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Begeleiding van dementerenden die depressief of 

apathisch zijn: Twee richtlijnen voor verzorgenden  

RENATE VERKAIK, DAAN VAN DELDEN, ANNEKE FRANCKE,  

ABSTRACT 

Begeleiding van dementerende bewoners die depressief of apathisch zijn roept 

bij verzorgenden vaak gevoelens van machteloosheid op. Niets lijkt te helpen. 

Speciaal voor hen heeft het NIVEL twee richtlijnen ontwikkeld die steun bieden 

in dergelijke gevallen. 

Renate Verkaik is werkzaam als onderzoeker bij het NIVEL te Utrecht. 

Daan van Delden werkt als gedragsverpleegkundige in verpleeghuis Waerthove 

te Sliedrecht. 

Anneke Francke is programmaleider van het themagebied V&V bij het NIVEL 

te Utrecht. 

Meneer De Graaf woont in het verzorgingshuis. Bij hem is een jaar geleden de ziekte 

van Alzheimer vastgesteld. Vroeger hield meneer De Graaf erg van lezen. Vooral de 

krant, maar ook boeken en tijdschriften. Sinds kort lukt het lezen hem niet meer. Hij 

wordt hier somber van en ook angstig. Hij is bang dat hij steeds meer dingen niet zal 

kunnen en is bevreesd voor de toekomst. Omdat hij niet zo makkelijk meer loopt, 

gaat hij ook minder vaak naar de koffiezaal. Ook eet hij zijn maaltijden niet meer op, 

ondanks herhaaldelijk aandringen van de verzorging. De verzorgenden van meneer 

De Graaf en zijn dochters zien dat hij steeds neerslachtiger wordt. 

DEPRESSIESPIRAAL 

De belangrijkste klacht bij depressie is langdurige somberheid. Daarnaast zijn er 

vaak nog andere klachten, zoals veel minder of juist veel meer slapen dan eerst, 

veranderingen in eetgedrag, vermoeidheid en gebrek aan belangstelling voor de 

omgeving. Om depressieve klachten van mensen met dementie te verminderen werd 

in de Verenigde Staten de Plezierige-Activiteiten-Methode ontwikkeld. Deze is 

oorspronkelijk bedoeld voor het begeleiden van mensen met dementie die nog thuis 

wonen, maar voor de richtlijn ‘Depressie bij dementie’ hebben wij de methode 

vertaald naar bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen en hun verzorgenden (zie 

kader). 

De methode gaat ervan uit dat depressie meestal ontstaat door een combinatie van 

factoren: een verlies van iets of iemand (bijvoorbeeld het verlies van je capaciteiten 

als je dementeert), lichamelijke klachten, problemen met anderen of het minder 

ondernemen van activiteiten. Omdat veel van deze factoren aanwezig zijn bij mensen 
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met dementie, is de kans dat zij een depressie ontwikkelen groot. Het is moeilijk om 

uit een depressie te komen, omdat de verschillende factoren elkaar vaak versterken. 

Het voorbeeld van meneer De Graaf illustreert hoe dit kan gaan. 

De ‘depressiespiraal’ die zo ontstaat kan doorbroken worden. Met de Plezierige-

Activiteiten-Methode gebeurt dit in de eerste plaats door iemand met dementie te 

helpen om weer vaker activiteiten te ondernemen waaraan hij of zij plezier beleeft. 

Het gaat dan om activiteiten die iemand persoonlijk aanspreken en die passen bij de 

mogelijkheden en beperkingen van die persoon. Daarnaast richt de methode zich op 

het doorbreken van negatieve gedachten die de depressie in stand kunnen houden. 

Richtlijn Depressie bij dementie: de Plezierige-Activiteiten-Methode 

De richtlijn bestaat uit de volgende vier stappen (A t/m D), die aansluiten bij de 

zorgcyclus: 

A. De behoefte aan begeleiding in kaart brengen  

A.1 Informatie verzamelen over:  

1. de symptomen van depressie bij de bewoner; 

2. wanneer en waarover de bewoner piekert; 

3. activiteiten waaraan de bewoner plezier beleeft of beleefde. 

