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Begeleiding van mensen met dementie die
depressief of apathisch zijn; de ontwikkeling en
evaluatie van twee evidence based richtlijnen voor
verzorgenden.

Samenvatting

Recent zijn twee evidence based richtlijnen voor verzorgenden opgesteld over de begeleiding van
mensen met dementie die depressief of apathisch zijn. De richtlijnen zijn ontwikkeld in zeven fasen:
1: inventarisatie van bestaande richtlijnen; 2: systematische literatuurstudie; 3: beoordeling be-
staande richtlijnen; 4: ontwikkelen conceptrichtlijnen; 5: toetsen van conceptrichtlijnen in een ex-
pertbijeenkomst en bij de begeleidingscommissie; 6: praktijktoets; 7: laatste aanpassingen in de
richtlijnen. In dit artikel wordt het gevolgde ontwikkelingstraject bediscussieerd. Kenmerkend van
dat traject is dat enerzijds veel aandacht is besteed aan de wetenschappelijke basis van de richtlijn,
maar dat tevens dicht bij de ervaringen van beroepsbeoefenaren is gebleven door verzorgenden zo-
wel in een expertbijeenkomst als in een praktijktoets gericht naar hun meningen en ervaringen te
vragen.

Trefwoorden: richtlijn, verzorgenden, dementie, depressie, apathie.

Inleiding

Op dit moment leven in Nederland naar
schatting ongeveer 200.000 mensen met de-
mentie. De meest voorkomende vormen van
dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vas-
culaire dementie of mengvormen daarvan.
Verwacht wordt dat het aantal mensen met
dementie de komende decennia zal oplopen
van 207.000 in 2010 tot 412.000 in 2050 (Ge-
zondheidsraad, 2000).
Depressie en apathie komen bij personen die
lijden aan een vorm van dementie veel voor.
Recent onderzoek wijst in de richting dat in
elke fase van dementie ongeveer 50% van de
dementerenden depressieve klachten heeft
(Janzing et al., 2002). Apathie, in de zin van
het niet meer zelf verbaal of non-verbaal con-
tact kunnen maken met andere mensen,

komt in de laatste fase van dementie bij alle
dementerenden voor (Janzing & Zitman,
2002). Depressie en apathie worden bij men-
sen met dementie voor een deel direct veroor-
zaakt door de veranderingen in de hersenen.
Voor een ander deel worden ze veroorzaakt
door hoe iemand veranderingen in zijn cogni-
tief en motorisch functioneren beleeft en hoe
hijzelf en zijn omgeving daarmee omgaan.

Voor verzorgenden en andere zorgverleners is
de begeleiding van mensen met dementie
vaak zwaar. Het wordt nog zwaarder als de
persoon met dementie ook nog depressief of
apathisch is. Bij depressie kan een verzor-
gende zich machteloos voelen, omdat de per-
soon met dementie steeds somberder wordt
en niets meer wil. Ook apathie zorgt vaak
voor gevoelens van machteloosheid (Kerkstra
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et al., 1999), mede omdat apathische mensen
weinig (re)acties vertonen.
Om verzorgenden te ondersteunen bij de be-
geleiding van mensen met dementie, zijn re-
cent twee richtlijnen opgesteld: `Het begelei-
den van mensen met dementie die depressief
zijn' en `Het begeleiden van mensen met de-
mentie die apathisch zijn' (NIVEL/Verpleeg-
huis Waerthove, 2004a, b en c). De richtlijnen
zijn in de eerste plaats bedoeld voor verzor-
genden, omdat zij een beroepsgroep vormen
die heel veel met mensen met dementie te
maken heeft maar waar nog weinig of geen
richtlijnen voor zijn. De ontwikkeling en de
evaluatie van de richtlijnen zijn mogelijk ge-
maakt door subsidie vanuit de eerste ronde
van het programma `Tussen Weten en Doen'
van ZonMw.
Het project is uitgevoerd tussen juni 2002 en
december 2003 door de twee auteurs, in sa-
menwerking met Daan van Delden, die gedu-
rende het project werkzaam was als gedrags-
verpleegkundige in Verpleeghuis Waerthove
in Sliedrecht.
In de nu volgende paragraaf schetsen we de
verschillende projectfasen.

