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OUDERENPSYCHIATRIE

De Divisie Geestelijke gezondheid en Preventie van Middelenmisbruik is trots deze
consensus verklaring over ouderenpsychiatrie te kunnen presenteren. Deze verklaring is een
bijdrage aan een gebied met grote behoefte aan een gezamenlijke basis en taal voor verdere
ontwikkeling en vooruitgang.

Dit concrete produkt is het resultaat van een langdurige samenwerking met de World
Psychiatric Association (WPA), in dit bijzondere geval via hun sectie Ouderenpsychiatrie. De
WPA is een officiële NGO (nongovernmental organization) van de WHO. We willen bij deze
onze diepe waardering uitspreken voor al de inspanningen van de WPA om deze
consensusverklaring te realiseren. Deze verklaring is het uiteindelijke produkt van een
bijeenkomst die plaats heeft gevonden in Lausanne van 5-7 februari 1996. We zijn vooral
Professor I. Wertheimer, organisator van de bijeenkomst, Professor H.Häfner (voorzitter) en
Dr. N. Graham en Professor C.Katona (co-rapporteurs) dankbaar voor de inspanningen die zij
zo welwillend hebben geleverd aan dit project.

Naast de WPA hebben verschillende andere NGO's deelgenomen aan dit project. Graag
willen wij dank zeggen aan Alzheimer's Disease International, de International Association of
Gerontology, de International Council of Nurses, de International F ederation of Social
Workers, de International Psychogeriatric Association, de International Federation on Ageing,
de International Union of Psychological Science en de World Federation of Occupational
Therapists als ook aan alle specialisten zoals genoemd in de lijst van deelnemers (zie bijlage)
voor hun beslissende particapatie tijdens de uitwerking en afronding  van deze consensus
verklaring.

Het maken van dit document kent een tweetal grote belangen. Aan de ene kant het belang om
in een zekere mate consensus over begrippen en terminologie te bereiken. En aan de andere
kant, en dit is meer belangrijk, het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de
leefomstandigheden van oudere mensen met geestelijke gezondheidsproblemen en hun
families.

Dr J. A. Costa e Silva
Directeur

Divisie Geestelijke gezondheid en Preventie van Middelenmisbruik
Wereld Gezondheidsorganisatie



Voorwoord

Een lang leven is een van de karakteristieken van de huidige wereld. Het ouder worden van
de bevolking, al duidelijk zichtbaar in ontwikkelde landen, is ook werkelijkheid aan het
worden in minder ontwikkelde landen. Gezondheidsproblemen van oudere mensen, vooral
het psychologische aspect ervan, worden binnen deze context van cruciale betekenis. Van elk
individu staan zowel het welbevinden in deze levensfase als de harmonieuze integratie in de
maatschappij op het spel.

De toegenomen frequentie van geestelijke gezondheidsproblemen boven de 65 jaar die
specifieke diagnostische, therapeutische en heraanpassende benaderingen vragen, staat aan de
basis van de ontwikkeling van geriatrische psychiatrie. Sinds de vijftiger jaren heeft deze
discipline zichzelf geleidelijk gevormd, ondertussen een eigen gebied van ziektebeelden,
evaluatieve procedures en zorgorganisaties definiërend. De alomtegenwoordigheid van dit
onderwerp maakt dat alle gezondheidsprofessies betrokken zijn. Aan de ene kant past het
binnen het kader van multidisciplinaire teams. En aan de andere kant kan ieder van deze
disciplines op zich geconfronteerd worden met psychiatrische toestandsbeelden. Dus wordt
geriatrische psychiatrie een basisdiscipline voor alle sociaal-medische hulpverlening en een
specialisatie voor artsen en gezondheidsmedewerkers die zichzelf volledig toeleggen op de
psychiatrische zorg voor oudere mensen.

Dit betekent dat er enige overlap ontstaat tussen specialisten en niet-specialisten binnen de
zorg aan patiënten, vooral tussen somatische geriatrische zorg en geriatrische psychiatrie.
Daarmee wordt het risico gelopen van onjuist gebruik van individuele deskundigheid. Het is
dan ook onvermijdelijk om het terrein van de professionele hulpverlening, betrokken bij de
zorg voor oudere mensen, te definiëren. Kennis hebben van het eigen werkveld zowel als dat
van andere disciplines is absoluut noodzakelijk voor kwalitatief goede samenwerking.

