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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

Bij  circa  13.5%  van  de  ouderen  komen  depressieve  klachten  voor. Met  de  term  ‘depressieve 

klachten’ worden  klachten bedoeld die  klinisch  relevant  zijn, maar niet  voldoen  aan de  criteria 

voor  een  depressieve  stoornis.  Hoewel  er  adequate  interventies  en  behandelmethoden 

beschikbaar zijn om depressieve klachten te behandelen, ontvangen relatief weinig mensen hulp 

voor  hun  klachten  in  de  eerstelijn  of GGZ.  Een  belangrijke  reden  hiervoor  is  dat  ouderen met 

depressieve  klachten  de  oorzaak  van  hun  klachten  vaak  buiten  zichzelf  zoeken,  zoals    in  het 

optreden  van  fysieke  beperkingen,  aan  ouderdom  gerelateerde  verliezen  of  eenzaamheid.  Dit 

maakt het voor velen van hen lastig om hun problemen zelf aan te pakken en op zoek te gaan naar 

hulp.  

  Verschillende gerandomiseerde klinische  trials  laten veelbelovende  resultaten  zien  in het 

voorkomen, monitoren  en  behandelen  van  (milde  vormen  van)  depressie  bij  ouderen.  Het  is 

echter nog onduidelijk of deze  interventieprogramma’s ook effectief zijn  in het verminderen van 

depressieve klachten bij ouderen wanneer zij geïmplementeerd worden in de praktijk van alledag.  

  Dit onderzoek  richtte  zich daarom op de  implementatie van het  ‘Levenslust’‐programma 

om  depressieve  klachten  te  verminderen  bij  thuiswonende  ouderen.  De  implementatie    was 

gestoeld  op  twee  pijlers:  1)  we maakten  gebruik  van  een  proactieve  screeningprocedure  om 

deelnemers voor de studie te werven; en 2) we boden de  interventies aan op een stapsgewijze, 

persoonsgerichte  manier,  door  bij  elke  stap  de  keuze  te  bieden  uit  meerdere 

behandelmogelijkheden. Onze hypothese was dat het ‘Levenslust’‐programma effectiever zou zijn 

in het verminderen van depressieve klachten dan gebruikelijke zorg.  

 

HOOFDSTUK 2: DE EFFECTIVITEIT VAN HET ‘LEVENSLUST’‐PROGRAMMA 

In  hoofdstuk  twee  onderzochten  we  of  deze  hypothese  standhield:  was  het  ‘Levenslust’‐

programma effectiever  in het verminderen van depressieve klachten bij  thuiswonende ouderen 

dan  gebruikelijke  zorg?  De  analyses  lieten  zien  dat  het  ‘Levenslust’‐programma  depressieve 

klachten significant deed verminderen gedurende de eerste drie maanden na  implementatie van 

het programma, vergeleken met gebruikelijke zorg. De ernst van de depressieve klachten nam af 

met 1.5 punt  (16%) op de  gevalideerde Patient Health Questionnaire‐9  (PHQ‐9):  van 9.34  vóór 

implementatie  naar  7.83  drie maanden  na  implementatie  van  het  programma.  Echter,  relatief 

weinig  mensen  volhardden  in  het  volgen  van  het  programma:  van  de  263  mensen  die 

geïncludeerd waren tijdens baseline, namen er 137 (52%) daadwerkelijk deel aan de interventies. 

88 mensen (33%) volbrachten tenminste één interventie. Van degenen die in aanmerking kwamen 

voor een tweede interventie (n=60), gaven slechts 38 personen hier gehoor aan (63%).  

  We concluderen daarom dat het ‘Levenslust’‐programma op de korte termijn effectief is in 

het verminderen van depressieve klachten op  latere  leeftijd. De bevindingen  leidden  tot  twijfel 

over de waarde van het aanbieden van  interventies volgens het stepped care principe: slechts  in 

de  eerste  drie  maanden  na  implementatie  was  sprake  van  een  significante  afname  van 
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depressieve klachten, en bovendien bleken slechts weinig mensen de behoefte te voelen om deel 

te nemen aan een vervolginterventie. 