Schets van het project
In dit project waren zeven fasen:

fase 1: inventarisatie van bestaande richtlijnen
Voorafgaand aan de ontwikkeling van de
richtlijnen, inventariseerden we welke richt-
lijnen (in de zin van op schrift gestelde hande-
lingsinstructies) er in Nederland al zijn voor
het begeleiden van dementerende mensen
met psychologische of gedragsproblemen,
zoals apathie en depressie.
We schreven in totaal 170 instellingen (ver-
pleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgin-
stellingen) aan, plaatsten oproepjes in vakbla-
den en op websites en zochten in databanken
met gegevens over richtlijnen of onderzoek
op dat gebied. We zochten niet specifiek naar
richtlijnen die uitsluitend door verzorgenden
gebruikt worden, maar ook naar multidisci-
plinaire richtlijnen en richtlijnen van andere
disciplines.

fase 2: systematische literatuurstudie
Om inzicht te krijgen in hoeverre er weten-
schappelijk bewijs is voor de effectiviteit van
de begeleidingsmethoden uit de bestaande
richtlijnen, is vervolgens een systematische
literatuurstudie verricht. We zochten in tien
verschillende Nederlandse en internationale
elektronische databases (onder andere PUB-
MED, CINAHL, PSYCHLIT en de NIVEL-ca-
talogus) naar wetenschappelijke studies over
de effecten van psychosociale begeleidings-
methodieken bij mensen met dementie die
depressief of apathisch zijn.

fase 3: beoordeling richtlijnen in het licht van
systematische literatuurstudie
Mede op basis van de kennis opgedaan in de
systematische literatuurstudie, hebben we
nogmaals naar de bestaande richtlijnen geke-
ken. Uitgangspunt daarbij was dat als de be-
staande richtlijnen redelijk overeen zouden
komen met de effectieve methoden en als ze
al een redelijk bruikbare vorm zouden hebben
voor verzorgenden in de praktijk, we dan
geen geheel nieuwe richtlijnen hoefden te
ontwikkelen.

fase 4: ontwikkelen conceptrichtlijnen
Vervolgens is een eerste concept van de richt-
lijnen geschreven.

fase 5: toetsen van conceptrichtlijnen in
expertbijeenkomst en bij begeleidingscommissie
fase 6: praktijktoets
De aangepaste versies van de twee richtlijnen
zijn door een team van verzorgenden in een
verpleeghuis en een team verzorgenden in
een verzorgingshuis getest.*

fase 7: laatste aanpassingen in de richtlijnen
Gebruikmakend van de inzichten uit de prak-
tijktoets zijn de richtlijnen waar nodig nog
aangepast en voor de laatste keer getoetst on-
der de leden van de begeleidingscommissie.

* Ook zijn de richtlijnen geïntroduceerd bij een team van verzorgenden in de thuiszorg. Omdat de betreffende
verzorgenden op dat moment te weinig cliënten hadden waarbij ze de richtlijnen konden testen, laten we de
praktijktoets in de thuiszorg verder buiten beschouwing
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Resultaten

Resultaten van fase 1 (de inventarisatie van
richtlijnen)
Door het aanschrijven van in totaal 170 in-
stellingen, in combinatie met de oproepjes in
vakbladen en websites en de zoektocht in da-
tabanken, konden we uiteindelijk 59 richtlij-
nen traceren die betrekking hadden op ons
onderwerp. In Tabel 1 staat een overzicht van
de verzamelde richtlijnen, onderscheiden
naar het soort richtlijn, de discipline of disci-
plines waarvoor de richtlijn opgesteld is en
het specifieke onderwerp waar de richtlijn
zich op richt.
De tweede auteur bestudeerde alle 59 richtlij-
nen, waarbij ze in eerste instantie vooral lette
op welke psychosociale begeleidingsmetho-
den werden beschreven.