A.2 Een beeld vormen van de behoefte aan begeleiding:  

1. bij het ondernemen van verschillende plezierige activiteiten; 

2. bij neerslachtigheid en piekeren. 

  

B. Plannen van begeleiding  

B.1 Beoogde begeleidingsresultaten formuleren 

B.2 Het kiezen van:  

1. drie plezierige activiteiten voor de volgende week (buiten de reguliere verzorging 

om); 

2. activiteiten die tijdens de reguliere verzorging de demente bewoner een gevoel van 

welbevinden kunnen geven (samen de krant of een tijdschrift lezen, voorkeursmuziek 

opzetten, verlichting die de bewoner bevalt, etc.); 

3. manieren om met negatieve gedachten en piekeren om te gaan (bijvoorbeeld 

troosten of afleiden). 
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C. Uitvoeren van begeleiding  

Samen met andere verzorgenden en eventueel ook met activiteitenbegeleiding, 

fysiotherapie, voedingsassistenten, vrijwilligers en anderen de afgesproken 

begeleiding uitvoeren. 

D. Evalueren van begeleiding, zowel tussentijds als achteraf  

Als een nieuw begeleidingsplan wordt opgesteld en uitgevoerd wordt dit geëvalueerd 

en zonodig aangepast. Op het moment dat er een geschikt plan bestaat kan het 

worden geïntegreerd in het totale zorgplan van een bewoner. 

HOE WERKT HET? 

Het gebruik van de richtlijn is als volgt: wanneer de eerst verantwoordelijke 

verzorgende (evv'er) van een demente bewoner het idee heeft dat deze depressief is, 

bespreekt zij met haar collega's en andere betrokken disciplines of de Plezierige-

Activiteiten-Methode moet worden toegepast. De evv'er neemt vervolgens het 

voortouw en betrekt zo nodig de andere disciplines bij het uitvoeren van de richtlijn. 

In de richtlijn komt naast de zorgcyclus ook een belevingsgerichte werkhouding aan 

de orde. Kort samengevat wil een belevingsgerichte werkhouding zeggen, dat 

verzorgenden zich zoveel mogelijk verplaatsen in de bewoner en in de manier 

waarop hij zijn dementie beleeft en dat zij hun verzorging en begeleiding hierop 

afstemmen. Dit geldt voor alle stappen van de richtlijn. Hoewel de Plezierige-

Activiteiten-Methode op zich al rekening houdt met de voorkeuren, de 

mogelijkheden en de beperkingen van de bewoner, wordt in de richtlijn expliciet 

aandacht besteed aan het belang van een belevingsgerichte werkhouding. Als 

hulpmiddel is bij de richtlijn een formulier opgenomen waarop een ‘Plezierige-

Activiteiten-Plan’ kan worden geformuleerd en geëvalueerd. Dit formulier kan 

opgenomen worden in het zorgdossier en eventueel worden geïntegreerd in het 

bestaande zorgplan. We illustreren het gebruik van de richtlijn met het voorbeeld van 

meneer De Graaf. 

A De behoefte aan begeleiding in kaart brengen 

De eerst verantwoordelijke verzorgende van meneer De Graaf rapporteert over diens 

depressieve beeld. In het be-wonersoverleg stelt zij voor om de Plezierige-

Activiteiten-Methode toe te passen. Haar teamleden stemmen hiermee in. De evv'er 

maakt een afspraak met meneer De Graaf en zijn dochters om de voornemens met 

hen te bespreken. Ze vertelt wat de methode inhoudt en legt uit wat de volgende 

stappen zullen zijn: eerst wil zij graag wat meer horen over de dingen die meneer 

vroeger leuk vond om te doen en wat hij in zijn leven heeft meegemaakt. Ook wil ze 

graag weten waarover hij zich precies zorgen maakt en hoe hij vroeger met moeilijke 

situaties omging. De evv'er geeft aan dat ze volgende week in overleg met collega-

verzorgenden, de activiteitenbegeleiding en meneer De Graaf en zijn dochters zelf 

een plan wil maken om plezierige activiteiten op te pakken en het tobben te 

verminderen. Zij vertelt ook dat de dochters hierbij een grote rol kunnen spelen en 

dat zij hen hierin zal ondersteunen. In het gesprek met meneer en zijn dochters 

verneemt de evv'er onder meer dat meneer De Graaf vroeger het meest kon genieten 

http://www.nivel.eu/


Verkaik, R., Delden, D. van, Francke, A.L. Begeleiden van dementerenden die depressief of 
apatisch zijn: twee richtlijnen voor verzorgenden. Denkbeeld: 2004, 16(5), 48-51 

