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Inleiding
In dit rapport wordt verslag gedaan van het evaluatieonderzoek naar de proefimplementatie van de
richtlijn ‘Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes’ bij drie
pilotlocaties. De Nederlandse Diabetes Federatie wil met de richtlijn bereiken dat bij alle volwassen
met diabetes op structurele wijze gesignaleerd wordt of er sprake is van depressieve klachten en te
bevorderen dat indien nodig en gewenst er passende (zelf) hulp wordt aangeboden. De werkgroep
heeft een vervolgsubsidie ontvangen voor de proefimplementatie van deze richtlijn en een
bijbehorende evaluatie.
In de periode oktober 2012 tot maart 2013 hebben drie locaties deelgenomen aan een
proefimplementatie om het gebruik van de conceptrichtlijn in de praktijk te testen. De doelstelling van
de proefimplementatie was om de uitvoeringsproblemen van de richtlijn in kaart te brengen en na te
gaan wat belangrijke randvoorwaarden zijn voor succesvolle implementatie. De locaties werden door
de NDF actief begeleid bij de implementatie van de richtlijn. Dit hield in dat zij werden ondersteund
met:
- een startbijeenkomst
- het maken van een diagnose van de uitgangssituatie
- het maken van een lokaal werkprotocol
- een scholing
-ondersteuning op maat bij de implementatie van de richtlijn.
De proefimplementatie heeft plaatsgevonden bij: het Diabetescentrum van het Ziekenhuis Medisch
Centrum Haaglanden Westeinde in Den Haag, het Diabetescentrum van Ziekenhuis Bethesda in
Hoogeveen en bij twee huisartsenpraktijken van zorggroep BV Zorg Oude IJssel.
In dit rapport zijn de doorgelopen implementatieactiviteiten toegelicht. En wordt omschreven welke
factoren daarbij bevorderend werken.
Het rapport bestaat uit vijf hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk beschrijft de opzet van het
evaluatieonderzoek. Hoofdstuk twee geeft een beschrijving van de resultaten die voortkomen uit de
interviews over de opgedane implementatie ervaringen. De resultaten van de bijgehouden logboeken
staat in hoofdstuk drie. Hoofdstuk vier bevat tot slot de conclusie en concrete aanbevelingen voor
locaties die in de toekomst aan de slag gaan met de implementatie van de richtlijn.
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1. Evaluatie opzet
Dit hoofdstuk omschrijft de implementatievraagstelling, de wijze van dataverzameling, de pilotlocaties
en de activiteiten ondernomen in de opstartfase.

1.1 Implementatievraagstelling
Om ervaring op te doen met de implementatie van de richtlijn in de diabeteszorg is een
proefimplementatie opgezet. Via de implementatie werd geëvalueerd in hoeverre het binnen de
pilotlocaties haalbaar was conform de ontwikkelde richtlijn te werken en welke randvoorwaarden
daarvoor noodzakelijk waren. Deze vraag is beantwoord op basis van onderstaande subvragen:
1. Wat zijn de ervaringen, barrières en verbeterpunten ten aanzien van de werkwijze zoals
beschreven in de richtlijn?
2. Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor succesvolle implementatie van de richtlijn binnen de
pilotlocaties?
Het doel was dat aan het einde van de implementatieperiode iedere locatie werkte met een protocol
dat voldoet aan de eisen zoals beschreven in de richtlijn. Het gaat hierbij om de volgende adviezen:
3. Het wordt aanbevolen het signaleren van depressieve klachten met behulp van een
signaleringsvragenlijst (CES-D,PHQ-9 of WHO-5) te starten bij het opstellen van het
behandelplan en vervolgens terug te laten komen tijdens de jaarlijkse controles. Het verdient de
aanbeveling dit te combineren met een meting van diabetes-specifieke emotionele distress
(middels de PAID vragenlijst).
4. In het reguliere contact met de patiënt (en diens naasten) is de diabeteszorgverlener alert op
signalen van spanningsklachten en depressieve klachten.
5. Bij aanwijzingen voor milde depressieve klachten kan afwachtend beleid, psycho-educatie of
(online) zelfhulp worden overwogen.
6. Bij een score die duidt op een grote waarschijnlijkheid van matig tot ernstige depressieve
klachten zal er in overleg met de patiënt een verwijzing plaatsvinden naar een BIG geregistreerd
psycholoog of psychiater met kennis van diabetes. In overleg met de patiënt kan gekozen
worden voor psychologische behandeling, psychotherapie of farmacotherapie.

