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De ideale wereld
Het leven zoals het is…
Wat is er anders op oudere leeftijd?
Is er (voldoende) kennis over psychische problemen
op oudere leeftijd?
Wat bestaat er aan zorg voor ouderen met psychische
problemen?
Knelpunten in de samenwerking
De ideale wereld…

WHO: About ageing and the life-course
Older people are a wonderful resource for their families,
communities and in the formal or informal workforce.
They are a repository of knowledge.
They can help us avoid making the same mistakes again.

De ideale wereld…

Principes van een goede zorg voor ouderen
WHO: About ageing and the life-course
This will require a transformation of health systems away from disease based curative
models and towards the provision of older-person-centred and integrated care. It will
require the development, sometimes from nothing, of comprehensive systems of long-term
care. It will require a coordinated response from many other sectors and multiple levels of
government. And it will need to draw on better ways of measuring and monitoring the
health and functioning of older populations
Geïntegreerde zorg
• Één team van waaruit zorgplannen worden opgesteld die verschillende
domeinen overstrekken: case management, geriatrisch, psychiatrisch, sociaal
(& palliatief)
• Organisatie: structurele of functionele links tussen wijd spectrum aan
hulpverleners
• Doel: meer efficiëntie door het vermijden van dubbele onderzoeken en
service gaps
•

Nood aan specifieke expertise ouderenpsychiatrie

Het leven zoals het is…
Mijnheer Janssens is 85jaar, voelt zich de laatste tijd moedeloos, hij slaapt slecht, is
vermagerd, is geobstipeerd, voelt zich futloos, heeft het ‘op zijn adem’ en hij heeft de
indruk dat hij niets meer kan onthouden. Zijn familie vindt hem wat verward. Elke
avond drinkt hij twee Duvels en hij begint de dag met een Stella…
Situatie 1: Mijnheer Janssens woont thuis en gaat naar de huisarts; hij vertelt niets
over zijn alcoholgebruik…

-

- Somatisch nazicht: ok
En dan?
- “hoort bij de leeftijd”
- Voorschrift slaapmedicatie, kalmeermiddel?
- Bevragen psychische problematiek? Depressie, angststoornis? Rouw?
Levensfase? Alcohol?
- Geheugenstoornissen?
- Voorschrift antidepressivum?
- Wisselwerking psychische problematiek – somatische problematiek

Situatie 2: Mijnheer Janssens woont alleen thuis en wil niet naar de
huisarts
• Familie is ongerust en alarmeert de huisarts
• Wat nu?

Situatie 3: Mijnheer Janssens woont in het WZC
• Verpleging spreekt huisarts aan
• Welke hulpverlening is mogelijk?

De huisarts wil hulp: naar wie verwijzen?
Is er nood aan specifieke deskundigheid voor ouderen? Ja zeker!
Leeftijd is niet het criterium, wel profiel!
•
Levensfase
•
Vereist kennis van dit ontwikkelingsperspectief
•
Levensfase met fragiliteit op verschillende domeinen
•
Specifieke ethische vragen
•
Cohorteverschillen
•
Grote diversiteit
•

Diagnostiek
•
Syndromen met bijkomende cognitieve stoornissen
•
Comorbiditeit
•
Complexer karakter
•
Medicatie

Wat is er dan anders bij ouderen?
•

Ziektebeelden presenteren zich anders op oudere leeftijd.
•
•
•
•
•
•
•

Verward?
• Dementie? Delier? Depressief? Manisch? Psychotisch?
Somber?
• Rouw? Depressie? Eenzaam?
Angstig?
• Angststoornis? Reactief op beginnende dementie? Depressie met angst?
Persoonlijkheidsstoornis? Doodsangst?
Dement?
• Of depressief? Of delirant?
Apathisch?
• Depressief? Of dementie?
Agressief?
• Angst bij persoon met dementie? Paranoide waanstoornis?
Persoonlijkheidsstoornis? Depressie? Manie? Mengbeeld?…
Achterdochtig?
• Waanstoornis, (late onset) schizofrenie, psychotische depressie, manie,
persoonlijkheid, dementie, delier, mengbeelden….

