid van de 

gevoelens meestal af. Het kan echter ook zijn dat de somberheid niet overgaat 

of dat zich een angststoornis ontwikkelt.   

 

Het hebben en onderhouden van sociale contacten is een belangrijk doel in het 

leven. Zeker na het verlies van een partner kan dat een probleem zijn; niet 

alleen de intimiteit met de partner valt weg, maar er komen, zeker na verloop 

van tijd, minder mensen op bezoek. U kunt zich eenzaam gaan voelen. En dat 

terwijl persoonlijke contacten, een gesprek van mens tot mens zo goed kan 

helpen om het verdriet te kunnen delen. Voor angst geldt ook dat het belangrijk 

is om er over te praten met mensen in uw omgeving. 

 

Vroege ervaringen 
Vroegere levenservaringen zijn van invloed op het algemeen welbevinden. 

Sommige mensen hebben in hun jeugd te weinig aandacht, warmte en liefde 

gekregen en voelen daardoor een grote leegte of gemis. Andere mensen hebben 

in het verleden traumatische ervaringen meegemaakt, zoals oorlog, seksueel 

misbruik of geestelijke en lichamelijke mishandeling. Zulke ervaringen kunnen 

jaren later nog de kop op steken. 

 
Page Break

Karakter eigenschappen 
Persoonlijke eigenschappen spelen een rol bij hoe u omgaat met spanningen 

en  tegenslagen. Bepaalde karaktertrekken kunnen namelijk van invloed zijn op 

het op het (te) lang last hebben van neerslachtigheid of zelfs op het krijgen van 

een angststoornis. Als u bijvoorbeeld geen uiting kunt geven aan eigen 

gevoelens, als u zich machteloos voelt en geen richting meer kunt geven aan 
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het leven, als u het moeilijk vindt om voor uzelf op te komen, als u vaak onzeker 

bent of last hebt van schuldgevoelens of als u de neiging heeft om 

probleemsituaties en conflicten uit de weg te gaan, dan kan het zijn dat het u 

extra moeilijk valt om weer een positieve draai te geven aan uw leven na een 

moeilijke periode.   

 
 
Wat gebeurt er als somberheid te lang duurt ?  

Als somberheid te lang duurt, kunnen depressieve gevoelens ontstaan. U voelt 

zich dan lange tijd lusteloos, neerslachtig. Niets is meer leuk, het leven lijkt 

zinloos, u kunt niet meer slapen en de dagen zijn grijs. Als u zich niet over 

gevoelens van ernstige somberheid heen kunt zetten, is er sprake van een 

depressie. Leven met een depressie is een zware last. Gelukkig is deze ziekte 

tegenwoordig vaak goed te behandelen, maar verreweg het plezierigst is om 

het niet zo ver te laten komen.  

 
Wat kunt u er zelf aan doen.  

Het is niet gemakkelijk om somberheid, verdriet en pijnlijke gevoelens 

gericht tegen te gaan, maar u zult met kleine stappen merken dat het u 

lukt. Probeer u te richten op het verbeteren van uw huidige situatie en niet 

te veel stil te staan bij dingen uit het verleden die niet meer veranderd 

kunnen worden. 

 

 
TIPS 

Er is soms veel energie 

nodig om  

een negatieve spiraal te 

doorbreken. De volgende 

tips kunnen u daarbij 

helpen. 

 
 

• Gun uzelf iets leuks 
Naarmate u somberder wordt, lijkt het wel of activiteiten steeds minder zin 

hebben. Toch is het belangrijk om te zoeken naar activiteiten die u vroeger leuk 

vond en die nog steeds plezier geven. Verwen uzelf een beetje door een bosje 

bloemen te kopen of naar de kapper te gaan. Beweging geeft letterlijk en 

figuurlijk meer ruimte. Veel mensen houden van wandelen of bewegen om niet 

steeds in negatieve gedachten te verzanden. Als u juist somber bent omdat veel 

leuke dingen van vroeger niet meer kunnen, probeer dan iets nieuws te 

bedenken. Iets wat nog wel kan. Bedenk dat als u een oude activiteit of een 

“somberheid” 
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nieuwe oppakt -al is het nog zoiets kleins- dat u dan een grote stap in de goede 

richting heeft gezet. U zult merken dat u zich al snel wat beter zult voelen.  