Uitkomsten van fase 2 (de systematische
literatuurstudie)
De studies die in aanmerking kwamen voor
inclusie in de literatuurstudie moesten gaan
over één van de volgende psychosociale bege-
leidingsmethoden die in Nederland in de
praktijk voorkomen: validation/belevingsge-
richte zorg, realiteitsoriëntatie, zintuigactive-
ring/snoezelen, recreatietherapie, reminiscen-
tie, psychomotore therapie, cognitieve vaar-
digheidstraining, gedragstherapie, dramathe-
rapie, warme zorg, passiviteiten van het
dagelijks leven, ondersteunende psychothera-
pie of gesimuleerde aanwezigheid (Verkaik et
al., 2005).
Van deze studies beoordeelden we de weten-

schappelijke kwaliteit en we noteerden onder
meer wat de methodische kenmerken van de
studies waren, wat de onderzochte begelei-
dingsmethoden precies inhielden en wat de
effecten ervan waren op depressie en/of apa-
thie. Al deze aspecten namen we mee bij ons
eindoordeel over het wetenschappelijke be-
wijs voor de effectiviteit van de verschillende
begeleidingsmethoden.
We vonden sterk wetenschappelijk bewijs dat
zintuigactivering helpt om apathie bij men-
sen in de laatste stadia van dementie te ver-
minderen (Verkaik et al., 2005). Het belang-
rijkste uitgangspunt van zintuigactivering,
ook wel `snoezelen' genoemd, is dat mensen
in het laatste stadium van dementie nog
steeds contact kunnen hebben met hun om-
geving en positieve sensaties kunnen beleven.
Dit kan worden bereikt door het op een posi-
tieve manier stimuleren van de zintuigen, bij-
voorbeeld met muziek, licht, smaak, geur of
het voelen van materialen.
We vonden ook wetenschappelijk bewijs, al
was het beperkt, dat de zogenaamde Plezie-
rige-activiteitenmethode depressieve klach-
ten van mensen met dementie vermindert.
Het bewijs is beperkt omdat de Plezierige-ac-
tiviteitenmethode tot dan toe maar in één
studie was onderzocht (Teri et al., 1997). Het
betrof echter wel een (gerandomiseerde) stu-
die van goede wetenschappelijke kwaliteit; de
methoden en de resultaten van de studie wa-
ren overtuigend. Het uitgangspunt van de
Plezierige-activiteitenmethode is dat de `de-
pressie.spiraal' bij een persoon met begin-
nende of matig ernstige dementie doorbroken
kan worden wanneer hij weer hobbies of an-

Tabel 1 Kenmerken van de geïnventariseerde richtlijnen (n=59)
(het aantal richtlijnen dat aan de kenmerken voldoet staat tussen haakjes)
Soort richtlijn Disciplines Onderwerp*
– Boek met handelingsinstructies (22)
– Door zorginstelling ontwikkelde
richtlijn/protocol/ benadering (21)

– Artikel in tijdschrift (8)
– Buiten zorginstelling ontwikkelde
cursus (5)

– Buiten zorginstelling ontwikkelde
richtlijn/protocol/ benadering (3)

– Zorgverleners van demente oude-
ren 'algemeen' (23)

– Verpleegkundigen en/of verzor-
genden (19)

– Psychologen (7)
– Familieleden van mensen met de-
mentie (3)

– Overig (7)

– Begeleiding van mensen met de-
mentie in het algemeen (21)

– Probleemgedrag 'in het algemeen'
bij mensen met dementie (13)

– Depressie en dementie (8)
– Apathie en dementie (1)
– Agressie en dementie (22)

*Sommige richtlijnen waren gericht op meer dan één onderwerp.
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dere activiteiten gaat ondernemen waaraan
hij plezier beleeft. De negatieve depressiespi-
raal ontstaat wanneer de persoon met demen-
tie steeds minder activiteiten gaat onderne-
men omdat hij tijdens die activiteiten gecon-
fronteerd wordt met zijn beperkingen. Door
steeds minder te ondernemen gaat hij meer
piekeren. Dit zorgt er vervolgens weer voor
dat hij nog somberder wordt, nog minder on-
derneemt etc. Wanneer zorgverleners de per-
soon met dementie stimuleren om activitei-
ten te ondernemen waaraan hij echt plezier
beleeft, kan de spiraal doorbroken worden.
Voor de andere genoemde begeleidingsmetho-
den vonden we geen overtuigend wetenschap-
pelijk bewijs dat ze depressie of apathie bij
mensen met dementie verminderen. Voor het
ontbreken van dit bewijs gelden soms ver-
schillende verklaringen. Bepaalde methoden,
zoals ondersteunende psychotherapie en gesi-
muleerde aanwezigheid, zijn nog niet (goed)
onderzocht als het gaat om effecten op de-
pressie of apathie bij mensen met dementie.
En ook komt het voor dat bepaalde begelei-
dingsmethoden (zoals validation of realiteits-
oriëntatie) wel onderzocht zijn, maar dat de
beoogde effecten op apathie of depressie ten
tijde van onze literatuurstudie nog niet aan-
getoond of niet eenduidig waren.