Je moet goed getraind zijn om dit allemaal uit elkaar te kunnen halen, en dan nog…

Wat is er anders dan bij jongeren?
•

Behandeling: risico op over- of onderbehandeling
• Bij professionals die niet specifiek met ouderen werken, wordt
leeftijdsdiscriminatie teruggevonden: klachten worden vaker als
normale veroudering bestempeld, psychiatrische klachten van
vergelijkbare ernst bij ouderen worden minder ernstig beoordeeld
dan bij jongeren en de verwachting van behandeling is aanzienlijk
lager (Tomko, 2013).

•

Tempo

•

Thema’s

•

Organisatie van de zorg
• Integratie somatische en niet-somatische zorg

Is er voldoende (wetenschappelijke) kennis over
ouderen met psychische problemen?
“Boom” aan literatuur!
Richtlijnen? Nood aan aparte richtlijnen?
• Ja!
• Veel richtlijnen zijn consensus statements of practice policies, omwille
van het gebrek aan ‘evidence’ vanuit RCT’s en andere studies.
• Guidelines for psychological practice with older adults
http://www.apa.org/pubs/journals/features/older-adults.pdf

•

Nederlands kenniscentrum ouderenpsychiatrie (Trimbos)
• In ontwikkeling: generieke module ouderenpsychiatrie: “Huidige
richtlijnen (inclusief addenda) sluiten onvoldoende aan op
problematiek en behandeling van ouderen met psychiatrische
klachten”

Is er voldoende kennis over psychische problemen
op oudere leeftijd?
•

Wat verstaan we onder oudere met psychische problemen?
• De ouder wordende ‘psychiatrische patiënt’?
• Oud geworden patiënt met schizofrenie,
persoonlijkheidsproblematiek, recidiverende depressies of
manische stoornissen, oud geworden alcoholisten, …
•

De oudere met (nieuwe) psychiatrische ziekten?
• Ouderen die voor het eerst op oudere leeftijd te kampen
krijgen met een psychiatrische aandoening: angststoornis,
alcohol- of medicatie-afhankelijkheid, dementie,
persoonlijkheidsverandering in het kader van dementie, een
depressie, manie, of paranoïde waanstoornis…

•

De ouderen met psychische klachten?
• Verdriet, rouw, depressiviteit, angst, wantrouwen,…..
• Wanneer spreken we van een ziekte?

Hebben hulpverleners voldoende kennis van
psychische problemen op oudere leeftijd?
-

Depressie?
- Komt even vaak voor bij ouderen dan bij jongvolwassenen (+/- 15%)
- Hogere prevalentie in residentiële settings (WZC)
- Depressie kan zich anders presenteren op oudere leeftijd
- Depressie is gevaarlijke ziekte: verhoogde mortaliteit
- Link met suïcide: grootste risicofactor voor suïcide is psychiatrische
aandoening (depressie, alcoholmisbruik, angst,….)
-

Positieve evolutie qua detectie en behandeling
Maar nog steeds:
- Onderbehandeling
- Overbehandeling (DD rouw, verdriet)
- Minder verwijzingen naar GGZ dan jong volwassenen

-

Preventie: CGG’s
Vroegdetectie

-

“Ageism”: ‘depressieve gevoelens horen bij de oude dag’

Evolutie leeftijdsspecifiek suïcidecijfer per 100 000
inwoners; Zorg &Gezondheid

Leeftijdsspecifiek suïcidecijfer (per 100.000 inw)
Vlaanderen 2015, volgens geslacht.

