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Inleiding
De Nederlandse Diabetes Federatie wil met de richtlijn ‘Signaleren en monitoren van depressieve
klachten bij diabetes’ bereiken dat bij alle volwassen met diabetes op structurele wijze gesignaleerd
wordt of er sprake is van depressieve klachten en te bevorderen dat indien gewenst er passende zorg
wordt aangeboden. Deze implementatiehandreiking biedt een hulpmiddel aan organisaties die
structurele signalering van depressieve klachten bij mensen met diabetes willen invoeren.
Deze implementatiehandreiking maakt gebruik van inzichten die zijn opgedaan tijdens een
proefimplementatie van de richtlijn bij:
- Diabetescentrum Medisch Centrum Haaglanden locatie Westeinde in Den Haag;
- Diabetescentrum Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen;
- Huisartsenpraktijken van zorggroep BV Zorg Oude IJssel in Doetinchem.
De implementatiehandreiking is opgesteld in de volgorde waarin de implementatie doorgaans verloopt.
De handreiking bestaat uit de volgende onderdelen:
1.
Opzet implementatietraject: hier wordt ingegaan op het belang van een visie, de rol van de
coördinator en het draagvlak en commitment welke nodig is voor de uitvoering;
2.
Werkplan: hoe wordt de huidige situatie en gewenste situatie beschreven, welke afspraken
taken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd, en hoe deze te communiceren;
3.
Randvoorwaarden: mogelijkheden voor scholing, de keuze en toepassing van
signaleringsvragenlijsten, het in kaart brengen van verwijsmogelijkheden.
4.
Verankeren. hoe wordt de werkwijze verankerd in de dagelijkse werkroutine.
Wij hopen dat deze handreiking een stimulans zal zijn om met enthousiasme aan de slag te gaan met
het implementeren van de richtlijn binnen uw instelling.
Samenstellers:
Mevr. R. Broeren MSc. (Nederlandse Diabetes Federatie)
Dhr. Drs. H. Hak (Nationaal Actieprogramma Diabetes).
Adviseurs bij de ontwikkeling van deze handreiking waren de leden van de richtlijn ontwikkelgroep en
de coördinatoren van de proefimplementatie, te weten:
Mevr. A. Faber-Wildeboer
Mevr. C. Lubach
Mevr. L. Bos
Dhr. M. Willink
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1. Opzet implementatietraject
1.1
Realiseren visie op medische en psychosociale diabeteszorg
Het hebben van een visie op medische en psychosociale diabeteszorg vormt een belangrijke basis
voor de succesvolle implementatie van de richtlijn binnen de instelling. Deze visie is bij voorkeur
vastgelegd in een visiedocument welke door alle betrokken zorgverleners wordt onderschreven.
Belangrijke onderwerpen die hierin aan de orde kunnen komen:
Algemene omschrijving van goede zorg voor mensen met diabetes;
Beschrijving van de onderdelen van goede psychosociale zorg
Waar wordt deze zorg geleverd (polikliniek, kliniek, praktijk, betrokken ketenpartners);
Welke disciplines zijn betrokken en de afstemming hiertussen (diabetes gerelateerde
disciplines en gespecialiseerde psychosociale hulpverleners zoals psycholoog,
maatschappelijk werk, psychiater).
Idealiter staat deze visie al omschreven in het instellingsbrede strategisch beleidsplan of in het
diabetes beleidsplan. Door de visie op signalering en monitoring depressieve klachten te integreren
met (algemeen, instellingsbreed) beleid geef je de inhoud een steviger houvast en een grotere kans
om te beklijven.
1.2
Aanstellen coördinator
In de opstartfase van de implementatie is de aanwezigheid van een implementatiecoördinator een
belangrijke bevorderende factor. De persoon is belangrijk voor het enthousiasmeren van de
zorgverleners, het realiseren van een duidelijke werkomschrijving en een vraagbaak voor
zorgverleners m.b.t. het zich eigen maken van de signaleringsmethodiek. Deze coördinator fungeert
als eerste aanspreekpunt voor de implementatie, brengt partijen bijeen en vervult een brugfunctie
tussen de zorgverleners, het management van de locaties en andere relevante ketenpartners. Het
vrijmaken van ongeveer één dag per maand gedurende de implementatie fase voor de coördinator is
dan ook een kritische succesfactor voor het welslagen van het project. Daarom is het belangrijk dat de
leidinggevende van de betreffende projectleider achter het project en de inzet van de projectleider
staat.
1.3
Draagvlak en commitment
Het is belangrijk dat er draagvlak bestaat bij de toekomstige gebruikers van de richtlijn. Het is daarom