Uitkomsten van fase 3 (beoordeling van de
richtlijnen)
Bij de beoordeling van de bestaande richtlij-
nen gingen we uit van twee hoofdeisen. De
richtlijnen moesten: (1) zo veel mogelijk `evi-
dence based' zijn en (2) aansluiten bij de be-
hoeften van mensen met dementie en hun
verzorgenden.
Aan de eerste eis voldeden we door de metho-
den die uit onze systematische literatuurstu-
die als bewezen effectief naar voren kwamen
als uitgangspunt te nemen. Uit de literatuur-
studie was bekend dat zintuigactivering bij
apathie werkt en de Plezierige-activiteiten-
methode bij depressie. De enige bestaande
richtlijn die we hadden gevonden over bege-
leiding bij apathie beschreef inderdaad zin-
tuigactivering. Het probleem was echter dat
deze richtlijn een redelijk omvangrijk boek
betrof en daardoor voor de dagelijkse praktijk
van verzorgenden een weinig bruikbare vorm
had. Hetzelfde gold voor richtlijnen over de
begeleiding bij depressie. Bij de 59 geïnventa-

riseerde richtlijnen was er één die een me-
thode beschreef die duidelijk raakvlakken
had met de Plezierige-activiteitenmethode.
Ook hier ging het om een richtlijn in een
voor verzorgenden weinig bruikbare boek-
vorm. We besloten daarom voor apathie en
depressie nieuwe, korte en bondige richtlij-
nen te ontwikkelen met zintuigactivering en
de Plezierige-activiteitenmethode als uit-
gangspunt.
Aan de tweede eis, `aansluiten bij de behoef-
ten van mensen met dementie en hun verzor-
genden', probeerden we op verschillende ma-
nieren te voldoen. Door in de Nederlandse li-
teratuur te zoeken naar wat bekend is over
die behoeften en hiermee bij de ontwikkeling
van de richtlijnen rekening te houden. Uit de
bestaande literatuur blijkt dat verzorgenden
met name de cliëntgerichte houding, waarbij
je je verplaatst in de persoon met dementie
en zijn belevingswereld, belangrijk vinden (o.
a. Boeije, 1994). Deze houding wordt, vanzelf-
sprekend, ook door mensen met dementie en
hun naasten gewaardeerd. Omdat zintuigacti-
vering en de Plezierige-activiteitenmethode
vanuit hun basis al cliëntgericht zijn, sluiten
ze dus goed bij deze behoefte aan.

Uitkomsten van fase 4 en 5 (schrijven en toetsen
van conceptrichtlijnen)
Nadat een eerste versie van de conceptricht-
lijnen klaar was, hebben we deze aan een
groep `experts' voorgelegd. Gedurende een bij-
eenkomst van vijf uur is met dertien deskun-
digen gediscussieerd over de opzet, de in-
houd, de onderbouwing en de praktische
bruikbaarheid van de conceptrichtlijnen. Vijf
andere experts (die om uiteenlopende redenen
niet aanwezig konden zijn) gaven buiten de
bijeenkomst om hun commentaar. De `ex-
perts' waren uitvoerende verzorgenden, ge-
specialiseerde verpleegkundigen, psycholo-
gen, een verpleeghuisarts, een richtlijnont-
wikkelaar en vertegenwoordigers van patiën-
ten- en mantelzorgorganisaties en beroeps- en
brancheverenigingen.
We hebben de conceptrichtlijnen tevens voor-
gelegd aan de zes leden van de begeleidings-
commissie, waarin naast wetenschappers ook
verschillende partijen uit de werelden van be-
leid of praktijk vertegenwoordigd waren.
Deze begeleidingscommissie adviseerde ons
op verschillende momenten over aspecten
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van het project, maar een belangrijk moment
was zeker ook de bespreking van de concep-
trichtlijnen.
Op basis van de discussies en adviezen van
de experts en begeleidingscommissie pasten
we de eerste versies van de twee richtlijnen
aan. Zo gaven vooral de experts aan dat ze de
richtlijnen toch nog te weinig in het jargon
van verzorgenden vonden geschreven. In een
volgende versie hebben we met dit kritiek-
punt rekening gehouden, wat er bijvoorbeeld
toe geleid heeft dat we drie aparte boekjes
schreven: twee richtlijnboekjes die vooral
zijn bedoeld voor de verzorgenden zelf en een
apart boekje met achtergronden en weten-
schappelijke verantwoording. Dat laatste
boekje hoeven verzorgenden niet per se te le-
zen en is vooral bedoeld voor managers, in-
voerders of wetenschappelijke deskundigen
die ook geïnteresseerd zijn in de wetenschap-
pelijke basis van de richtlijnboekjes.
Ook benadrukten zowel de experts als de be-
geleidingscommissieleden dat het belangrijk
is dat verzorgenden een belevingsgerichte
werkhouding hanteren en dat dat nog meer
benadrukt moest worden in de richtlijnen. Ie-
dere persoon met dementie is immers uniek
en heeft zijn eigen beleving, voorkeuren en
mogelijkheden. Ook dit advies hebben we op-
gevolgd. De experts en de begeleidingscom-
missie konden zich er ook in vinden dat de
richtlijnen gestructureerd zouden worden aan
de hand van de zorgcyclus, aangezien dat een
systematische toepassing van zintuigactive-
ring en de Plezierige-activiteitenmethode zou
bevorderen.