 

HOOFDSTUK  3:  BEVORDERENDE  EN  BELEMMERENDE  FACTOREN  IN  DE  IMPLEMENTATIE  VAN 

HET ‘LEVENSLUST’‐PROGRAMMA 

In  hoofdstuk  drie  stond  de  toepasbaarheid  van  de  grootschalige  implementatie  van  het 

‘Levenslust’‐programma  centraal.  De  proactieve  screeningsprocedure  vereiste  een  aanzienlijke 

investering in tijd en geld, terwijl de opbrengst in termen van het aantal deelnemers beperkt was: 

van  de  758  ouderen  met  depressieve  klachten  die  de  screeningsvragenlijst  retour  stuurden, 

namen slechts 263 mensen (35%) deel. De mate waarin ouderen zelf hinder ondervonden van hun 

klachten en behoefte hadden aan hulp was van grote invloed op hun beslissing om deel te nemen 

aan de  interventies. Deelnemers gaven de voorkeur aan de  ‘Levenslust’‐interventies waarin een 

belangrijke  rol was weggelegd  voor  persoonlijk  contact  (d.w.z.  het  beweegprogramma  en  Life 

Review).  Tenslotte  bleken  de  interventies  alleen  klinisch  effectief  in  het  verminderen  van 

depressieve  klachten  als  zij  werden  aangeboden  door  (ervaren)  verpleegkundigen  met  een 

achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg, vergeleken met verpleegkundigen uit de thuiszorg.  

  Onze conclusies  zijn daarom als volgt: 1) het werven van deelnemers via een proactieve 

screeningsprocedure  is  niet  voldoende  effectief;  2)  de  zelf  ervaren  behoefte  aan  hulp  van 

deelnemers  is  van  essentieel  belang  in  de  acceptatie  van  en  het  commitment  aan  het 

interventieprogramma;  3)  overeenstemming  over  het  type  interventie  tussen  hulpverlener  en 

deelnemer  is  van  belang;  en  4)  het  adequaat  begeleiden  van  de  interventies  vraagt  om 

aanzienlijke ervaring en vaardigheden in de psychische hulpverlening. 

 

HOOFDSTUK 4: BELEMMERENDE EN BEVORDERENDE FACTOREN  IN HET ACCEPTEREN VAN HET 

‘LEVENSLUST’‐PROGRAMMA 

Hoofdstuk  vier  beschreef welke  factoren  bevorderend  of  belemmerend werkten  voor  ouderen 

met depressieve klachten om ons  interventieaanbod  te accepteren. Mensen die deelnamen aan 

het  interventieprogramma  hadden  ernstigere  depressieve  klachten,  ervoeren  deze  vaker  als 

belemmerend en voelden  zich vaker eenzaam dan degenen die het  interventieaanbod afwezen. 

Veel mensen misten  de  aansluiting  tussen  het  interventieprogramma  en  hun  eigen  behoeften, 

met name wat betreft hun behoefte aan contact met anderen. 

  We concluderen daarom dat de proactieve werving er onvoldoende  in slaagt de drempel 

tot  zorg  te verlagen voor veel ouderen met depressieve klachten. Het  zorggebruik  zou vergroot 

kunnen worden door  tijdens het bespreken van depressieve klachten de gebruikte  terminologie 

beter aan te passen aan de manier waarop ouderen hun emotionele problemen beleven en door 

het bieden van ondersteuning bij het omgaan met eenzaamheid.  
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HOOFDSTUK 5: REDENEN OM GEEN HULP TE ONTVANGEN VOOR ANGST OF DEPRESSIE 

In hoofdstuk vijf werd bekeken waarom mensen met een depressieve‐ of angststoornis geen hulp 

kregen voor hun klachten, terwijl zij hier wel behoefte aan hadden. Hiervoor maakten wij gebruik 

van gegevens uit de NEderlandse Studie naar Depressie en Angst  (NESDA). De  resultaten  lieten 

zien dat 43% (n=320) van de 743 respondenten met een zesmaands diagnose angst of depressie 

geen hulp ontvingen voor hun psychische klachten. 22%  (n=51) van deze respondenten had hier 

ook geen behoefte aan, terwijl 21% (n=49) wel behoefte had aan hulp, maar deze niet ontving. De 

meerderheid van deze respondenten gaf aan dat zij hun problemen zelf wilden oplossen. 

