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Thuiszorgcafé 



 Mevrouw Van Veen 

Depressie 



 Wat is het?  

 Herkenning 

 Wat doe je wel en wat niet? 

 Verschillen:  

• Depressie en rouw 

• Depressie en dementie 

 Suïcidaliteit 

Depressie 



 1. Depressieve stemming. Alles 

grauw en somber inzien: sommigen 

ervaren zelfs fletsere kleuren en 

doffere klanken, het grootste deel van 

de dag. 

 2. Gebrek aan interesse en plezier. 

Nergens van genieten. Nergens meer 

toe kunnen komen of met de grootste 

moeite. 

 

hoofdkenmerken 



 Slechte eetlust (gewichtsverlies) of te veel eten 

 (gewichtstoename) 

 Slapeloosheid of juist lang slapen 

 Rusteloosheid of juist lusteloosheid 

 Weinig energie of moeheid 

 Gering gevoel van eigenwaarde 

 Slechte concentratie of moeite om een besluit te 

 nemen 

 Gevoelens van hopeloosheid, terugkerende 

 gedachten aan de dood 

 Mensen met een depressie kunnen zich ook 

 angstig uiten 

 Nauwelijks/geen zin in seksueel contact 

 

Andere kenmerken 



 (Oudere) mensen zeggen niet snel dat zij 

somber zijn. Er kan sprake zijn van een depressie 

indien iemand klaagt over lichamelijke klachten 

als: 

• Trillende handen 

• Druk op de borst 

• Hartkloppingen 

• Onverklaarbare pijn 

• Hoofd en rugpijn 

• Duizeligheid 

• Droge mond 

• Verstopping 

 

Verstopt…  



 Lichamelijke klachten. 

 Depressie aanzien voor rouw.  

 Onderliggende depressie bij verslaving.  

 Depressie wordt geduid als eenzaamheid.  

 Somberheid als ‘normaal’ zien bij het ouder 

 worden 

 Er niet over kunnen / willen praten 

 Concentratiestoornis worden verward met 

 inprentingstoornis 

Gemaskeerd 



 Bewegen! 

 Gesprekken met therapeut 

 Medicatie 

 Cognitieve gedragstherapie tegen 

 piekeren.  

Behandeling 



 Dochter van mevrouw Van Veen 

praktijk 



 Toon belangstelling 

 Bied een luisterend oor 

 Ga na wat iemand nodig heeft 

 Neem gevoelens serieus en geef gelegenheid deze te 

 uiten 

 Heb geduld en geef hoop  

 Sluit aan bij iemands interesse 

 Geef complimenten voor wat goed gaat 

 Bied regelmaat en structuur 

 Beweging stimuleren (bijv. dagelijkse wandeling) 

 Zoek evenwicht rust / activiteit 

 Ga stap voor stap en schat haalbaarheid in 

 Houd rekening met dagschommeling 

 

Omgaan met: wel doen…  



 Aanmoedigen om flink te zijn 

 Opvrolijken 

 Gevoelens negeren 

 Iemand gevoel geven dat hij/zij zeurt 

 Aandringen om belangrijke beslissing te nemen 

 Confronteren met eigen gedrag 

 Iemand in de steek laten 

 Te hoge eisen stellen 

 

Omgaan met: Niet doen…  



Grootste verschil tussen depressie en rouw is dat bij 

rouw het leven doorgaat. Bij depressie lijkt het alsof 

het leven stilstaat en er geen toekomst is.  

 

 Rouw kan jaarlijks/periodiek terugkomen.  

 Rouw kan lijken op somberheid. 

 Rouw kan plotseling ontstaan.  

 Rouw is normaal en logisch. 

 Praten helpt over de reden van de rouw.  

 Rouw kan niet behandeld worden met medicijnen. 

 Rouw kan ontstaan bij levensgebeurtenissen. 

 

Depressie / Rouw 



Dementie 

  

Depressie 

  

Sluipend begin 

  

Plotseling begin 

  

Eerst geheugen stoornissen 

  

Eerst stemmingsdaling 

  

Familie merkt vergeetachtigheid pas later Familie herkent verandering 

  

Oudere klaagt meestal niet over geheugen Oudere klaagt over geheugen 

  

Bij testen probeert de oudere vaak 

geheugenproblemen te verhullen 

Bij testen doet de oudere zich niet beter voor 

Minder vaak psychiatrische 

voorgeschiedenis 

Vaker voorgeschiedenis met depressies 

In familie komt dementie vaker voor In familie komt depressie vaker voor 

Proces is niet omkeerbaar 

  

Genezing is mogelijk 

Dementie / Depressie 



Depressie en zelfdoding 

 

Laagste punt, van de 

depressie 

Hier is het risico op 

zelfdoding het 

grootst 



 Mevrouw Van Veen 

Na de depressie 



 

 Houdt rekening met chaos 

 Vol hoofd 

 Angst bepaald gedrag 

 Blijf neutraal 

Omgang met mensen met 

psychiatrische problematiek 