Uitkomsten van fase 6 (praktijktoets)
Vijftien verzorgenden in het verpleeghuis en
negen in het verzorgingshuis ontvingen de
richtlijnen en kregen vervolgens een korte
training door een gedragsverpleegkundige die
veel ervaring heeft met deze doelgroep ver-
zorgenden en bewoners. In het verzorgings-
huis volgden ook twee activiteitenbegeleiders
de training. De training duurde 2½ uur en be-
stond uit een toelichting op de richtlijnen en
het maken van opdrachten aan de hand van

casussen. Na afloop van de training werden
bewoners uitgekozen bij wie de eerst verant-
woordelijk verzorgenden (EVV'ers) de richtlij-
nen 1½ maand zouden testen. Na afloop van
de 1½ maand kregen alle verzorgenden die
aan de training hadden deelgenomen een vra-
genlijst over de bruikbaarheid van de richtlij-
nen en de training. Met de verzorgenden en
activiteitenbegeleiders die bij de uitvoering
van de richtlijnen betrokken waren, werd
daarnaast een groepsgesprek gehouden. De re-
sultaten waren over het algemeen positief.
De verzorgenden vonden het prettig de Zin-
tuigactiveringsmethode en de Plezierige-acti-
viteitenmethode op papier te hebben, ook al
gaven sommigen aan dat bepaalde elementen
uit die methoden (bijvoorbeeld het gebruik
van plezierige `prikkels') voor hen niet nieuw
waren. De richtlijnen hielpen hen wel om de
methoden meer systematisch toe te passen.
Ook de reacties van de bewoners op de richt-
lijnen waren – volgens de verzorgenden – po-
sitief.

Uitkomsten van fase 7 (laatste aanpassingen)
In deze laatste fase waren nog slechts margi-
nale tekstaanpassingen nodig omdat de vorige
versies positief waren beoordeeld door de ver-
zorgenden uit de praktijktoets. Wel hadden
deze zorgverleners nog suggesties gedaan ter
verbetering van de lay-out en de inhoud van
de formulieren voor het zogenaamde Plezie-
rige-activiteitenplan en het Zintuigactive-
ringsplan. Deze suggesties zijn verwerkt in de
definitieve richtlijnen en de daarbij horende
formulieren.
De richtlijnen zijn vervat in twee boekjes
met de titels `Het begeleiden van mensen
met dementie die depressief zijn'; en `Het be-
geleiden van mensen met dementie die apa-
thisch zijn' (NIVEL/Verpleeghuis Waerthove,
2004b en c). Daarnaast is er, zoals gezegd, een
boekje met achtergronden en wetenschappe-
lijke verantwoording van de richtlijnen (NI-
VEL/Verpleeghuis Waerthove, 2004a). Nadere
informatie over de opbouw en inhoud van de
richtlijnen vindt u in Kader 1.
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Formulieren. In de richtlijnen zijn ook formu-
lieren opgenomen die verzorgenden kunnen
gebruiken bij het opstellen van een Plezie-
rige-activiteitenplan of een Zintuigactive-
ringsplan.

