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Boeken
• Klinisch Redeneren bij Ouderen (Bakker e.a. (red.), 

Reed, 2015): Depressie en verwante beelden, hfdst. 8c 
(Ooijevaar en Kat)

• Leerboek Psychiatrie voor verpleegkundigen (Clijsen 
e.a. (red.), Reed, 2015): Neurocognitieve stoornissen, 
hfdst.10 (Verdonschot en Kat)

• Handboek Ouderenpsychologie (Westerhof e.a. (red.), 
De Tijdstroom, 2017): psychother. technieken

• Psychiatrische functiestoornissen bij kwetsbare ouderen 
(Bakker e.a. (red.), van Gorcum, 2010): Psychotische 
stoornissen, hfdst. 7 (Kat)
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‘Normale’ veroudering en de ‘psyche’

• we worden/zijn introverter
• de activiteiten nemen in aantal af
• vermindering van initiatieven
• minder impulsief handelen
• verandering in controle van emoties
• meer op ons hoede
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Psychopathologie bij Ouderen

Cognitieve stoornissen
- delier
- amnestisch syndroom/MCI
- dementie

Psychosen: schizofrenie, waanstoornis
Stemmingsstoornissen: depressie, angststn.
Persoonlijkheidsstoornissen
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De nieuwe percentages!



Dementie: de praktijk, mengbeelden!

10%

AD vascular dementiaAlzheimer’s 
disease (AD)

53%

8%

Vascular
dementia

8%
Fronto-

temporal 
dementia

6%
Other

5%

DLB10%

AD + dementia with 
Lewy bodies (DLB)

(Petersen, mayo clinic) kat 
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Stemmingsontregeling bij 
ouderen: D.D.

• Somberheid, verdriet
• Rouw
• Onverwerkte rouw
• Depressieve stoornis: remming/angst/agitatie
• Apathie (‘sickness behaviour’?)
• Emotionele labiliteit

v. Belang: duur, intensiteit, autonoom worden!
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Plannen, 
initiatief, 
impulscontrole:
apathie

Taal: begrip, 
benoemen:
afasie

‘Instrumentarium’,
ruimtelijke oriëntatie: apraxie

Herkenning,
visueel 
geheugen:
agnosieAttentie, aanzetten:

alertheidsdaling

Geheugen
inprenting:
amnesie

De 6 A’s!
m.g.katkat 



kat 

Apathy is not depression

• Relatie van apathie met depressie varieert 
tussen de verschillende 
dementiesyndromen 

‘apathy is a specific neuropsychiatric 
syndrome that is distinct from depression’

(Levy M.L., 1998, J Neuropsych. Clin. Neurosc., 10: 
314-319)

• Dit heeft therapeutische implicaties!
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Apathie

• ´pathos´: passie
• Apathie: gebrek aan passie
• Apathie: gebrek aan 

– Belangstelling ( ´no engagement´)
– Emotie (vlak affect)
– Motivatie (´no drive´)
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Apathie versus Depressie

• Depressie: gebrek aan motivatie en 
belangstelling mogelijk, maar geen 
gebrek aan affect!

• Depressie gaat gepaard met 
Emotionele Pijn en Remming. Er zijn 
wel degelijk ´passies´.

• Apathie: veeleer sprake v. ziekelijke 
onverschilligheid
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Repetitief gedrag is geen 
agressie

• vaak in latere stadia
• bij gebrek aan beter
• teken van deprivatie? (vrgl. studies tijgers etc.)
• verlies van contact met omgeving: autonoom
• bij agitatie/agressie: meer contact met omgev.
• consequenties voor de behandeling!



kat 

Emotionele labiliteit is géén Depressie

• Eerder ontremming
• IPA 2006 (Puerto Rico): The recognition, 

assessment and treatment of Pseudobulbar 
affect, an affective disinhibition syndrome
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NPS en beloop bij AD
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Etiologisch verband:
Bonhoeffer vs. Kraepelin

• Kraepelin (1883): nosologie
• Bonhoeffer (1910): 

Wat ik uiteindelijk aan de buitenkant 
waarneem is een afspiegeling van 
verschillende onderliggende 
ziekteprocessen: 

het klinisch syndroom delier kan wel 100 
oorzaken hebben
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Bovendien stelde Bonhoeffer:

Een beperkt aantal reactietypen: 
acute pathogene stimulus: stoornissen met een     
gestoorde aandacht/attentie (delirante syndroom)
chronisch pathogene stimuli: affectieve ontregeling 
(hyperesthetisch emotioneel syndroom)

Afhankelijk v. ernst en duur:
één continuum van psychiatrische syndromen:
delier > amnestisch syndroom> neuroastheniform syndr.

kat 
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Bonhoeffer (verv.)