This is a NIVEL certified Post Print, more info at http://www.nivel.eu 

van het lezen van kranten, boeken en tijdschriften en van tuinieren en dat hij ook zeer 

geïnteresseerd was in alles wat met paarden te maken had. 

B Plannen van begeleiding 

Met de informatie uit dit gesprek stelt de evv'er een eerste begeleidingsplan op. In dit 

plan beschrijft zij drie plezierige activiteiten (onder begeleiding wandelen in de tuin, 

samen fotoboeken over paarden bekijken en voorgelezen worden uit de regionale 

krant), waarvan ze denkt dat meneer De Graaf daarbij niet veel last zal hebben van 

zijn beperkingen. Ze bespreekt dit plan met haar collega's, met de dochters en met 

meneer zelf. Na overleg wordt besloten dit plan de komende week te gaan uitvoeren. 

C Uitvoeren van begeleiding 

Vooral tijdens de geplande activiteiten lijkt meneer De Graaf afgeleid te worden van 

zijn neerslachtigheid. Wanneer hij toch zit te piekeren vragen de verzorgenden of de 

dochters waar hij dan precies aan denkt. Daarna wordt geprobeerd hem af te leiden 

door te praten over onderwerpen uit zijn Plezierige-Activiteiten-Plan. 

D Evalueren van begeleiding 

Na een week evalueert de evv'er met meneer De Graaf en zijn dochters, een aantal 

collega's en de activiteitenbegeleidster het plan. Over het algemeen zijn de 

ervaringen positief, dus het plan lijkt zijn vruchten af te werpen. Na enige aanpassing 

(het weer wordt wat te slecht om in de tuin te wandelen) wordt afgesproken op 

dezelfde manier door te gaan en het plan twee weken later opnieuw te evalueren. 

APATHIE BIJ DEMENTIE 

In de laatste fasen van dementie kan iemand steeds moeilijker contact leggen en 

communiceren met zijn omgeving. Hij raakt in toenemende mate apathisch. Met de 

Zintuigactiverings-Methode (ook wel aangeduid met ‘snoezelen’) blijkt het mogelijk 

om toch nog met deze mensen te communiceren. Via de zintuigen wordt een ingang 

gezocht om contact te maken met de demente persoon en op deze wijze lijkt het 

mogelijk om hem nog positieve momenten te laten beleven. De methode wordt al op 

verschillende plaatsen toegepast, onder meer in het Verenigd Koninkrijk en in 

Nederland. Om de methode direct toegankelijk te maken voor verzorgenden van 

verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland is deze vertaald in de vorm van een 

richtlijn. Net als de richtlijn bij depressie volgt ook de richtlijn bij apathie de vier 

stappen van de zorgcyclus en wordt het belang van een belevingsgerichte 

werkhouding benadrukt. 

Bij zintuigactivering kun je bijvoorbeeld denken aan de volgende prikkels, 

toegespitst op wat iemand prettig vindt of lijkt te vinden:  

 

Reuk: geuren van bloemen, eten, bossen, zeep. 

Tast: het gevoel van zachte stoffen, zand, water, dieren, een aai over het gezicht, 
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iemand vasthouden. 

Gehoor: muziek, voorlezen, stilte, gepraat. 

Zicht: foto's, televisie, dia's, verlichting, kleding. 

Smaak: zoet, zout, drankjes, snoep, favoriet avondeten. 

Als hulpmiddel is ook bij deze richtlijn een formulier opgenomen waarop een 

‘Zintuigactiverings-Plan’ kan worden geformuleerd en ook de uitkomsten van de 

evaluaties kunnen worden genoteerd. Ook dit formulier kan opgenomen worden in 

het zorgdossier en eventueel worden geïntegreerd in het bestaande zorgplan. Met het 

voorbeeld van mevrouw Kruis lichten we het gebruik van de richtlijn toe. 