Van onderzoek naar praktijk

Het ontwikkelen van evidence based richtlij-
nen is geen doel op zichzelf. Uiteindelijk gaat
het erom dat zorgverleners, in dit geval ver-
zorgenden, hun handelen mede baseren op
bewezen effectieve methoden, wat uiteinde-
lijk ten goede moet komen aan de kwaliteit
van zorg en kwaliteit van leven van bepaalde
groepen zorgvragers. Daarnaast geldt dat het
hele ontwikkelingstraject veel tijd, inzet en
geld kost. Het mag dus niet zo zijn dat toe-

passing niet verder gaat dan de kleinschalige
praktijktoets die hoort bij het ontwikkelings-
traject. In deze paragraaf gaan we in op de
voorwaarden voor een succesvolle invoering.
Ten eerste is het belangrijk dat de implemen-
tatie van de richtlijn wordt gedragen door de
verschillende geledingen binnen een instel-
ling. Mede op basis van onze ervaringen met
de praktijktoets weten we dat het belangrijk
is om de invoering goed voor te bereiden. Zo
zullen stafmedewerkers of andere professio-
nals die dergelijke richtlijnen willen invoeren
het management eerst moeten informeren
over het doel en de inhoud van de richtlijnen.
Pas als het hoger management erachter staat,
heeft het zin om de direct leidinggevenden en
uitvoerende zorgverleners te enthousiasme-
ren en te informeren. Hoe meer partijen zich
kunnen vinden in de aanpak en de toepassing

KADER 1: OMSCHRIJVING VAN DE TWEE RICHTLIJNEN
Inleidende paragrafen
De twee richtlijnboekjes beschrijven eerst de relatie tussen respectievelijk dementie en depressieve
klachten en tussen dementie en apathie.
Vervolgens wordt in beide richtlijnboekjes ingegaan op het belang van een belevingsgerichte werk-
houding. Uitgelegd wordt dat een belevingsgerichte werkhouding inhoudt dat verzorgenden of an-
dere zorgverleners zich proberen te verplaatsen in de bewoner met dementie. Wanneer je als ver-
zorgende meer over de achtergrond van de persoon met dementie weet en je bedenkt wat demen-
teren voor die persoon betekent (voor zover mogelijk), kun je die persoon beter begrijpen en je
zorg daarop afstemmen.
Tevens wordt in beide richtlijnboekjes kort ingegaan op de zorgcyclus. Globaal kent de zorgcyclus
vier fasen (behoeften in kaart brengen, plannen, uitvoeren en evalueren van begeleiding), die zo-
wel bij toepassing van de Plezierige-activiteitenmethode, als bij zintuigactivering doorlopen moeten
worden.

Kerngedeelte van de richtlijn bij depressie. Daarna volgt in de richtlijn `Het begeleiden van mensen
met dementie die depressief zijn' informatie over de Plezierige-activiteitenmethode. Het belang-
rijkste uitgangspunt van deze methode wordt toegelicht, namelijk dat de depressie van een cliënt
waarschijnlijk vermindert wanneer hij weer plezierige activiteiten onderneemt en hij minder piekert.
Vervolgens wordt aan de hand van de vier fasen uit de zorgcyclus uitgelegd hoe de Plezierige-acti-
viteitenmethode bij een persoon met dementie uitgewerkt kan worden en hoe men – zo veel mo-
gelijk samen met de bewoner – kan zoeken naar activiteiten waar men nog plezier aan kan beleven
en naar mogelijkheden om deze activiteiten te realiseren.