-

Angststoornis
•
•
•

Worden niet makkelijk herkend!
10% van 65 plussers angststoornis
Angstklachten komen vaker voor

•

De meeste angststoornissen zijn al een heel leven aanwezig.
• Vaak nooit behandeld.
• Worden door ouderen vaak als deel van hun persoonlijkheid beschouwd

•

Angsten die op latere leeftijd beginnen
• Angst om dement te worden
• Angst om te vallen, waardoor vermijding ontstaat
• Angst voor een ernstige ziekte of een bestaande ziekte

•

Het klachtenpatroon van ouderen is anders dan bij jongere volwassenen
• De angst wordt vaak vertaald in lichamelijke klachten (hartkloppingen, zich
slecht voelen, nervositeit of benauwdheid)
• Mensen herkennen bij zichzelf de angst niet.

•

Angstklachten kunnen gevolg zijn van andere aandoeningen (depressie, psychose,
achteruitgang van geheugen, lichamelijke aandoeningen)

Het leven zoals het is….

Hebben hulpverleners voldoende kennis van
psychische problemen op oudere leeftijd?
-

Verslaving op oudere leeftijd
•
•

Prevalentie? 5 tot 16%
Alcoholproblemen bij ouderen worden vaak niet gedetecteerd

•
•
•
•
•
•
•
•

Tekens van alcoholisme worden vaker aan de leeftijd of aan andere
aandoeningen toegeschreven: pijnen, slapeloosheid, depressie, angst,
geheugenverlies, vallen,...
Therapeutisch fatalisme ?
Ouderen zoeken minder snel hulp
Ontkenning, rationalisatie of minimalisering bij de patiënt
Soms worden de problemen ook door de familie gemaskeerd
Grotere permissiviteit voor alcoholgebruik bij ouderen (ook in WZC)
Soms is de reden gewoon omdat niemand het merkt dat ze drinken
Of niemand denkt eraan om het na te vragen…

•

Onvoldoende kennis/ bewustzijn van problematiek!

Hebben hulpverleners voldoende kennis van
psychische problemen op oudere leeftijd?
-

Dementie

-

Dementie
• Niet alle geheugenproblemen zijn teken van dementie
• Over en onderdiagnostiek
•

Naar wie verwijzen?
• Geriater
• (Ouderen)Psychiater
• Neuroloog
• Psycholoog

•
•

Geheugenkliniek: multidisciplinaire benadering
Heel veel initiatieven ter ondersteuning in de thuiszorg (accent op zorg)

•

Maatschappelijk beeld: ‘niet-mensen’, ‘mensonwaardig’, ‘dementerenden’

•

Anne Mei Thé: huidige benadering is té medisch

Sociale benadering dementie (Anne Mei Thé)

Wat bestaat er van zorg voor ouderen met
psychische aandoening?
•

Ambulante zorg
• Psychiaters: ouderenpsychiatrie is geen aparte erkenning
• Meer interesse bij jonge psychiaters
• Psychologen/psychotherapeuten
• Meer interesse bij jonge psychologen
•

Centra voor geestelijke gezondheid (CGG’s)
• 20 CGG’s in Vlaanderen
• Ouderenteams
• 2012: aanvullende financiering voor ouderenteams
• Percentage patiënten ouder dan 65jaar dat minstens 1 contact had met een
zorgverlener in een CGG: 11% in Vlaanderen (KCE-rapport)

•
•
•

Wachtlijsten
Drempel – stigma
Therapeutisch nihilisme/fatalisme
• Zeker wat betreft psychotherapie

Wat bestaat er van zorg voor ouderen met
psychische aandoening?
•

Psychiatrische teams aan huis
• Therapeutische projecten
• Mobiele teams (artikel 107): -65 jaar
• Projecten
• ‘Protocol 3’ projecten: buiten GGZ, doel institutionalisering
uitstellen (13 van 66 omvatten psychologische of
psychosociale interventies)
• Stoppen in huidige vorm – andere voorwaarden voor
verlenging (ADL, prestatiegefinancierd, …)
• Lokale initiatieven