Het is binnen deze context van demografische veroudering en de complexiteit van zorg voor
oudere mensen dat deze Consensusverklaring is voorbereid door een interdisciplinaire groep,
een vertegenwoordiging van de belangrijkste betrokken internationale genootschappen. De
doelen zijn niet alleen het definiëren van geriatrische psychiatrie, maar ook het aanmoedigen
van de ontwikkeling van deze discipline ten voordele van de oudere mens.

Professor J. Wertheimer
President

World Psychiatric Association
Sectie Ouderenpsychiatrie



CONSENSUS VERKLARING OUDERENPSYCHIATRIE

Inleiding
Het aantal oude (en vooral zeer oude) mensen neemt snel toe in de ontwikkelde en
ontwikkelende landen. Dit is een afspiegeling van verbeterende gezondheid en sociale
condities en is een reden voor vreugde. De meeste oudere mensen behouden zowel een goede
geestelijke als lichamelijke gezondheid, zij dragen blijvend bij aan het gezin, hun familie en
de maatschappij.

Maar toch, sommige psychiatrische ziekten (zoals de dementieën) komen juist veel voor bij
ouderen; en andere ziekten verschillen in klinische presentatie en/of geven speciale
problemen bij de ondersteuning en het managen ervan. Sociale, multipele lichamelijke en
zintuiglijke problemen komen veelvuldig voor. Zowel specialistische kennis en
deskundigheid, als multidisciplinaire samenwerking is noodzakelijk voor een goede
opsporing en juiste wijze van behandeling en begeleiding.

Voorrang moet gegeven worden aan die psychiatrische ziekten die veel spanning
veroorzaken, niet alleen bij de oudere mens zelf, maar ook bij diens familie. Spanning wordt
versterkt door de veranderende familiestructuren: er is een toenemend aantal ouderen dat
alleen leeft. Bij de belangrijkste psychiatrische stoornissen van ouderen de juiste interventies
plegen kan vaak een effectieve wijze van behandelen zijn of  tenminste een wezenlijke
verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënten en hun familie geven.

Door de toename van het aantal oudere mensen met geestelijke gezondheidsproblemen is de
ontwikkeling van het specialisme ouderenpsychiatrie noodzakelijk geworden. Het ontstaan
van dit specialisme heeft bijgedragen aan het verhogen van de status van deze kwetsbare
groep. Het specialisme heeft ook aangezet tot onderzoek dat hoop geeft op betere behandeling
en verbeterde vooruitzichten en levert de mogelijkheid om studenten van alle aan
gezondheids- en sociale zorg gerelateerde disciplines te trainen.

Deze samenvatting van het brede gebied van ouderenpsychiatrie is bedoeld om de geestelijke
gezondheidsproblemen bij ouderen meer bewust te maken, om beschikbare diensten te
verbeteren of diensten te starten en om onderwijs en onderzoek op dit terrein te stimuleren.

Definitie en plaatsbepaling
Ouderenpsychiatrie is een tak van de psychiatrie en vormt een deel van de multidisciplinaire
geestelijke gezondheidszorg voor oudere mensen. Deze specialisatie wordt soms geriatrische
psychiatrie, psychiatrie van de ouderdom  of psychogeriatrie genoemd.

Het aandachtsgebied van ouderenpsychiatrie  is de psychiatrie van mensen boven de
pensioensgerechtigde leeftijd en daar ver voorbij. Veel diensten hebben een leeftijdsgrens van
65 jaar, dit kan variëren per land en  lokale gewoonte: verscheidene gespecialiseerde diensten
hebben ook voorzieningen voor jongere mensen met dementie. De specialisatie wordt
gekarakteriseerd door een maatschappelijke gerichtheid en een multidisciplinaire aanpak voor
inventarisatie, diagnostiek en behandeling.

Een oudere patiënt met een psychiatrisch probleem heeft vaak een combinatie van
psychologische, lichamelijke en sociale behoeften. Het aansturen van elke individuele
inventarisatie, diagnostiek en vervolgbehandeling vraagt dus samenwerking van de diverse
organisaties (gezondheidszorg, welzijnszorg en vrijwilligers) en verzorgenden van de familie.