van belang hen in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij de implementatieplannen. Een Startup meeting met alle betrokkenen kan hierbij helpen. Het diabetesteam spreekt hier gezamenlijk uit te
willen gaan voor de implementatie wat commitment geeft. Stel hier ook doelen vast m.b.t. het aantal
‘signaleringen’ wat men in een bepaalde tijd gedaan wil hebben. Stel een implementatie coördinator
aan tijdens deze meting. Hij/zij krijgt en kan dan verantwoordelijkheid nemen als proceseigenaar.
Tevens is draagvlak vanuit het management een onmisbare factor. Het management heeft een
belangrijke faciliterende rol om ervoor te zorgen dat er voldoende tijd en menskracht wordt
gereserveerd voor het opzetten en uitvoeren van het signaleringstraject, het realiseren van
deskundigheidsbevordering en onderlinge afstemmingen binnen en buiten het diabetesteam. Om het
draagvlak en de commitment van de toekomstige gebruikers van de richtlijn te verkrijgen en te
behouden is het belangrijk een geschikt moment te kiezen voor de implementatie. Het wordt
aanbevolen voorafgaand aan de implementatie de toekomstige ontwikkelingen van de afdeling of
instelling in kaart te brengen die mogelijk de implementatie in de weg kunnen staan.
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2. Werkplan
2.1. Huidige situatie en gewenste situatie
Het is belangrijk om te beginnen met het onderzoeken van de huidige aandacht voor depressieve
klachten bij diabetes en de mogelijkheden voor doorverwijzing naar passende hulp, de zogenaamde
uitgangsdiagnose. Organiseer bijvoorbeeld een teamvergadering waarin met elkaar wordt besproken
wat er op dit moment goed gaat op het gebied van signalering van depressieve klachten en
doorverwijzing, maar ook waar het op dit moment beter kan. Deze gesprekken zijn bedoeld om
ervaringen te verzamelen maar ook om een inschatting te maken van het draagvlak voor de
implementatie van de richtlijn. De implementatie-coördinator kan hierbij gebruik maken van de
interviewvragenlijst zoals in opgenomen in bijlage 1.
2.2. Werkprotocol
Op basis van de uitkomsten van de uitgangsdiagnose en de aanbevelingen uit de richtlijn kan nu
worden bepaalt waar de mogelijkheden liggen om de zorgverlening rondom depressieve klachten bij
patiënten met diabetes verder te ontwikkelen. De werkwijze zoals beschreven in de richtlijn dient door
de coördinator te worden vertaald naar een lokaal werkprotocol. In bijlage 2 staat een voorbeeld van
werkprotocollen zoals gebruikt binnen een van de pilotlocaties van de richtlijn. Het vastleggen van
deze afspraken zorgt dat afspraken, verantwoordelijkheden en rollen voor alle betrokkenen duidelijk
zijn. Tevens geeft het een handvat in welke gevallen consultatie of verwijzing noodzakelijk is.
In het werkprotocol wordt omgeschreven:
-Op welk moment en op welke wijze de signaleringsvragenlijst wordt afgenomen
-Hoe de signaleringsvragenlijst wordt geïntroduceerd richting de patiënt
-Op welke manier de ingevulde vragenlijst met de patiënt wordt besproken en door wie
-Wanneer de patiënt moet worden doorverwezen en naar wie
-Hoe de afstemming plaatsvindt met medebehandelaars en psychologische hulpverleners
-De wijze waarop de uitslag en vervolgacties worden geregistreerd en bewaard.
2.3. Communicatie
In de beginfase van het traject is het belangrijk om na te denken over de communicatie over de
werkwijze. Er moet op verschillende momenten en met verschillende mensen gecommuniceerd
worden. Dit is onder andere belangrijk voor het creëren en behouden van draagvlak.
Het hebben van een multidisciplinair overleg of teamoverleg, waar bij voorkeur een psycholoog
aanwezig is, is een belangrijke plek om van elkaar te leren en twijfels met elkaar te delen . Het is
belangrijk vooraf afspraken te maken welke patiënten besproken worden tijdens het overleg.
Bijvoorbeeld alleen bij twijfel over de ingevulde score, het afgesproken beleid of wanneer patiënten
niet doorverwezen willen worden.
Denk bij communicatie ook aan informatievoorziening aan patiënten. De invoering van de richtlijn
brengt veranderingen teweeg in de invulling van het ( jaarlijkse of reguliere) consult. De patiënt dient
geïnformeerd te worden over het feit dat zij een vragenlijst krijgen aangeboden en dat deze wordt
besproken tijdens het consult. Deze informatie kan bijvoorbeeld worden toegevoegd aan de