Kerngedeelte van de richtlijn bij apathie. Hier wordt ingegaan op de Zintuigactiveringsmethode.
Zintuigactivering impliceert in dit geval het op een positieve manier prikkelen van de zintuigen van
de bewoner. Hiervoor is het noodzakelijk dat de verzorgende informatie verzamelt over de zintuig-
lijke prikkels die de bewoner als prettig ervaart (bepaalde geuren en smaken, zachte materialen, be-
paalde muziek of andere geluiden, visuele prikkels). Deze informatie verzamelt de verzorgende op
twee manieren. In de eerste plaats door gesprekken te voeren met collega&#39;s die bij de bewo-
ner betrokken zijn en de familie van de bewoner. In de tweede plaats door de reacties van de be-
woner op zintuiglijke prikkels te observeren.
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van de richtlijnen, des te groter de kans op
een succesvolle implementatie.
Als is besloten dat de richtlijnen in een in-
stelling zullen worden ingevoerd, dan moeten
de zorgverleners worden getraind. Daarbij
zijn twee zaken uitermate belangrijk. Op de
eerste plaats moet de training natuurlijk in-
houdelijk goed in elkaar zitten. Maar min-
stens zo belangrijk is het aanstellen van een
goede trainer. De ideale trainer is in dit geval
iemand die didactische kwaliteiten bezit,
maar ook bekend is met de doelgroep zorgver-
leners en zorgvragers. Ook moet de trainer
goed op de hoogte zijn van de cultuur en or-
ganisatie van de instellingen waar de richtlij-
nen worden ingevoerd. In de praktijktoets
van het onderhavige project zijn de verzor-
genden bijvoorbeeld getraind door een ge-
dragsverpleegkundige die in zijn dagelijks
werk ook regelmatig verzorgenden adviseert
en begeleidt bij de zorg voor dementerende
ouderen met gedragsproblemen.
Uit de praktijktoets kwam onder meer naar
voren dat ondersteuning en stimulering door
de direct leidinggevende cruciaal is om de
richtlijnen werkelijk te kunnen gebruiken.
Per team of afdeling moet afgesproken wor-
den hoe de richtlijnen een plaats krijgen in
het zorgproces: bijvoorbeeld hoe en wanneer
verzorgenden een bewoner kunnen aandragen
voor toepassing van een richtlijn en hoe er
over de toepassing van de methoden uit de
richtlijn binnen het team en met andere dis-
ciplines overlegd kan worden.
Verder kan het een goed idee zijn om een sti-
muleringsgroepje te formeren, dat de invoe-
ring en het gebruik van de richtlijnen in de
praktijk – ook op de langere termijn – stimu-
leert. Zo'n groepje kan bijvoorbeeld bestaan
uit een of twee verzorgenden, een direct-lei-
dinggevende en een activiteitenbegeleider.
Hoewel onze richtlijnen primair gericht zijn
op verzorgenden kan zeker ook een activitei-

tenbegeleider een faciliterende en stimule-
rende rol spelen bij de toepassing van de Ple-
zierige-activiteitenmethode en de Zintuigac-
tiveringsmethode.

Discussie

Toen wij in 2002 begonnen aan dit project
waren er nog geen duidelijke instructies over
hoe richtlijnen voor verzorgenden of ver-
pleegkundigen ontwikkeld kunnen worden.
Inmiddels heeft het Landelijk Expertisecen-
trum Verpleging en Verzorging (LEVV) in sa-
menwerking met het NIVEL een `stappen-
plan' ontwikkeld voor de vervolmaking van
bestaande richtlijnen (Poot et al., 2003). Ook
al hebben wij geheel nieuwe richtlijnen ont-
wikkeld, de fasen in dat stappenplan komen
voor een belangrijk deel overeen met de ze-
ven ontwikkelingsfasen die wij in dit artikel
beschrijven.

Na afloop van dit project hebben we beide
richtlijnen ter toetsing aangeboden aan de
Toetsingscommissie Richtlijnen van de Alge-
mene Vereniging van Verpleegkundigen en
Verzorgenden. De Toetsingscommissie was
van mening dat de richtlijnen een goede stap
vormden op de weg naar landelijke legitima-
tie. Men vond dat de uitgevoerde systemati-
sche review goed was verantwoord en dat het
zorgproces in de richtlijnen duidelijk was uit-
gewerkt. Echter de richtlijnen voldeden nog
niet in alle opzichten aan de criteria: zo vond
de commissie dat onze praktijktoets van an-
derhalve maand te kort was geweest. Aan dit
laatste punt zullen we in ieder geval als het
gaat om de richtlijn over de begeleiding bij
depressie in de toekomst tegemoet kunnen
komen: die richtlijn wordt momenteel inten-
sief en langdurig getest (zie volgende alinea).
Momenteel werken wij ook nog aan enkele

KADER 2: KERNBEVINDINGEN
De systematische literatuurstudie geeft aan dat er wetenschappelijk bewijs is van positieve effec-
ten van zintuigactivering op apathisch gedrag van mensen in de laatste fasen van dementie.
Ook is er evidentie uit bestaand onderzoek, zij het nog beperkt, van de positieve effecten van de
Plezierige-activiteitenmethode op depressief gedrag bij mensen in de eerste fasen van dementie.
Verzorgenden vonden de in dit project ontwikkelde richtlijnen helder en toegankelijk.
De effecten van de invoering van de richtlijn over de begeleiding bij depressie worden momen-
teel in een eveneens door ZonMW gefinancierd project verder onderzocht.
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door de AVVV voorgestelde tekstuele aanpas-
singen, waarna we de bijgestelde richtlijnen
nogmaals ter toetsing zullen aanbieden.