Mevrouw Kruis (85) heeft dementie en verblijft al jaren in het verpleeghuis. Sinds 

een paar maanden ligt zij alleen nog maar in bed, zitten kan ze niet meer. Ook kan ze 

zelf geen contact meer maken met haar familie, de verzorgenden of anderen. Als 

familieleden of verzorgenden haar iets vragen of iets tegen haar zeggen, kijkt ze 

soms wel op, maar je ziet niet aan haar gezicht wat ze voelt. De familie en de 

verzorgenden vinden dit heel moeilijk. Ze zouden graag nog echt contact met 

mevrouw Kruis maken en haar nog positieve momenten laten beleven. De eerst 

verantwoordelijke verzorgende van mevrouw Kruis merkt deze gevoelens op. In een 

bewonersoverleg stelt zij voor om de Zintuigactiverings-Methode bij mevrouw Kruis 

te gebruiken. De andere zorgverleners stemmen hiermee in. Nadat de evv'er het 

voorstel ook met de familie heeft besproken, begint zij met het verzamelen van 

informatie over zintuiglijke prikkels die mevrouw Kruis fijn vindt. 

A De behoefte aan begeleiding in kaart brengen 

Eerst gaat de evv'er met de familie praten over de geluiden, het licht, de smaken en 

geuren waarvan mevrouw vroeger kon genieten. Ze hoort van de zoon en de dochter 

van mevrouw Kruis dat zij erg hield van het bos, van het geluid van vogels. 

Daarnaast hield ze van het bakken van taarten. Bijvoorbeeld op zondag een 

appeltaart bakken en deze daarna samen met haar kinderen opeten. Aan de andere 

verzorgenden die bij mevrouw Kruis betrokken zijn vraagt de evv'er welke geluiden, 

geuren of aanrakingen mevrouw nu nog fijn lijkt te vinden. Haar collega's vertellen 

dat mevrouw Kruis soms terug lacht als zij naar haar lachen. Ook zeggen ze dat 

mevrouw het fijn lijkt te vinden om over haar gezicht of handen gestreeld te worden. 

Deze dingen waren de evv'er ook opgevallen. 

B Plannen van begeleiding 

De evv'er maakt nu samen met de activiteitenbegeleiding en de zoon en dochter van 

mevrouw Kruis een ‘Zintuigactiverings-Plan’ voor de komende week. Ze plannen 

eerst drie vormen van zintuigactivering die los van de dagelijkse verzorging 

plaatsvinden. De zoon zal woensdag dennentakken meenemen voor de kamer van 

zijn moeder. Ook zal hij een cd met vogelgeluiden kopen die de verzorgenden af en 

toe kunnen opzetten. De dochter zal aanstaande zondag een zelfgebakken appeltaart 

meenemen als ze samen met haar kinderen bij mevrouw Kruis op bezoek komt. 

Mevrouw Kruis kan dan zelf een stukje krijgen om van de smaak en de geur van de 
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appeltaart te genieten. De evv'er schrijft de activiteiten van de familie op het 

formulier en plant een middag waarop de verzorgenden in ieder geval de cd met 

vogelgeluiden zullen afspelen. Verder wordt in het plan vastgelegd dat de 

verzorgenden tijdens de verzorging veel naar mevrouw moeten lachen en haar af en 

toe zachtjes over haar wang of hand moeten strelen. De evv'er overlegt ook met de 

fysiotherapeut of hij haar wil helpen bij het baden van mevrouw Kruis in het speciale 

‘snoezelbad’ dat het verpleeghuis heeft. 

C & D Uitvoeren en evalueren van begeleiding 

De daaropvolgende week merkt de dochter van mevrouw Kruis dat haar moeder de 

geur van appeltaart en de smaak fijn vindt. Ze lag te smakken met een glimlach rond 

haar mond. Ook bij het lachen van de verzorgenden leek ze af en toe terug te lachen. 

Ze keek hen in ieder geval aan. Op de geur van de dennentakken reageerde mevrouw 

Kruis jammer genoeg niet. 