informatiebrochure over de jaarcontrole of er kan een aparte folder worden uitgegeven over:
Wat de signalering van depressieve klachten inhoud en waarom dit wordt aangeboden
Wat er wordt gedaan aan signalering (het invullen en bespreken van een vragenlijst)
Welke hulpverleners zijn betrokken
Waar de patiënt meer informatie kan krijgen
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3. Randvoorwaarden
3.1. Scholing
Om ervoor te zorgen dat de betrokken zorgverleners over voldoende competenties beschikken om op
een adequate wijze diabetespatiënten met depressieve klachten te herkennen en te begeleiden
is aan te bevelen dat de betrokken zorgverleners een training of nascholing volgen gericht op:
- het herkennen van depressieve klachten
- het omgaan met de signaleringsvragenlijsten,
- effectieve communicatie/counselingsvaardigheden
- verwijsmogelijkheden afhankelijk van de door de patiënt aangegeven problematiek.
Naar aanleiding van de proefimplementatie is er door het VU Medisch Centrum een (theoretische)
scholing ontwikkeld. De inhoud van scholing is opgenomen in bijlage x deze handreiking. De scholing
kan de locatie zelf organiseren. De scholing kan worden gegeven door een psycholoog of een
coördinerende arts, praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige uit het eigen
ziekenhuis/huisartsenpraktijk.
Bij het zelfstandig samenstellen van de scholing is het van belang dat de inhoud niet te basaal is en
concrete handvatten biedt voor het interpreteren, bespreken en het vervolg geven aan de
signaleringsvragenlijst.
Naast de scholing van het VUmc heeft het Trimbos-instituut een e-learning ontwikkeld over het
signaleren van depressieve klachten bij de algemene bevolking. Meer informatie over deze scholing is
te vinden via: http://signalerendepressie.nl/ .
3.2. Signaleringsvragenlijsten
De richtlijn adviseert de PHQ-9 vragenlijst of de CES-D vragenlijst in te zetten bij verdenking op
depressie. Voor het in periodiek in kaart brengen van de mate van (on)welbevinden) bij (alle)
diabetespatiënten wordt aanbevolen gebruik te maken van de WHO-5 vragenlijst. Ook de PHQ-9 of
CES-D kunnen hiervoor worden ingezet maar hebben als nadeel dat ze een negatieve benadering
hebben terwijl de WHO-5 positief is geformuleerd en daarmee geschikt voor gebruik bij alle patiënten
ongeacht hun stemming. Deze meting kan worden gecombineerd met de PAID vragenlijst voor het in
kaart brengen van de mate van diabetes-distress. De genoemde vragenlijsten zijn opgenomen in
bijlage x.
Het is in alle gevallen belangrijk de kiezen voor een vragenlijst die past bij de visie van de locatie en
de individuele voorkeur van de zorgverlener. Laat de zorgverleners bijvoorbeeld een tijdje
experimenteren met de genoemde vragenlijsten en besluit na evaluatie welke vragenlijst of combinatie
van vragenlijsten het beste aansluit bij hun voorkeuren.
3.3. Sociale kaart
De richtlijn biedt een leidraad voor de verwijzing naar hulpverleners die passen bij de specifieke
problemen van de patiënt. Het is belangrijk van te voren goed de lokale verwijsmogelijkheden in kaart
te brengen, zodat voor zorgverleners duidelijk is naar wie intern en extern doorverwezen kan worden.
Begin bij het vastleggen van de hulpverlening die binnen de eigen organisatie beschikbaar is. Leg
hiervoor vast hoe en door wie patiënten kunnen worden aangemeld en welke informatie bij deze
aanmelding noodzakelijk is. Voor de hulpverlening die niet binnen de organisatie wordt aangeboden
kan men kijken welke personen of organisaties in de omgeving deze hulp wel kunnen bieden. Voor het
inventariseren welk aanbod voorhanden is en wat nog ontbreekt kan men gebruik maken van het
invulformat opgenomen in bijlage x. De coördinator kan hierbij gebruik maken van de expertise en
contacten van bijvoorbeeld de medisch psycholoog of POH GGZ.
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4.Verankeren
4.1. Monitoring en verankering
Nu de werkwijze is geïmplementeerd is het belangrijk dat alle betrokkenen blijven werken volgens de
gemaakte afspraken. Kijk hiervoor regelmatig terug naar de afgesproken werkwijze zoals beschreven
in het werkprotocol. Hierin heeft de coördinator een belangrijke rol. Evalueer als coördinator niet
alleen, maar doe dit in gezamenlijkheid met het diabetesteam. Het is belangrijk stil te staan bij de
volgende punten:
-