Geestelijke gezondheidszorgproblemen op oudere leeftijd komen algemeen voor. Begrip van
de principes die betrokken zijn bij de herkenning en management ervan behoort een integraal
onderdeel te  zijn van de basistraining van alle gezondheids- en welzijnszorgmedewerkers.
Vooruitgang op dit terrein moet evidence-based zijn en gebaseerd op diepgaand empirisch
onderzoek. Mensen in de dagelijkse praktijk moeten gericht zijn op het bijhouden van de
nieuwe ontwikkelingen.

Of iemand een psychiatrische ziekte krijgt en hoe deze ziekte zich presenteert kan beïnvloed
worden door ervaringen in het verleden en door huidig gedrag. Veelvuldig verlies op oudere
leeftijd in het bijzonder (dood van familie/vrienden, verminderde gezondheid, verlies van
maatschappelijke status enz) kan van belang zijn. Toch blijven veel oudere mensen
veerkrachtig ondanks herhaalde tegenspoed.

De specialisatie omvat het gehele gebied van psychiatrische stoornissen en de gevolgen
daarvan, in het bijzonder stemmings- en angststoornissen, dementieën, psychoses op oudere
leeftijd en middelenmisbruik. Daarnaast krijgt de specialisatie ook te maken met oudere
mensen die een chronische psychiatrische stoornis hebben ontwikkeld op jongere leeftijd. In
ieder geval bestaat psychiatrische morbiditeit op oudere leeftijd vaak naast lichamelijke
stoornissen en wordt gemakkelijk gecompliceerd door sociale problemen. Ook oudere
mensen kunnen meer dan één psychiatrische diagnose hebben.

Bovenstaande factoren, samen met de biologische, sociale en maatschappelijke veranderingen
samenhangend met ouderdom, kunnen de klinische presentatie van een psychiatrische
stoornis op oudere leeftijd beduidend veranderen. Huidige diagnostische systemen (ICD-10,
DSM-IV enz) verwerken deze factoren niet volledig.

De diagnostische procedure is in essentie hetzelfde als die bij andere leeftijdsgroepen. Maar
er zijn ook enkele verschillen. Oudere mensen zijn vaak bevreesd voor onbekende
diagnostische onderzoeken. Als het enigszins mogelijk is behoren zij de eerste inventarisatie
van problemen bij hen thuis of in een andere, voor hen bekende, omgeving te krijgen. Het is
in het bijzonder  van belang om een heteroanamnese te verkrijgen. Invasieve of spannende
tests moeten alleen gedaan worden als de resultaten de behandeling beïnvloeden of om te
voldoen aan de behoefte van familie aan diagnostische antwoorden.

Veel psychiatrische ziekten op oudere leeftijd zijn succesvol te behandelen. Sommige ziekten
(vooral dementieën) zijn chronisch en/of  progressief. Desondanks kan een juiste interventie
bijdragen aan een verbetering van kwaliteit van leven.

Een beschrijvende diagnose zou naast de tekorten ook de mogelijkheden moeten benadrukken
en zou de betekenis die de patiënt en de familie geven aan de ziekte moeten bevatten. Een
overlap van professionele rollen en coördinatie tussen de diverse diensten  kan ontstaan,
zowel bij diagnostiek als interventies.

Behandeling
Het doel van een behandeling kan zijn herstel van gezondheid; eveneens valide doelen zijn
verbeteren van kwaliteit van leven, minimaliseren van de handicaps, bewaren van autonomie
en tegemoetkomen aan de behoeften van de ondersteuners. De behandeling moet zijn
aangepast aan de behoeften van de individuele patiënt en aan de beschikbare bronnen.
Meestal vraagt een behandeling samenwerking tussen betrokken multidisciplinaire
professionals en de informele ondersteuning. Vroege ontdekking en interventie zouden de



prognose gunstig kunnen beïnvloeden. Voorlichting is van belang om therapeutisch
pessimisme van zowel professionals als patiënten tegen te gaan.

De behandeling moet ruim aandacht besteden aan de wensen van de individuele patiënt;
waardigheid en autonomie moeten gerespecteerd worden. Toestemming voor behandeling
van patiënten die niet langer in staat zijn om dergelijke beslissingen te nemen roept
belangrijke ethische en wettelijke vraagstukken op.