Vbb.

Trauma capitis: Delier > Amnesie > Affectief 
syndr.

Dementie (Alzh.): Affectief syndr. > Amnesie > 
delier
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Psychiatrische Diagnostiek:

– afgrenzing ‘normale’ ouder worden
– van symptoom naar syndroom naar ziekte
– biopsychosociale ziektemodel
– proces van het verwerken van nieuwe info en 

niveaus van pathologie (registratie, 
inpr./oproepen,encoderen) bij cognitieve 
stoornissen (Psychiatrisch Onderzoek i.e.z.)

– het aflopen van de psychische functies bij 
Psychiatrisch Onderzoek (in ruimere zin) 
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Gewone ouder worden
depressie

angststoornis
dementie

delier 
persoonlijkheidsst.

vergeetachtigheid

angst

onrust

paranoïdie

somberheid

verwardheid

claimgedrag

agressie

apathie

labiliteit

De klinische praktijk: van (a)specifieke symptomen tot syndromen 
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Consequenties voor de praktijk

Symptomen

Syndroom

Ziekte

Vergeetachtigheid en 
woordvind-, benoemst.

Dementiesyndroom

M. Alzheimer
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Het biopsychosociale 
ziektemodel

Verleden Heden Toekomst

Biol./som.

Psychol.

Sociaal
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Ene vrouw (89jr.): “Straks komt 
Anneke, weet je wie dat is?”

Andere vrouw (74jr.): “nee?”

Ene vrouw (89jr.): “Dat is de 
derde vrouw van mijn tweede 
ex!”

kat 



culturen: ´samen, ja gezellig!´

© m.g.kat
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Psychiatrisch onderzoek:
Specifieke psychische functies 

• Bewustzijn: verlaagd, attentie <
• Waarnemen: hallucinaties
• Geheugen: oriëntatie, inprenting, oproepen
• Denken: tempo, beloop, inhoud 
• Stemming/affect: depressief, angstig, agitatie, 

dysforie, manie, remming, labiliteit
• Handelen: (on)gerichte agressie, chaotisch, 

ontremd, apathie, impulsief, herhalen
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Proces van opslaan van nieuwe 
informatie

registratie inprenting oproepen consolid.

Delirant s.         Amn. syndr.    Subcortic.s.   Corticale s.       

hersenstam hippocamp. bas.ganglia cortex
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Psychiatrisch onderzoek bij Delier?

• Algemene indrukken: ontreddering
• Bewustzijn: fluctuaties, attentiestoornissen
• Waarnemen: hallucinaties
• Denken: stn. in tempo, beloop, inhoud 

geheugen
• Stemming/affecten: dysforie, angst, paniek
• Wil/motivatie/planning/handelen: 

ongeorganiseerd, apathie, maniform
kat 
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Autognosis:
Wat doet de patiënt met ons?

Het rad van de depressieve interactie



Diagnostische ‘Nieuwkomers’ 
(binnen het huidige cohort)

1. Het ouder wordende Steunsysteem
2. Pestgedrag
3. Geheugenpoli: a. ‘Worried well’ b. ‘Pseudodementie’
4. Verslaving(sgedrag)
5. Zorgwekkende zorgmijder?
6. Relatieproblemen bij ouderen
7. Vereenzaming, levenseindevragen
8. Te weinig ‘structuur’ thuis, geen ‘tussenvoorziening’ 
meer
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100 jarigen: 
persoonlijkheidskenmerken:

• enigszins dominant
• weten mensen voor zich te winnen
• op een sympathieke wijze
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Collusietheorie (Jürg Willi, 1934) 
(Die Zweierbeziehung (1975), de partnerrelatie (1983))

Bij Ouderen:
• Elegante manier om naar relaties ouderen 

te kijken: interactieproblematiek?
• Gezond vs. pathologisch
• Decompensatie bij het ouder worden?
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3. Geheugenpoli: 
a. ‘Worried well’

• Vreesachtig
• Controle
• Analyserend
• Check ups
• Aanleiding?
• (cave juist hierbij: jumping to conclusions)
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3. Geheugenpoli: 
b. ‘Pseudodementie’