Welke veranderingen zijn ingevoerd? Met welk resultaat?
Wat zijn de behaalde successen? Waar is het diabetesteam trots op?
Welke onderdelen zijn minder goed of niet gelukt? Zijn er nog acties die nog niet zijn
afgerond of herhaald moeten worden?
Is het werkprotocol nog up to date? Zijn alle naam en adresgegevens en websites nog juist?

Als coördinator dien je de betrokkenheid te blijven stimuleren en de betrokkenen te motiveren om zo
te voorkomen dat de werkwijze langzaam doodbloedt. Dit kan door publiciteit te blijven geven aan
positieve resultaten, bijvoorbeeld tijdens een multidisciplinair overleg. Ook het is het zaak de
betrokkenen te blijven ondersteunen bijvoorbeeld door vragen te beantwoorden en nieuwe materialen
aan te bieden.
De coördinator bekijkt na een vooraf vastgelegde periode of de onderdelen nog worden gevolgd of
waarop bijgestuurd moet worden. In het geval er nog acties openstaan is het belangrijk vast te leggen
bij wie deze acties open staan en wie verantwoordelijk is voor de afronding ervan.
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Bijlage 1. Vragenlijst diagnose
uitgangssituatie
Huidige aandacht voor depressieve klachten bij diabetespatiënten
1. Wat is ongeveer het aantal diabetespatiënten binnen in uw organisatie?
2. Hoe ziet de diabetespopulatie er binnen uw organisatie uit?
3. Wat is de ingeschatte prevalentie van het aantal diabetespatiënten met depressieve klachten
binnen uw ziekenhuis?
4. In hoeverre worden deze diabetespatiënten met depressieve klachten in de huidige situatie
herkend en adequaat behandeld?
5. In hoeverre wordt er binnen uw organisatie aandacht besteed aan depressieve klachten bij
diabetespatiënten?
6. Op welke manier wordt er (structureel of incidenteel) aandacht besteed depressieve klachten
bij diabetespatiënten?
7. Welke (categorie) diabetespatiënten ontvangen een signaleringsvragenlijst? (indien van
toepassing)
8. Welke vragenlijst (en) gebruikt u? (indien van toepassing)
9. Op welke wijze wordt de uitslag van de vragenlijst teruggekoppeld aan de patiënt? (indien van
toepassing)
10. Is er binnen uw organisatie een samenwerkingsverband met de Geestelijke Gezondheidzorg
(bijv. psycholoog, POH GGZ, maatschappelijk werker)?
11. Heeft uw organisatie behoefte om het signaleren van depressieve klachten en het
doorverwijzen naar een geschikt behandelaanbod protoculair vast te leggen?
12. Is uw diabetesteam al eerder betrokken geweest bij projecten/implementaties rondom
psychosociale klachten bij diabetes?
Motivatie om deel te nemen aan implementatie
13. Wat is de aanleiding voor het diabetesteam om deel te nemen aan de proefimplementatie?
14. Wat wil het diabetesteam hiermee bereiken?
15. In hoeverre is er draagvlak onder de zorgverleners binnen het diabetesteam om deel te
nemen aan de implementatie?
Bevorderende en belemmerende factoren implementatie
16. Wat voor gevolgen heeft de implementatie van de signalering voor de belasting van uw
diabetesteam?
17. Is uw diabetesteam voldoende geëquipeerd voor het afnemen en bespreken van
screeningsvragenlijsten en in het kaart brengen van psychosociale zorgbehoeften?
18. Hoe wordt de signalering van depressieve klachten voor uw diabetespatiënten gefinancierd?