Hoewel dit project heeft geresulteerd in twee
richtlijnen voor verzorgenden die al op bruik-
baarheid zijn getoetst, wil dat zeker nog niet
zeggen dat er voldoende inzicht is in de effec-
ten van de richtlijnen. `Evidence based' wil in
dit geval namelijk uitsluitend zeggen dat de
begeleidingsmethoden die in die richtlijnen
worden beschreven (en niet de richtlijnen
zelf) effectief zijn gebleken. Ook moet in
ogenschouw worden genomen dat in voor-
gaande wetenschappelijke studies de metho-
den (respectievelijk de Plezierige-activiteiten-
methode en de Zintuigactiveringsmethode)
meestal werden toegepast door niet-verzor-
genden. Een vervolgstudie zal moeten aanto-
nen of de vertaling naar verzorgenden, in de
vorm van deze richtlijnen, de beoogde effec-
ten oplevert. Tevens is een vervolgstudie be-
langrijk om meer inzicht te krijgen in de be-
vorderende en belemmerende factoren bij im-
plementatie onder verzorgenden.
Dit heeft ons ertoe gebracht om een voorstel
te ontwikkelen voor vervolgonderzoek en dat
in te dienen bij de ronde in 2004 van het pro-
gramma Tussen Weten en Doen. Dit voorstel
werd gehonoreerd en voorjaar 2005 zijn wij
gestart met een meerjarige, multicenter stu-
die in verpleeghuizen naar de effecten van de
invoering van de richtlijn voor de begeleiding
bij depressie (die grotendeels gaat over de Ple-
zierige-activiteitenmethode). Als alles vol-
gens planning verloopt, zal er over drie tot
vier jaar een proefschrift van de tweede au-
teur liggen dat een beeld geeft van de effecten
van de invoering van de richtlijn op depres-
sieve klachten van dementerende verpleeg-
huisbewoners en ook op de werkbeleving van
de verzorgenden. Tevens zal die studie meer
inzicht geven in de voorwaarden voor een
succesvolle invoering van deze richtlijn.

De richtlijn voor de begeleiding bij apathie
wordt nog niet grootschalig geëvalueerd. Wel
komt er steeds meer evidentie uit ander on-
derzoek dat zintuigactivering, waar die richt-
lijn voor een belangrijk deel over gaat, gun-
stige effecten heeft op apathie en andere ge-
dragsproblemen van bewoners en op de werk-
beleving van hun verzorgenden (Van Weert,

2004).

Verantwoording

Delen van dit artikel zijn reeds gepubliceerd
in een eerder verschenen artikel van Verkaik
et al. met als titel `Nieuwe richtlijnen opstel-
len, invoeren en verspreiden. Twee richtlijnen
voor verzorgenden van mensen met demen-
tie', gepubliceerd in Handboek Zorgvernieu-
wing (C4, p. 2-28), Houten, Bohn Stafleu van
Loghum, december 2004.
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Summary

Recently two evidence-based guidelines for enrolled nurses have been published. The guidelines
have been developed in seven stages: 1: tracking down existent guidelines, 2: systematic review; 3:
judgment of existent guidelines; 4: development of drafts of the new guidelines; 5: testing the drafts
in an expert meeting and in the steering committee; 6: testing the guidelines in practice; 7: last
adaptations in the guidelines. This article discusses the development trajectory of the guideline.
Characteristic of this trajectory is that on the one hand much attention is being paid to the scientific
base of the guideline, while on the other hand there has been a lot of attention for the practice
base: in the expert meeting and in the testing of the guideline in practice the opinions and experien-
ces of enrolled nurses has been explored.

Keywords: guideline, nurses, dementia, depression, apathy.
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