• ‘Ze zijn niet dement maar doen dement’
• Denk aan het steunsysteem: Hoe gaat het 

met hen?
• Symptoomvalidatietesten? (Jos de 

Jonghe)
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6. Relatieproblemen bij 
ouderen

kat 



Wat zeggen ouderen zelf?

kat 

• Deirdre Bair:
• Calling it quits –

Late life divorce and 
starting over, 2007

• Random House, 
import Van Ditmar

• 326 pag.
• € 28,99
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Algemene principes bij ouderen en 
medicatie

• Rustig aan
• Ga niet te laag
• Probeer te combineren als 1 middel of 2e middel 

geen uitkomst biedt. Wacht daar niet te lang 
mee

• Welke bijwerking levert bij deze pt de minste 
‘harm’

• Cave met uitsluipen: veel gaat mis bij de 
interpretatie van gedrag bij te grote stappen 
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Algemeen advies bij medicatie

• Doe ervaring op met enkele middelen, leer de 
werking kennen, aanvoelen

• Doseer voldoende hoog en wacht effect af
(4-6 weken). Bij ouderen tot 10 wk.

• Somatische symptomen zijn niet altijd 
bijwerkingen. Vraag na of ze al bestonden.
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Welke groepen van middelen hebben 
we tot onze beschikking?

• Anxiolytica
• Antidepressiva
• Stemmingsstabilisatoren
• Antipsychotica (dopablockers etc.)
• Acetylcholine beinvloeders
• Amfetaminen: dopa, dopa stimulatoren
• Glutamaat beinvloeders
• Hormonale beinvloeders
• Anti-epileptica
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Antipsychotica bij Ouderen

• Bij schizofrenie: lage doses vaak al effectief
• cave: TD, vooral bij snelle veranderingen!
• Keuze: mede op basis van bijwerkingenprofiel, 

individueel verschillend
• Kan er worden gestopt?
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Bijwerkingen van antipsychotica

Tard.dyskinesie

EPS

Gewichtstoename

New-onset D.M.
Hematologische ver.

Prolactinemie

Transaminasen stijg.

Verlengde pq-tijd

Orthost. Hypot.

Insulten

SedatieAnticholinerge bijw.

(Ames, 2002)

Antipsychotica bij ouderen: welke bijwerkingen 
accepteren we?
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Behandeling depressie
Medicamenteus
– SSRI, Mirtazapine (NaSSA), Venlafaxine 

(SNRI), Duloxetine (SNRI) 
– Tricyclische AD
– (MAO-remmers)
– lithium (additie)
– evt. antipsychotica toevoegen

ECT
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SSRI
• SSRI ‘s relatief veilig (antichol., cardiaal)
• Optimale dosis wordt vaker bereikt
• Geen middel het best, gebruik een paar
• Bij obsessief-comp. stoornis en angst hoger 

doseren

• Bijwerkingen:
– misselijkheid
– orthostase
– hyponatriemie
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SSRI
Overwegingen voor keuze mbt (bij)werking:

1. Citalopram 20 mg a.n.
weinig interacties, geen rebound na staken, geen 
cogn. stoornissen

2.Paroxetine 20-40 mg
cave onttrekking ivm korte t 1/2

3. Fluoxetine 10-20 mg lange t ½
4. Sertraline 50 mg 
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SSRI
• Bij onvoldoende effect na 10 weken (ook bij 

effectieve dosis):
– Antidepressivum uit andere groep overwegen;
– Is het wel een depressie (sec)? Cave: maligniteit, cerebro-

vasculaire stoornissen, M.Parkinson;
– Doorverwijzing overwegen;

(augmentatie: bv SSRI + NaSSA, gebruikmaken van 
meerdere neurotransmittersystemen)
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Mirtazapine

• Bij (ernstige) ontregeling 
dag/nachtritme, slechte eetlust

• Bijwerking: kortdurend sedatief, dikke 
voeten, eetlustverhoging
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Klassieke middelen/lithium

• Zeker nog indicaties hiervoor. Cave: 
anticholinerge bijwerkingen;

• Uitsluitend overwegen in overleg met 
specialist;

• Lithium bij ouderen: doorverwijzen!
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ECT

• Bij therapie resistente depressie (vaak met 
psychotische kenmerken)

• Bij snelle lichamelijke achteruitgang, ernstige 
ondervoeding

• Bijwerkingen: ritmestoornissen, cognitieve 
stoornissen