Oudere mensen met psychiatrische stoornissen (met name depressie) kunnen meer tijd nodig
hebben om op de behandeling te reageren dan hun jongere tegenhangers. Functionele
psychiatrische stoornissen in het latere leven kennen een hoge frequentie van terugval;
zorgvuldige nazorg en voortgezette behandeling kunnen dit verminderen.

Oudere mensen zijn bijzonder gevoelig voor bijwerkingen van psychotrope medicatie.
Aandacht moet ook bestaan voor leeftijdsgebonden veranderingen in farmacokinetiek. Ook
interacties tussen psychotrope medicatie en co-morbiditeit van lichamelijke ziekten (en hun
behandeling) bij oudere patiënten komen veel voor. Gelijktijdige lichamelijke problemen bij
oudere mensen met een psychiatrische stoornis moeten behandeld worden; de mogelijkheid
bestaat dat dit de behandeling van de psychiatrische ziekte gunstig beïnvloed.

Behandelingsmogelijkheden gericht op verbetering van het cognitieve functioneren van
mensen met dementie en/of verandering van de loop van de ziekte, moeten actief onderzocht
worden. Vasculaire dementieën kunnen mogelijk voorkomen of vertraagd worden door
behandelingen die het risico van een beroerte verminderen.

Alle psychotherapeutische technieken (o.a. supportieve, psychodynamische, gedrags- en
cognitieve therapie) kunnen gebruikt worden voor oudere mensen. Aanpassingen kunnen
noodzakelijk zijn om rekening te houden met eventuele zintuiglijke of cognitieve tekorten.

Therapeutische interventies gericht op autonomie omvatten opnieuw leren van ADL
vaardigheden en verbeteren van de veiligheid in huis. Het leveren van praktische steun en
informatie, inclusief advies over sociale en wettelijke rechten, aan patiënten en degenen die
hen ondersteunen, is een belangrijke bijdrage.

Organisatie van diensten
De meeste oudere mensen met geestelijke gezondheidsproblemen worden verzorgd door
familie en/of vrienden, ondersteunt door de eerstelijnszorg die ook de continuïteit van zorg
waarborgt. De eerstelijns hulpverleners (en ook andere aanbieders van diensten) moeten een
beroep kunnen doen op de ouderenpsychiatrie als aanvullende meningen en advies nodig zijn
en/of voor directe gespecialiseerde zorg.

De multidisciplinaire specialistische dienst geleverd door ouderenpsychiatrie  kan een breed
scala van professionals omvatten: dokters, verpleegkundigen, psychologen,
bezigheidstherapeuten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en secretariële
ondersteuning. Zij behoren regelmatig bij elkaar te komen om de nieuwe verwijzingen en de
huidige patiëntengroep te coördineren en te bespreken. Dit team moet een duidelijke
voorzitter hebben.

De eerste inventarisatie behoort, indien enigszins mogelijk, thuis bij de patient te gebeuren;
gezins- of familieleden en eerstelijns hulpverleners behoren betrokken te worden. De
inventarisatie behoort te leiden tot het opstellen van een begeleidingsplan en



vervolgafspraken met duidelijke doelen en welomschreven verantwoordelijkheden voor de
leden van het multidisciplinaire team en de eerstelijns hulpverleners (meestal met een
toegewezen "sleutelfiguur"). De levering van steun, informatie en advies aan ondersteuners
behoort ook beschreven te zijn.

Ten einde de specialistische dienstverlening efficiënt te laten werken moet een breed scala
van hulpbronnen beschikbaar en bruikbaar zijn. Dit omvat een acute opname afdeling,
rehabilitatie, dagopvang, tijdelijke opvang en een scala van woonvormen voor mensen die
niet langer in staat zijn in hun eigen huis te blijven wonen. Belangrijk is een wederzijdse
beschikbaarheid van advies tussen ouderenpsychiatrie, interne geneeskunde en klinische
geriatrie (indien voorhanden). Contacten met gemeenschapsvoorzieningen (bijvoorbeeld
wijkcentra en ondersteuningsgroepen voor zowel informele zorgverleners als patiënten zelf)
zijn belangrijk.