19. Verwacht u weerstand van de diabetespatiënten bij de invoering van jaarlijkse signalering van
depressieve klachten?
20. Wat is het behandelaanbod waar naar kan worden doorverwezen indien patiënten afwijkend
scoren op de signalering?
21. Is er een elektronisch patiëntendossier aanwezig waarin de resultaten van de signalering
kunnen worden vastgelegd?
22. Zijn er overlegstructuren waarvan gebruik kan worden gemaakt (zowel tussen zorgverleners,
patiënten-DVN, )?
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Bijlage 2. Werkprotocol
Hieronder volgt het werkprotocol zoals tijdens de proefimplementatie gebruikt binnen het
diabetescentrum van Ziekenhuis Bethesda.
Patiënten met diabetes mellitus hebben twee keer zo veel kans op het krijgen van een depressie. Uit
onderzoek blijkt dat depressieve klachten en / of symptomen niet altijd worden herkend of dat er
onvoldoende aandacht voor is.
Depressie Kernsymptomen (langer dan twee weken):
 Aanhoudende sombere stemming
 Verlies van interesse of plezier
Andere symptomen:
 Slaapproblemen
 Rusteloos of juist te rustig
 Verandering van eetlust/gewicht
 Verlies van energie
Er is een nieuwe richtlijn door de NDF opgesteld waarin een handreiking wordt gedaan om aan dit
onderwerp meer aandacht te besteden. De adviezen in deze nieuwe richtlijn zijn:
1. Wees in het reguliere contact met patiënt altijd alert op signalen van depressiviteit en
spanningsklachten
2. Het welbevinden standaard meten en bespreken als jaarlijks onderdeel van de zorg
3. Inzet van een gevalideerde screeningsvragenlijst (CES-D, PHQ-9, eventueel WHO-5 i.c.m.
PAID)
4. Bespreek de uitkomsten met de patiënt en registreer in patiënten dossier
5. ‘Matched care’:passende hulp koppelen aan ernst/zorgbehoefte
In het kader van de proefimplementatie (t/m medio maart 2013) wordt op verzoek van de NDF in het
BDC te Hoogeveen het signaleren conform deze richtlijn ingevoerd. Per 10 december 2012 wordt in
het BDC gestart met de volgende lijsten: CES-D, WHO-5 (evt icm PAID).
Vooruitlopend op de periode na de pilot: Nieuwe patiënten worden bij intake ingelicht over integrale
zorg en in de folder van het diabetescentrum wordt deze werkwijze opgenomen.
1. Controle afspraak
Gedurende de pilot vindt het screenen van depressie op het diabetescentrum plaats tijdens de
reguliere controles van de DVK. Omdat het niet mogelijk is alle patiënten te screenen
kunnen keuzes worden gemaakt (bv 4 patiënten per dag, alleen patiënten met insuline,
patiënten in de leeftijd tussen x –x , etc). Het is de bedoeling uiteindelijk alle patiënten
jaarlijks te screenen.
2. Screening
Tijdens het bezoek aan diabetesverpleegkundige
Patiënt krijgt uitleg over screening van DVK. Bijvoorbeeld “vanaf heden screenen wij jaarlijks
met behulp van een vragenlijst de stemming van onze patiënten en brengen wij eventuele
zorgbehoefte in kaart ”. Achtergrondinformatie is beschikbaar voor de DVK.
De richtlijn adviseert te kiezen uit een tweetal vragenlijsten: CES-D, PHQ-9 of WHO-5 (evt.
i.c.m. de PAID). Patiënt wordt gevraagd de lijst in te vullen. De lijsten met handleiding zijn
beschikbaar voor de DVK.
-
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3. Bereken de score
CESD-D
o
o
o
o