  Deze  resultaten  bevestigen  dat  het  zorggebruik  laag  is  bij  mensen met  een  angst‐  of 

depressieve stoornis, aangezien veel volwassenen geen behoefte ervaren aan hulp of ambigu zijn 

in hun hulpbehoeften. 

 

HOOFDSTUK  6:  ZELFERVAREN  BEHOEFTE  AAN  HULP  EN  DE  RELATIE  MET  DE  KLINISCHE 

EFFECTIVITEIT VAN HET INTERVENTIEPROGRAMMA. 

In  hoofdstuk  zes  onderzochten  we  waarom  sommige  ouderen  baat  hadden  bij  het 

interventieprogramma, terwijl we bij anderen geen effect zagen. Onze bevindingen  impliceerden 

dat  de  zelfervaren  behoefte  aan  hulp  tijdens  baseline  een  modificerend  effect  had  op  de 

effectiviteit  van  de  interventies:  alleen  degenen met  een  zelfervaren  hulpbehoefte  lieten  een 

afname  van  depressieve  klachten  zien. Geschatte  scores  op  de  Patient Health Questionnaire‐9 

(PHQ‐9)  namen  af  van  10.7  voorafgaand  aan  de  implementatie  naar  8.0  drie  maanden  na 

implementatie  (Wald=21.95,  df=8,  p=.005).  Bij  mensen  zonder  deze  zelfervaren  hulpbehoefte 

namen we geen significant verschil waar tussen hun scores voorafgaand aan (7.7) en na afloop van 

de implementatie (7.4). 

  Hoewel veel ouderen op de Perceived Need for Care Questionnaire (PNCQ) aangaven geen 

hulpbehoefte  te  hebben,  uitten  zij  wel  allemaal  een  behoefte  aan  hulp  tijdens  de  diepte‐

interviews. Echter, mensen  zonder benoemde hulpbehoefte op de PNCQ  leken meer ambigu  te 

zijn over hun behoeften dan mensen die op deze vragenlijst aangaven wél een hulpbehoefte  te 

hebben. De behoefte om met  iemand  te praten, wat niet noodzakelijkerwijs een professioneel 

hulpverlener  betrof,  was  de  meest  prominente  behoefte  die  tijdens  de  diepte‐interviews 

benoemd werd.  

  Dit  impliceert  dat  de  zelfervaren  behoefte  aan  hulp  een  essentiële  factor  is  in  de 

voorspelling  of  mensen  baat  hebben  bij  het  volgen  van  de  aangeboden  behandeling.  Deze 

bevinding zet vraagtekens bij de effectiviteit van het aanbieden van interventies aan mensen met 

depressieve  klachten  die  (nog)  niet  zelf  een  hulpbehoefte  geuit  hebben  en mogelijk  extrinsiek 

gemotiveerd  blijken  voor  behandeling.  Onze  bevindingen  maken  tevens  duidelijk  dat  de 

zelfervaren behoefte aan hulp een complex fenomeen is, waartoe behoeften behoren die duidelijk 

breder  zijn  dan  het  omgaan  met  depressieve  klachten,  zoals  de  behoefte  aan  contact  en 

verbondenheid met anderen. 
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HOOFDSTUK  7:  EENZAAMHEID  EN  HET  PSYCHISCH  FUNCTIONEREN  VAN  OUDEREN  MET 