Een allesomvattende dienstverlening in de ouderenpsychiatrie behoort klantgericht te zijn en
moet voldoende coördinatie tussen de diverse onderdelen kennen om continuïteit van zorg te
verzekeren. De dienstverlening behoort geïntegreerd te zijn in het totale aanbod van
gezondheidszorg- en sociale voorzieningen en moet ingepast zijn in adequate sociale,
politieke, wettelijke en economische kaders.

Verzekering van kwaliteit moet een prioriteit zijn bij alle onderdelen van de dienstverlening.
Dit is vooral belangrijk om respect te verzekeren voor de behoeften en wensen van die oudere
mensen die zelf niet in staat zijn deze tot uitdrukking te brengen.

Training
De specialisatie van ouderenpsychiatrie heeft wortels in algemene psychiatrie en interne
geneeskunde en vergt training in specifieke aspecten van zowel psychiatrische als
lichamelijke toestandsbeelden zoals deze voorkomen in oudere mensen. Ouderenpsychiatrie
behoort geleerd te worden in de diversiteit van omgevingen waarin het uitgeoefend wordt.

Leerprogramma's voor alle gezondheids- en sociale zorgverleners behoren een onderdeel te
bevatten over geestelijke gezondheidszorg bij oudere mensen. Lessen over geestelijke
gezondheidszorg bij oudere mensen behoort gegeven te worden aan middelbare scholen en
andere opleidingen, evenals tijdens de verdere professionele ontwikkeling.

Scholing en voorlichting over geestelijke gezondheidszorg bij oudere mensen behoort
gegeven te worden aan het grote publiek en aan groepen zorgverleners. Ontwikkeling van
geschikte handboeken met onderwijsmateriaal aangepast aan culturele achtergrond behoort
vorm gegeven te worden voor alle groepen van professionals en zorgverleners.

Onderzoek
Onderzoek in ouderenpsychiatrie bestrijkt een breed gebied, inclusief moleculaire biologie,
epidemiologie, neurochemie, psychofarmacologie,  gezondheidswetenschappen (ook
evaluatie van vernieuwende gemeenschapsprojecten) en ethiek.

Onderzoek op dit gebied levert een unieke kans voor kruisbestuiving tussen disciplines, is
cruciaal voor de ontwikkeling van de specialisatie en kan voordelen hebben voorbij eigen
terrein. Hulpverleners in het veld moeten getraind worden in onderzoeksmethoden en tijd en
gelegenheid krijgen onderzoek te verrichten.



Conclusies
Er bestaat al een grote hoeveelheid kennis en ervaring gerelateerd aan ouderenpsychiatrie.
Hopelijk zal de hier aangeboden richtlijn professionals en politici aanmoedigen om
dienstverlening, training en onderzoek te initiëren, op te bouwen en te verbeteren. Dit ten
behoeve van de wereldwijd snel verouderende populatie en daarmee samenhangend het
toenemende aantal oudere mensen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Het is van belang te onderkennen dat bronnen, vooral de aantallen geestelijke
gezondheidszorg professionals, in sommige landen erg beperkt is. In deze landen zal het
nodig zijn om verstandige prioriteiten te stellen voor geestelijke gezondheidsproblemen van
oudere mensen. Wij willen de volgende prioriteiten voorstellen:
1. Scholing van eerstelijns hulpverleners in ouderenpsychiatrie
2. Training van alle bestaande geestelijke gezondheidszorg professionals in de bijzondere
geestelijke gezondheidsproblemen van oudere mensen
3. Opzetten van multidisciplinaire groepen om te functioneren als kenniscentra

Het is de verantwoordelijkheid van de multidisciplinaire professionals die al werkzaam zijn
in het veld om druk uit te oefenen op regeringen. Zo kunnen zij verzekeren dat een redelijke
kwaliteit en betaalbare dienstverlening worden geleverd om de grote nood van oudere mensen
met psychiatrische stoornissen, wiens lichamelijke problemen en levensomstandigheden vaak
speciale aandacht behoeven, te ledigen.

Zonder twijfel is er een ruime rechtvaardiging voorhanden om steun te geven aan de
ontwikkeling van ouderenpsychiatrie met eigen leerprogramma's, loopbaan structuur en
multi-professionele steunnetwerken.
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