Op elke vraag kan 0, 1, 2 of 3 punten gescoord worden.
De scores op vraag 4, 8, 12 en 16 moeten gespiegeld worden (positieve vraagstelling,
terwijl alle andere vragen negatieve vraagstelling hebben).
De score van alle vragen worden bij elkaar opgeteld (range 0 - 60).
Bij een score van 16 of hoger is er sprake van een verhoogde kans op een
depressieve stoornis.

WHO-5
o Op elke vraag kan 0,1,2,3,4,5, punten worden gescoord (5 =constant’ tot 0 = ‘helemaal niet’).
o Scores items optellen en totaalscore vermenigvuldigen met 4.
o Cut off score: ≥ 50: geen stemmingsprobleem; ≤ 28: aanwijzing voor depressie

4. Bespreek de score
Diabetesverpleegkundige bespreekt de score met de patiënt:
o
Bij score ≤ cut-off i.p geen verdere actie. Volgend jaar opnieuw screenen. Registratie
in EPD met verwijzing naar de uitgevoerde screening.
o
Bij ≥ cut-off score bespreek met patiënt: duur en impact van het probleem, urgentie en
zorgbehoefte.
o
Diabetesverpleegkundige registreert uitkomst van screening (bv aan de hand van de
(kern)symptomen definitie depressie) en de vervolg afspraak in EPD onder kopje
“Psychologische Evaluatie“.
o
Afhankelijk van de uitkomst wordt een (telefonische) vervolg afspraak met de patiënt
gepland door de DVK of vervolg punt 5.
5. Overleg of MDO
Na bezoek aan diabetesverpleegkundige
Indien de scores aanleiding geven tot vervolg stel dan de hoofdbehandelaar op de hoogte
indien urgent. Zodat een eventuele snelle verwijzing naar psycholoog n plaats vinden. Of plan
de patiënt in op het MDO (vindt wekelijks plaats, hierbij zal ook de psycholoog aanwezig zijn).
De ingevulde vragenlijsten worden bewaard in dossier (gedurende de pilot apart verzamelen)
-

6. Vervolg

Welke psychologische hulpverlening is beschikbaar en/of te adviseren Dit wordt uitgewerkt in een
zogenaamde ‘sociale kaart’.
6 A: Afwachten, Counseling, zelfhulp: www.diabetergestemd.nl, psycho- educatie, Groepscursussen
folder ‘Diabetes en depressie’ meegeven6 B.: Verwijzing, Diagnostiek, psycho-therapie,
antidepressiva
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Bijlage 3. Scholing
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Bijlage 4. Signaleringsvragenlijsten
CES D Vragenlijst
Omcirkel achter elke uitspraak het cijfer dat het beste uw gevoel of gedrag van de afgelopen week
weergeeft.
TIJDENS DE AFGELOPEN WEEK:

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Stoorde ik me aan dingen die me
gewoonlijk niet storen.
Had ik geen zin in eten, was mijn eetlust
slecht.
Bleef ik maar in de put zitten, zelfs als
familie of vrienden probeerden me er uit
te halen.
Voelde ik me even veel waard als ieder
ander.
Had ik moeite mijn gedachten bij mijn
bezigheden te houden.
Voelde ik me gedeprimeerd.
Had ik het gevoel dat alles wat ik deed
me moeite kostte.
Had ik goede hoop voor de toekomst.
Vond ik mijn leven een mislukking.
Voelde ik me bang.
Sliep ik onrustig.
Was ik gelukkig.
Praatte ik minder dan gewoonlijk.
Voelde ik me eenzaam.
Waren de mensen onaardig.
Had ik plezier in mijn leven.
Had ik huilbuien.
Was ik treurig.
Had ik het gevoel dat mensen me niet
aardig vonden.
Kon ik maar niet op gang komen.

ZELDEN
OF
NOOIT
(MINDER
DAN
1 DAG)
0

SOMS
OF
WEINIG
(1-2
DAGEN)

REGELMATIG
(3-4 DAGEN)

MEESTAL
OF
ALTIJD
(5-7
DAGEN)

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0
0

1
1

2
2

3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0

1

2

3

Interpretatie score:
1. Bereken de totaalscore: deze wordt berekend door de score van 0-3 op de twintig items te
sommeren (range = 0-60). Bij een viertal items dienen de scores gespiegeld te worden: 4,8,12,16.
Hoe hoger de score hoe meer gevoelens van depressie aanwezig zijn.
2. Kijk in welke categorie de somscore valt:
Score 0-15: geen (aanwijzingen) voor depressieve klachten
Score 16-21: aanwijzingen voor milde depressieve klachten
Score 21 en hoger: aanwijzingen voor matige tot ernstige depressieve klachten
De CES-D vragenlijst is beschikbaar in verschillende talen.

16

PHQ-9 vragenlijst
Wilt u per vraag omcirkelen wat voor u van toepassing is?
Hoe vaak heeft u gedurende de laatste twee weken
last gehad van een of meer van de volgende
problemen?

Enkele
dagen

Meer
dan de
helft
van de
dagen

Bijna
elke
dag

0

1

2

3

2 U somber, terneergeslagen of hopeloos voelen?

0

1

2

3

3 Moeite met inslapen of doorslapen of teveel slapen?

0

1

2

3

4 U moe voelen of geen fut hebben?

0

1

2

3

5 Weinig trek in eten hebben of teveel eten?

0

1

2

3

6 Ontevreden zijn over uzelf of het gevoel hebben dat u
een mislukking bent of dat u uzelf en/of uw naasten
tekort doet?

0

1

2

3

7 Moeite hebben met concentreren, bijv bij het lezen
van de krant of bij het televisie kijken?

0

1

2

3

8 Langzaam bewegen of spreken zodat het anderen op
zou kunnen vallen? Of het tegenovergestelde: bent u
zo druk/gejaagd of rusteloos dat u veel meer beweegt
dat gewoonlijk?