•

MDO - thuiszorg
• Specifieke vergoeding voor overleg thuis

Wat bestaat er van zorg voor ouderen met
psychische aandoening?
•

Psychiatrische ziekenhuizen en PAAZ
• Afdelingen ouderenpsychiatrie
• Ouderen met dementie en gedragsproblemen
• Ouderen met ‘algemene’ psychiatrische problemen
• Eerste ‘outreachende’ activiteiten
• Liaison functie / team

•

Psychiatrische verzorgingstehuizen
• Aandeel ouderen is gedaald (+75jarigen is tussen 2003 en 2013 gedaald
van 17 naar 10% (KCE)) (verschuiving richting WZC?)

•

Beschut Wonen
• Vrij stabiel
• 9% 65-75 jarigen
• 2% 75 plussers

WZC?
Onderzoek KHK

Wat bestaat er van zorg voor ouderen met
psychische aandoening?
•

WZC
• Hoge prevalentie van depressie
• Toenemende problematiek van levensmoeheid
• Zorgnood door psychisch lijden komt niet voor in KATZ
• Erg ‘somatisch’ model – ook organisatie
• Kennis bij verzorgenden en verpleegkundigen?
• Aantrekkelijkheid van beroep?
•

Voorschrijfgedrag
Ongeveer 42% van de CM-leden in woonzorgcentra gebruikte in 2014
minstens 30 dagen lang antidepressiva, 21% kreeg antipsychotica
voorgeschreven.

Wat bestaat er van zorg voor ouderen met
psychische aandoening?
•

WZC zijn in volle evolutie!
• Samenwerking GGZ – WZC
• Eigen psycholoog
• Meer aandacht voor beleving, psychisch welbevinden, kwaliteit
van leven, existentiële en spirituele noden
• Herstelgerichte benadering

•

Andere woonvormen?
• Nood aan meer gedifferentieerd woonaanbod
• Quid oud geworden patiënten met chronische psychiatrische
problematiek

Mijnheer Janssens heeft (snel) hulp nodig…
•

Cruciale rol van huisartsen: Hoe ondersteunen?
• Eerste lijnspsycholoog?
• ‘Zorgpaden’?
• Geen wachtlijsten / Makkelijke toegang tot GGZ
• Éénmalig psychiatrisch consult
• (support team)
• Stigma
• Gemeenschappelijk ‘onthaal’ / multidisciplinaire raadpleging
• Mobiel team – ‘outreachende zorg’
• Ook in WZC: nood aan ondersteuning

•

Wat bij zorgweigering?
• Mobiel team: ‘aanklampende zorg’ of ‘bemoeizorg’

•

Samenwerking tussen de verschillende ‘lijnen’ kan/ moet beter
• Nu veel toevalligheden waar persoon terecht komt

•

VLABO: bevraging eerste lijn: knelpunten in samenwerking met GGZ
rond ouderen (terugkoppeling voorjaar 2016)
• Lange wachttijden en wachtlijsten voor aanmelding
• Crisissituaties eindigen vaak op spoed AZ
• Deskundigheidsbevordering van de eerstelijnsmedewerkers (thuis
en woonzorgcentra)
• Overleg thuiszorgdiensten en opname-afdelingen
• Medicatiegebeuren
• Bij wie waarvoor terecht kunnen (sociale GGZ-ouderen kaart)
• Kloof van de zorg tussen de volwassenen (tot 65) en ouderen

•
•
•
•
•
•
•
•

Mobiliteitsprobleem bij de ouderen
Kost eerstelijnspsycholoog
Lokaal de multiculturaliteit (taal en cultuur) als bemoeilijkende factor
Nood aan nachtopvang
Vaak verslavingsproblematiek: geneesmiddelen en alcohol
Discrepantie beleving “probleem” eerste lijn en GGZ
Moeilijke opname in WZC
(gedeeld) beroepsgeheim