DEPRESSIEVE KLACHTEN 

Aangezien eenzaamheid en de behoefte om  in contact te komen met anderen als een belangrijk 

thema naar voren kwam in eerdere hoofdstukken, hebben we dit onderwerp nader onderzocht in 

hoofdstuk 7. We vonden dat de prevalentie van (ernstige) eenzaamheid erg hoog was bij ouderen 

met depressieve klachten (87.8%) en geassocieerd was met een significant hogere prevalentie van 

een depressieve stoornis (13.3% versus 27.3%) en met ernstigere depressieve klachten. Ouderen 

ervoeren hun eenzaamheid als het meest prominente probleem waar zij last van hadden, en hun 

eenzaamheidsgevoelens werd  bovendien  gezien  als  een  logische  oorzaak  van  hun  depressieve 

klachten.  Verder  bleek  dat  zij  een  tekort  aan  controle  ervoeren  in  het  omgaan  met  hun 

eenzaamheid: zowel oorzaken als oplossingen om eenzaamheid te verlichten werden aan anderen 

toegeschreven. 

  Onze bevindingen  suggereren dat het de moeite waard kan  zijn om  (ernstige) gevoelens 

van eenzaamheid uit te vragen tijdens het bespreken van depressieve klachten met ouderen in de 

huisartsenpraktijk. De gebruikte terminologie kan meer aangepast worden aan de manier waarop 

ouderen  hun  emotionele  klachten  beleven  door  de  belangrijke  rol  van  eenzaamheid  in  het 

ontstaan en het voortduren van huidige depressieve klachten te erkennen. Dit zou ertoe kunnen 

leiden  dat  de  bereidheid  van  ouderen  om  hulp  voor  hun  depressieve  klachten  te  aanvaarden 

vergroot wordt,  aangezien  zij  eenzaamheid  als  hun meest  prominente  probleem  beschouwen. 

Echter,  verder  onderzoek  is  nodig  om  te  bepalen  of  en  hoe  ouderen  bereid  zijn  om  hun 

eenzaamheid met een hulpverlener te bespreken en of toekomstige eenzaamheidsinterventies in 

staat zijn om zowel eenzaamheid als depressieve klachten te verminderen.  

 

HOOFDSTUK 8: DISCUSSIE 

Hoofdstuk  8  bevat  de  belangrijkste  resultaten  van  de  beschreven  studies,  de methodologische 

overwegingen bij het interpreteren van de resultaten en implicaties voor de klinische praktijk. De 

belangrijkste methodologische  overwegingen  betreffen  enkele  beperkingen  die  gerelateerd  zijn 

aan het gekozen design van de studie, de gebruikte terminologie bij het werven van deelnemers 

voor  de  studie  en  het  interventieprogramma,  en  de  beperking  dat  minder  ervaren 

wijkverpleegkundigen  dezelfde  training  kregen  aangeboden  als  ervaren  POH‐GGZ  en  SPV‐

verpleegkundigen. 

  De  belangrijkste  implicatie  voor  de  klinische  praktijk  betreft  de  aanbeveling  om  de 

zelfervaren behoefte aan hulp van mensen met depressieve klachten nadrukkelijk te bespreken in 

een persoonlijke context, bijvoorbeeld tijdens het spreekuur met de huisarts of verpleegkundige. 

Daarnaast  adviseren  we  om  de  gebruikte  terminologie  in  het  bespreekbaar  maken  van 

depressieve  klachten  bij  ouderen  aan  te  passen  aan  de  wijze  waarop  zij  hun  emotionele 

problemen beleven. Ook concluderen we dat de implementatie van het programma het meest op 
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haar plek lijkt te zijn bij de huisartsenpraktijk en dat het van belang is dat de verpleegkundige die 

het  interventieprogramma aanbiedt aanzienlijke kennis en ervaring heeft  in het begeleiden van 

mensen met  psychische  klachten.  De  laatste  aanbevelingen  richten  zich  op  het  bespreekbaar 

maken  van  eenzaamheidsgevoelens  bij  ouderen met  depressieve  klachten,  het  aanbieden  van 

evidence‐based  interventies die voldoende gelegenheid bieden voor contact met anderen en het 

belang van nader onderzoek naar effectieve  interventies die zowel eenzaamheid als depressieve 

klachten verminderen. 
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