DE EERSTE ERVARINGEN 

De richtlijnen zijn eind vorig jaar anderhalve maand uitgeprobeerd door twee teams 

van verzorgenden: één team van een verpleeghuis en één team van een 

verzorgingshuis. De teams kregen gedurende een dagdeel training in het gebruik van 

de richtlijnen door een gedragsverpleegkundige (de tweede auteur van dit artikel). 

Deze was gedurende de hele proefperiode ook beschikbaar om vragen van 

verzorgenden te beantwoorden. Daarnaast was er halverwege de invoeringsperiode 

een terugkombijeenkomst voor verzorgenden en hun directe leidinggevenden 

georganiseerd. In het verpleeghuis werden beide richtlijnen uitgeprobeerd, in het 

verzorgingshuis alleen de richtlijn bij depressie. Dit kwam doordat er in het 

betreffende verzorgingshuis geen mensen aanwezig waren die zich in het laatste 

stadium van dementie bevonden. 

De ervaringen van de verzorgenden waren positief: zij vonden de richtlijnen 

duidelijk en praktisch. Hoewel de methoden niet nieuw voor hen waren, vonden ze 

het prettig om ze op papier te hebben. De verzorgenden hadden het idee dat de 

richtlijnen hen hielpen om de methoden systematischer toe te passen. Volgens hen 

reageerden de bewoners positief op de richtlijnen: de depressieve klachten leken af te 

nemen en er was meer contact met de bewoners in het laatste stadium van dementie. 

Behalve de verzorgenden waren ook de betrokken activiteitenbegeleiders te spreken 

over de richtlijnen. Zij hadden het idee dat ze door de richtlijnen echt bij de zorg 

betrokken werden. 

Voor de invoering van de richtlijnen is het belangrijk dat direct leidinggevenden 

goed nadenken over de integratie in het zorgproces (afspraken maken over het 

aandragen van bewoners, overleg met andere disciplines en rapportage). Vooral bij 

depressieve klachten is het zaak de psycholoog en de verpleeghuisarts te consulteren, 

omdat die mede kunnen bepalen of de Plezierige-Activiteiten-Methode geschikt is 

voor een bewoner of dat deze wellicht beter af is met een andere of een aanvullende 

interventie. 
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Hoewel de proef beperkt was, lijkt invoering van de richtlijnen dus een bijdrage te 

leveren aan de zorg voor mensen met dementie. Invoering lijkt met name geschikt in 

die verpleeg- en verzorgingshuizen waar verzorgenden nog geen methoden hebben 

om systematisch met hun team dementerenden te helpen die depressieve klachten 

hebben of die zich in het laatste stadium van dementie bevinden. Op dit moment 

bereidt het NIVEL een grootschalige studie op psychogeriatrische 

verpleeghuisafdelingen voor, waarin de effectiviteit van de richtlijn ‘Depressie bij 

dementie’ verder wordt onderzocht. 

TWEE RICHTLIJNEN 

Verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen vinden het vaak lastig om 

dementerende bewoners te begeleiden die depressief of apathisch zijn, omdat dit 

dikwijls gevoelens van machteloosheid oproept. Het NIVEL en verpleeghuis 

Waerthove hebben daarom met subsidie van ZonMW twee richtlijnen ontwikkeld die 

verzorgenden bij het begeleiden van mensen met dementie kunnen ondersteunen. De 

richtlijnen zijn gebaseerd op psychosociale begeleidingsmethoden waarvoor 

wetenschappelijk bewijs bestaat dat ze depressieve klachten of apathie bij mensen 

met dementie verminderen. De methode die in de richtlijn ‘Depressie bij dementie’ 

beschreven wordt is de Plezierige-Activiteiten-Methode, de methode bij apathie de 

zogenoemde Zintuigactiverings-Methode. 

De richtlijnen zijn te downloaden van de website van het NIVEL (www.nivel.nl) en 

zijn ook in gedrukte vorm bij het NIVEL te bestellen, tel.: (030) 272 97 00. 

Voor meer informatie over de richtlijnen kunt u contact opnemen met Renate 

Verkaik, psycholoog en onderzoeker bij het NIVEL, tel.: (030) 272 98 24, e-mail: 

r.verkaik@nivel.nl. 
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