Eigen ervaring…
•

Eigen (beperkte) ervaring met ‘outreach psychologe’
• Screening en diagnostiek (vroegdetectie bij personen die zelf geen
stappen zetten)
• Opvolging en toeleiding – functie van zorgcoach/casemanager (Veel
taken die niet tot takenpakket van psycholoog horen)
• Ondersteuning van mantelzorgers (omgaan met veranderend gedrag)
• ‘Zorgwekkende zorgmijders’
• Ondersteuning van eerste lijn werkers (gezinszorg, verpleegkundigen)
• Ondersteuning in WZC, DVC…
• Positieve feedback van huisartsen: ook voor hen een ondersteuning
• Opvolging van patiënten met dementie thuis gedurende verschillende
jaren
• Expertise ontwikkeld rond bemoeizorg: veel zorgwekkende
zorgweigeraars met vaak wanhopige families…
• Samenwerking tussen disciplines bevorderend/ erg verbindend

Een model om van te dromen….

Een model….

Geestelijke gezondheidszorg voor ouderen
-

Belangrijk probleem
Nog steeds onderdiagnostiek/ te weinig kennis
Nood aan meer onderzoek

-

Nood aan ondersteuning eerste lijn
Nood aan geïntegreerde – multidisciplinaire aanpak

-

Times are a’changing
- GGZ in transitie. Vergeet de ouderen niet! Specifieke expertise!
- Ouderenzorg (WZC) in transitie

-

Maatschappelijk debat!
- Oud worden, kwetsbaarheid, afhankelijkheid, verlies van autonomie
- Medicalisering
- Zingevingsbehoeften
- Krachten!

De ideale wereld….
Holistische benadering….
Een vrouw van 80j ligt in het ziekenhuis en zegt: "Ik lig ‘s nachts veel aan mijn man te denken".
Welke lagen van betekenis kunnen in deze enkele zin verborgen liggen?
•
•

•

•

Fysiek (hier gaat het om een feitelijke en objectief verifieerbare stand van zaken): ‘mevrouw ligt 's
nachts wakker'. Een focus op het fysieke vlak roept vragen op als: Is er sprake van slapeloosheid?
Moet hier iets aan gedaan worden?
Psychisch (hier gaat het om gedachten, beelden, gevoelens en emoties die in de uitspraak verborgen
liggen): ‘mevrouw denkt aan haar man'. Vragen vanuit een focus op het psychische/emotionele zijn
bijvoorbeeld: Maakt mevrouw zich zorgen? Mist ze haar man? Is er sprake van verdriet of verlangen?
Hoe heftig is dat? Welke zorg is eventueel nodig?
Sociaal (hier gaat het om de sociale omgeving waar iemand mee verbonden is en daarover vertellend
iets meedeelt over haar of zijn identiteit): ‘mevrouw is echtgenote (geweest)'. Vragen die vanuit de
focus op deze laag opkomen zijn: Wat voor band is er tussen beiden? Hoe verloopt de communicatie?
Is haar man zorgbehoeftig? Is mevrouw misschien weduwe?
Spiritueel (hier gaat het om wat mensen ten diepste beweegt, inspireert en zin geeft aan hun leven;
veelal verbonden met de gewone dingen van het leven). Aandacht voor deze laag roept vragen op als:
Wat betekent het voor haar om aan haar man te denken? Hoe ervaart ze de herinnering aan haar
man? Maakt het haar weemoedig of ervaart ze er (ook) kracht door? Wat doet de stilte van de nacht
haar?

Besluit
•

Zorg voor kwetsbare ouderen:
• “scheppen en begunstigen van samenleving waarin
kwetsbare ouderen ervaren een plaats, zelfs een eigen
opdracht en roeping te hebben”
• “zorg die zelfrespect, zelfbewustzijn en zingeving van
ouderen ondersteunen” (Linus van Laere)