 

• Deel uw tijd goed in 

Dagelijkse bezigheden zoals het huishouden, boodschappen doen en de tuin 

verzorgen, zijn zinvol omdat ze afleiding geven en prettige gevoelens kunnen 

oproepen. Ook vrijwilligerswerk kan u voldoening geven. Belangrijk is wel dat u 

het uit uzelf doet en niet uit een gevoel van plicht, bijvoorbeeld tegenover uw 

kinderen. 

 
• Blijf goed voor uzelf zorgen 
Besteed aandacht aan uw uiterlijk en uw kleding. Zorg voor een goede 

persoonlijke hygiëne en eet gezond. Dat is geen geneesmiddel tegen verdriet, 

maar het vergroot wel uw zelfrespect. Het kan zijn dat het u in uw eentje niet 

lukt. Probeer dan iemand te vinden die u helpt, bijvoorbeeld een goede buur of 

een vrijwilliger. Nodig eens iemand uit om samen mee te eten. 

 

• Onderhoud uw contacten en maak nieuwe contacten 
Ook als u daar in uw sombere dagen niet veel zin in hebt, is het belangrijk om 

contact te blijven houden met partner, familieleden, kennissen of buren. Er kan 

veel steun uitgaan van een gesprek met iemand met wie u uw gevoelens kunt 

delen, iemand met wie het 'klikt'. Meestal werkt zo'n gesprek twee kanten op: 

ook de ander vindt er steun in. Dan heeft zo'n bezoek alleen maar positieve 

kanten. Als u onder uw familie, buren of kennissen niemand hebt die u daarbij 

kan helpen, kunt u contact zoeken met mensen die luisteren als beroep 

hebben, zoals een pastor of een maatschappelijk werker. 

 
• Ontspanning 

Als het gaat om recreatie en ontspanning kunt u terecht bij het ouderenwerk, 

muziekscholen, musea enzovoort. Vaak worden er speciale activiteiten voor 

ouderen georganiseerd; kijk daarvoor in uw plaatselijke of regionale krant. 

 

• Vrijwilligers en lotgenoten 
In veel dorpen en steden zijn vrijwilligersprojecten die (lotgenoten)contact 

bieden. Vaak werken ze vanuit de kerk, het welzijnswerk voor ouderen, Rode 

Kruis en Zonnebloem.  

 

 
• Cursussen en Gesprekken  

Veel mensen hebben baat bij het volgen van een cursus of het voeren van 

gesprekken. Voor allebei moet men normaliter de deur uit. In het kader van dit 
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onderzoek bieden wij u een doe-het-zelf cursus aan, die u gewoon thuis kunt 

doen. 

Mocht na het doen van die cursus blijken dat het voor u ook nodig lijkt te zijn om 

gesprekken te voeren met een speciaal hiervoor opgeleide verpleegkundige, 

dan kan  dat eveneens bij u thuis gebeuren.  

 

Verschillende vormen van angst komen nu aan bod. Vervolgens worden tips 

aangereikt voor mensen met een (beginnende) angststoornis. Net als voor 

somberheid geldt ook voor angst; Het is niet iets om je voor te schamen of om 

te verbergen. 

 

Wat is het verschil tussen gewone en abnormale angst? 