0

1

2

3

9 Denken dat het beter zou zijn dat u dood bent of
denken aan manieren om uzelf iets aan te doen?

0

1

2

3

Helemaal
geen
last

1 Weinig zin of plezier hebben om iets te doen?

Indien u een of meerdere van de bovengenoemde problemen ervaart, hebben deze problemen het u
moeilijk gemaakt om uw werk of huishouden te doen of om met andere mensen om te gaan?
Niet moeilijk


Enigszins moeilijk


Behoorlijk moeilijk


Zeer moeilijk


Interpretatie score:
1.
Bereken de totaalscore: deze wordt berekend door de score van 0-3 op de negen items
te
sommeren (range = 0-27).
2.
Kijk in welke categorie de somscore valt:
Score 0-9: geen (aanwijzingen) voor depressieve klachten
Score 10-14: aanwijzingen voor milde depressieve klachten
Score 15-27: aanwijzingen voor matige tot ernstige depressieve klachten
De PHQ-9 vragenlijst is beschikbaar in verschillende talen via:
http://www.phqscreeners.com/overview.aspx?Screener=02_PHQ-9
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WHO-5 vragenlijst
U wordt verzocht voor ieder van de vijf uitdrukkingen aan te geven welke het best weergeeft hoe U
zich heeft gevoeld tijdens de laatste twee weken. Hogere scores betekenen zich beter voelen.
Voorbeeld: Als U zich “ gedurende de laatste twee weken en voor meer dan de helft van de tijd in een
“vrolijke en opperbeste stemming” heeft gevoeld, dan moet U ter hoogte van de eerste regel het vak
met nummer 3 in de rechter bovenhoek aankruisen.

Gedurende de laatste twee weken

constant

meestal

1.

5

2.
3.
4.
5.

Ik voelde me vrolijk en in een
opperbeste stemming
Ik voelde me rustig en ontspannen
Ik voelde me actief en doelbewust
Ik voelde me fris en uitgerust toen
ik wakker werd
Mijn dagelijks leven was gevuld
met dingen die me interesseren

minder
dan de
helft van
de tijd
2

soms

helemaal
niet

4

meer
dan de
helft van
de tijd
3

1

0

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

0
0
0

5

4

3

2

1

0

Interpretatie score:
1.
Bereken de totaalscore: deze wordt berekend door de score van 0-5 op de vijf items te
Vermenigvuldigen met 4 (range = 0-100).
2.
Kijk in welke categorie de somscore valt:
< 50: Sombere stemming (indicatie voor nadere diagnostiek/verwijzing naar psycholoog)
De WHO-5 vragenlijst is beschikbaar in verschillende talen, via http://www.who-5.org/
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PAID vragenlijst

19

Interpretatie score:
1.
Bereken de totaalscore: deze wordt berekend door de score van 0-4 op de twintig items
te sommeren (range = 0-80).
Score 40 en hoger: aanwijzingen voor ernstige diabetes gerelateerde distress
Van de PAID vragenlijst is ook een gevalideerde verkorte versie (5 items), beschikbaar via,
De PAID vragenlijst is beschikbaar is verschillende talen.
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Bijlage 6. Sociale kaart

Interventie

omschrijving

Watchfull Waiting

Als de klachten van de patiënt nog geen drie
maanden aanwezig zijn en de patiënt nog
redelijk kan functioneren (de patiënt kan
bijvoorbeeld nog werken of een opleiding
volgen) kan de zorgverlener een periode van
‘watchfull waiting’ in acht nemen. Dit betekent
dat de zorgverlener de patiënt zorgvuldig in
de gaten houdt. Bij een deel van de patiënten
verdwijnen de klachten en is verdere
behandeling niet meer nodig. Bij de patiënten
waarbij de klachten niet verdwijnen kan
alsnog een eerste stap interventie worden
ingezet.

Psycho-educatie

Psycho-educatie richt zich op het verbeteren
van zelfmanagement door kennis bij te
brengen over het ziektebeeld depressie en
het omgaan met de klachten. Patiënten doen
onder andere kennis op over de
verschijnselen van depressie, de complexiteit
en het wisselende beloop en de
behandelmogelijkheden.

Disciplines (huisarts, POH
GGZ, Maatschappelijk werk,
GGZ, fysiotherapeut,
psycholoog, psychiater)

Contactgegevens (website,
emailadres, telefoonnummer)
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Zelfhulp: bibliotherapie

Bibliotherapie is het gebruik van materiaal in
boeken, op cd, dvd of film, waarmee de
patiënt zichzelf kan redden. Het gaat daarbij
bijvoorbeeld om teksten in geselecteerde
zelfhulpboeken. Daarnaast kan de informatie
natuurlijk overgedragen worden met behulp
van internet, mobiele app, cd-rom, televisie of
video.

Counseling

Counseling is een vorm van professionele
persoonlijke begeleiding. Die begeleiding
bestaat uit het voeren van gesprekken. Een
counselor helpt mensen bij het omgaan met
problemen en vragen met emotionele of
sociale achtergronden. Deze gesprekken
kunnen gaan over het oplossen en hanteren
van problemen, het verwerken van een
ingrijpende gebeurtenis en het leren omgaan
met een verandering.

Groepscursus ‘In de put, uit de
put’

De cursus ‘in de put, uit de put’ is een sterk
gestructureerde groepsbehandeling (met
cursusmap, huiswerk en ondersteunende
informatie) die mensen met een depressie
technieken en strategieën aanleert om beter
om te gaan met problemen die samenhangen
met de somberheids of depressieve klachten.
De cursus legt het accent op de gezonde kant
en het versterken van de draagkracht van
mensen. Geoefend wordt met sociale
vaardigheden, positief en realistisch denken,
het vermeerderen van plezierige activiteiten en
met ontspanningstechnieken. De cursus
bestaat uit 12 meestal wekelijkse
bijeenkomsten van 2 uur, gevolgd door één of
twee terugkombijeenkomsten.
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Mindfullness

Diabetergestemd

De aandachtgerichte cognitieve therapie is een
systematische effectieve methode om te leren
omgaan met pijn, stress, vermoeidheid en
depressies. Mindfulness is een
meditatietechniek en levensvisie die je leert
bewuster in het leven te staan en wel vandaag
te leven; niet gisteren of morgen. Hierdoor
verlaagt het stressniveau en leef je meer
ontspannen. Groepsgewijs. 6 tot 8
bijeenkomsten door speciaal daarvoor
opgeleid
therapeuten.
Diabetergestemd.nl
is een online cursus voor
de behandeling van somberheidsklachten
specifiek bedoeld voor volwassenen met
diabetes.

Begeleiding praktische hulp

De cursus wordt zelfstandig
gevolgd via internet. Vragen en
gemaakte huiswerkopdrachten
kunnen worden verstuurd naar
een psycholoog die feedback
geeft via e-mail.

www.diabetergestemd.nl

Deze interventie is gericht op het behouden,
verwerven van zinvolle dagbesteding, het
behouden of hervatten van arbeid, opleiding
en vrijwilligerswerk. Er wordt gewerkt aan
persoonlijk functioneren in gedrag of
vaardigheden, het samen met de cliënt zoeken
naar mogelijkheden op het gebied van zinvolle
dagbesteding. Het kan ook gaan om
activiteiten op het terrein van opleiding en
(vrijwilligers)werk. Op het gebied van werk
wordt aanbevolen om trajectbegeleiding te
starten.
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kortdurende behandeling
(Problem Solving Treatment)

Deze korte psychotherapeutische behandeling
heeft aantoonbaar effect bij mensen met een
depressie en draagt significant bij aan het
verbeteren van de kwaliteit van leven. De
behandeling is vooral ontwikkeld voor cliënten
met langer durende psychische klachten die
samenhangen met onopgeloste problemen in
het dagelijks leven. De cursorische methode
leert mensen (opnieuw) probleemoplossende
vaardigheden aan en beslaat maximaal zes
gesprekken. PST versterkt zelfmanagement
van de cliënt door het „zelf‟ plannen en
uitvoeren van een gedragsverandering.

Fysieke inspanning/Running
therapie

De interventie "fysieke inspanning‟ kan worden
onderverdeeld in running-therapie (duurloop,
joggen), gericht op uithoudingsvermogen;
fysieke training (wandelen en krachttrainingen)
en relaxatie (ontspanningsoefeningen). Deze
interventie kan ook in het kader van
terugvalpreventie worden gegeven. Er is meer
wetenschappelijke onderbouwing van runningtherapie dan van fysieke training. De WHO
norm is dagelijks minimaal 30 minuten matigintensieve lichaamsbeweging in minimaal 5
dagen per week.

Psyschotherapie

Cognitieve Gedragstherapie (CGT),
Interpersoonlijke therapie (IPT), Cliëntgerichte
therapie, Psychodynamische therapie en
Systeemtherapie.

Anti-depressiva
Overig aanbod
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