De grens tussen gewone angst en een angststoornis is moeilijk te trekken. Iedereen 

is wel eens bang en soms is daar een goede reden voor. Maar kenmerkend voor 

een angststoornis is dat de angst buitensporig is en niet realistisch, terwijl de 

persoon er zoveel last van heeft dat het dagelijks leven er ernstig door wordt 

belemmerd. Zoals al eerder vermeld, begint een angststoornis vaak na een 

ingrijpende levensgebeurtenis, zoals een ernstige ziekte, een sterfgeval, 

verhuizing of ontslag. Ook iemands persoonlijke eigenschappen zijn van 

invloed op het wel of niet krijgen van een angststoornis. Zulke eigenschappen 

zijn onder andere: slecht voor jezelf opkomen, moeilijk gevoelens kunnen uiten 

en de neiging hebben probleemsituaties en conflicten uit de weg te gaan. 

 
Een paar angststoornissen toegelicht. 
 
Gegeneraliseerde angststoornis, ook wel ‘piekerstoornis’ 

Mensen met zo’n stoornis maken zich langere tijd ernstig zorgen over zaken die 

horen bij het dagelijks leven, terwijl in hun leven eigenlijk alles goed gaat. Er 

wordt bijna voortdurend gepiekerd over (klein)kinderen, over te laat thuiskomen 

van een partner, over geld, over gezondheid. Het ‘pieker’ gevoel kan 

allesoverheersend worden, men wordt rusteloos en somber. 

 

Fobieën 
Een fobie is een gerichte angst voor bepaalde dingen, dieren of situaties. Die 

angst kan gepaard gaan met heftige lichamelijke verschijnselen en 

paniekgevoelens. De persoon in kwestie weet meestal goed dat zijn angst niet 

reëel is, maar de angst wint het van het gezonde verstand. Een fobie gaat vrijwel 

altijd samen met vermijdingsgedrag: situaties uit de weg gaan waar de angstaanval 

een keer is voorgekomen. Hierdoor wordt men belemmerd in het dagelijks 

functioneren. Mensen met een fobie hebben ook vaak last van verwachtingsangst: 

alleen al bij de gedachte dat ze in een angstige situatie zullen komen, krijgen ze 

last van de angstklachten. 
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Een voorbeeld van een fobie is de sociale fobie. Mensen die dit hebben voelen 

zich helemaal niet op hun gemak in (onbekend) gezelschap. Ze hebben steeds 

het gevoel het 'niet goed' te doen en vreemd gevonden te worden. Contact leggen 

is een groot probleem voor deze mensen. Dat kan dus heel lastig zijn bij het 

ontmoeten van anderen of bij telefoneren of bij eten in een restaurant. Deze 

mensen lopen risico om te vereenzamen.  

 

Nog een voorbeeld van een fobie is ‘straatvrees’, ook wel agorafobie of 

pleinvrees genoemd. Iemand met straatvrees is bang voor plaatsen waar hij niet 

gemakkelijk weg kan komen en bang is geen hulp te krijgen als hem plotseling 

iets overkomt. Op straat of in grote drukke ruimtes voelt zo iemand zich 

weerloos en doodsbang. Hij kan dan door paniek worden overvallen. Maar 

straatvrees kan ook optreden zonder angstaanvallen. Mensen met straatvrees 

durven bijvoorbeeld niet op straat te komen of met de bus of trein te reizen. 

Sommige mensen zijn zo bang dat ze niet alleen thuis durven te zijn.  

 
Paniekstoornis 
Iemand die een paniekstoornis heeft kan volkomen onverwacht overvallen 

worden door grote angst. Het gevoel om flauw te vallen, dood te gaan of gek te 

worden is overweldigend. De plotselinge paniek gaat gepaard met 

angstaanjagende lichamelijke verschijnselen, die het gevoel nog verergeren. 

Een paniekaanval kan overal opkomen, zonder directe aanleiding. Maar er is 

pas sprake van een paniekstoornis als de angst voor paniekaanvallen het leven 

gaat beheersen. Bij veel mensen gaat een paniekstoornis samen met 

straatvrees. 

 
Wat kunt u er zelf aan doen.  

De deur niet uit durven, voortdurend piekeren, niemand durven aankijken; 

iemand met een angststoornis kan geen gewoon leven meer leiden. Mensen 

die lange t i jd  last hebben van een angststoornis, raken vaak hun vrienden kwijt 

en vereenzamen. De kans daarop is vooral groot als zij de angst voor iedereen 

verborgen houden. Een derde 30 procent van de mensen met een 

angststoornis kampt ook met depressiviteit of alcoholmisbruik. Ook voor een 

partner, kinderen en vrienden is de angst vaak een zware belasting, 

bijvoorbeeld wanneer hun partner, ouder of vriend(in) nooit zonder hun 

begeleiding de straat op durft of voortdurend het huis blinkend schoon wil 

houden. 

Het ontlopen van de angst begint meestal met het vermijden van een paar 

onopvallende situaties, maar uiteindel i jk kan een angststoornis het leven van 

de 'patiënt' en zijn omgeving geheel beheersen. Zover hoeft het niet te komen, 

want angststoornissen zijn goed te behandelen.  
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Angststoornissen gaan zelden vanzelf 

over. 

 

TIPS voor … 

als angst en paniek het leven gaan 

beheersen 

 

• Probeer een eerlijk beeld te krijgen van uw angst en de invloed van die angst 

op uw leven. 

• Praat over uw angsten met mensen in uw omgeving. 

• Breng voor uzelf de verschijnselen van beginnende paniek of angstgevoelens 

in kaart. 

• Geef zo min mogelijk toe aan de angst en ga angstaanjagende situaties als 

het even kan niet uit de weg. 

• Wees voorbereid op de lichamelijke verschijnselen die u kunt verwachten in 

situaties die u beangstigen. Wanneer u niet wegloopt voor die situatie maar 

de confrontatie aangaat, zult u merken dat de onrust, het trillen en zweten na 

een tijdje weer wegzakt.  

• U kunt zelf, samen met uw omgeving, aan uw angsten werken. Doe dit echter 

altijd onder begeleiding van een hulpverlener of gebruik een zelfhulpboek.  

 

 In het kader van dit onderzoek bieden wij u een doe-het-zelf cursus aan, die u 

thuis kunt doen. Mocht na het doen van die cursus blijken dat het voor u ook 

nodig lijkt te zijn om gesprekken te voeren met een speciaal hiervoor opgeleide 

verpleegkundige, dan kan dat eveneens bij u thuis gebeuren.  

 
TIPS voor de omgeving om u te helpen om te gaan met de angst  

• Erken de enorme angst van de ander, ook al lijkt die overdreven of niet reëel. 

Probeer de angstgevoelens niet weg te praten. 

• Blijf de ander steeds stimuleren zelf dingen te doen en de angstige situaties 

niet uit de weg te gaan, maar dwing niet. 

• Stimuleer hem of haar (professionele) hulp of ondersteuning te zoeken. 

• Zoek zelf steun als het u teveel wordt. 

 

 

 
 
Samenvattend:  

Het vraagt veel van de levenskunst van mensen om met moeilijke 

levensgebeurtenissen die onvermijdelijk horen bij de oude dag om te gaan – dat 

“angst” 
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is niet iedereen gegeven. Somberheid en angst kunnen het leven gaan 

beheersen en dat is jammer want het zijn gevoelens die niet automatisch horen 

bij deze levensfase en het zijn bovendien zaken die te behandelen zijn.  

Sommigen zijn zelf in staat om een nieuwe balans te vinden na moeilijke 

voorvallen of tegenslagen, anderen kunnen wat hulp gebruiken. Van belang is 

dat men zich bewust is van het feit dat er sprake is van somberheid of angst en 

dat er ook een bereidheid is om actief om te gaan met de hulp die geboden 

wordt. Bedenk dat u er niet alleen voor staat en dat u het ook zeker niet alleen 

hoeft op te knappen. Zoek hulp! Accepteer hulp!  

Het is de moeite meer dan waard.  

             
   

   

 
 
 

 

 
 

“angst” 

“somberheid” 