1.2. Wijze van dataverzameling
Om de ervaringen van het gebruik van de richtlijn te toetsen is gebruik gemaakt van verschillende
soorten data.
Interviews uitgangsdiagnose
Voorafgaand aan de implementatie is per locatie met een aantal zorgverleners en de
implementatiecoördinator of manager een interview gehouden om een beeld te krijgen van de
uitgangsituatie (zie bijlage 1). Hierbij is gevraagd naar de huidige aandacht voor depressieve klachten
bij diabetes en de mogelijkheden voor doorverwijzing naar passende hulp. Vervolgens is gekeken in
hoeverre de huidige aandacht voor depressieve klachten afweek van de werkwijze zoals beschreven
in de richtlijn. Op basis van de uitkomsten werd bepaald waar de mogelijkheden liggen om de
zorgverlening rondom depressieve klachten verder te ontwikkelen en welke verbeteringen het beste
opgepakt konden worden.
Logboek
De bij signalering betrokken zorgverleners hebben tijdens de proefimplementatieperiode een logboek
bijgehouden waarin zij het verloop van ieder signaleringsgesprek bijhielden (zie bijlage 2). Het logboek
bevat een aantal vragen over patiëntkenmerken, zoals het type diabetes, de duur van de diabetes en
het al of niet bestaan van complicaties. Daarnaast werd genoteerd of de patiënt reeds bekend is met
psychosociale problematiek en of de patiënt hiervoor wordt behandeld. Om inzicht te krijgen in het
verloop van de signalering werd van iedere patiënt bijgehouden hoe er is gescoord op de
signaleringsvragenlijst, welke hulpvragen er naar voren zijn gekomen en welke afspraken er zijn
gemaakt met de patiënt ten aanzien van een eventueel vervolg. Ook werd er aan de zorgverlener
gevraagd naar de mate van zelfstandigheid en kunde bij het afnemen van de vragenlijst en het
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bespreken van de uitslag door de zorgverlener. Tenslotte werd er ook aan de zorgverlener gevraagd
naar de hoeveelheid tijd die is besteed aan het proces van signalering.
Interviews implementatie ervaringen
Na afloop van de implementatie werd wederom met dezelfde zorgverleners en de
implementatiecoördinator of manager een interview gehouden (zie bijlage 3). Hierbij werd teruggeblikt
naar de belemmerende en bevorderende factoren bij het uitrollen van de werkwijze binnen de locaties
en de waardering en bruikbaarheid van de richtlijnaanbevelingen.
Aanvankelijk was het plan om als onderdeel van de proefimplementatie een effect onderzoek uit te
voeren waarbij de locaties is gevraagd aan het einde van de implementatieperiode een databestand
op te leveren. De locaties gaven aan dat het opleveren van deze gegevens teveel werklast zou
opleveren en dat gezien de korte tijdspanne dit geen significante uitkomsten zou opleveren voor het
onderzoek. In overleg met de locaties is besloten dit gedeelte van het onderzoek te laten vervallen.

1.3. Pilotlocaties
De proefimplementatie heeft plaatsgevonden bij: het diabetescentrum van Ziekenhuis Medisch
Centrum Haaglanden Westeinde in Den Haag, bij het diabetescentrum van Ziekenhuis Bethesda in
Hoogeveen en bij twee huisartsenpraktijken van zorggroep BV Zorg Oude IJssel. De werving van
pilotlocaties is wisselend verlopen. De werving heeft voornamelijk plaatsgevonden via bestaande
contacten vanuit de richtlijnontwikkelgroep. De werving van tweedelijns locaties verliep moeiteloos
terwijl de werving van huisartsenpraktijken meer tijd in beslag nam. Niet alle huisartsenpraktijken
zagen de meerwaarde van structurele signalering van depressieve klachten bij mensen met diabetes.
Daarnaast speelden ook praktische problemen een rol waarbij met name tijdsgebrek een probleem
was.

1.4. Opstartfase
Aan het begin van de proefimplementatie heeft bij iedere locatie een startbijeenkomst plaatsgevonden
met de aangewezen implementatiecoördinatoren. Tijdens deze bijeenkomst is het implementatietraject
toegelicht en werd een beeld geschetst van welke ondersteuning de locatie van de NDF kon
ontvangen en wat er van de pilotlocatie werd verwacht. De afspraken zijn samengevat in een
samenwerkingsovereenkomst en in een implementatieplan. Daarop volgend zijn de volgende
activiteiten ondernomen: interviews voor het in kaart brengen uitgangsdiagnose, de realisatie van een
werkprotocol en een scholing.
Interviews uitgangsdiagnose
Bij aanvang van de implementatie is bij iedere locatie een interview afgenomen om een beeld te
krijgen van de uitgangsituatie (zie bijlage 1). De interviews duurden gemiddeld 45 minuten en vonden
plaats op locatie. De interviews zijn afgenomen bij: diabetesverpleegkundigen, internisten
centrummanagers, psychologen, een huisarts en een praktijkverpleegkundige.
De locaties is gevraagd wat voor hen de aanleiding was om te starten met de implementatie van de
richtlijn. De locaties noemen als redenen voor deelname: dat de pilot past bij de toekomstige
ontwikkelingen rondom psychosociale aspecten binnen de chronisch ziekenzorg, dat het
signaleringstraject aansluit bij de integrale visie van de organisatie op medische en psychosociale
diabeteszorg en eerder opgedane ervaringen met het toepassen van signaleringslijsten gericht op
psychisch welzijn. Voor alle locaties gold dat er nog geen gestructureerde werkwijze was ten aanzien
van de signalering van depressieve klachten. Signalering vond met name plaats vanuit het “onderbuik
gevoel”. De verwachting bij zorgverleners was dat depressieve klachten niet in alle gevallen door hen
werden herkend. Dit omdat zij als diabeteszorgverlener primair gefocust zijn op de somatische kant
van diabetes en dat zij bovendien kennis en tools misten om depressieve klachten gestructureerd bij
de patiënt te onderzoeken. Ook patiënten waren niet altijd in staat hun klachten bespreekbaar te
maken.
Iedere locatie is gevraagd welke verwachtingen zij hebben t.a.v. het afnemen en bespreken van
signaleringsvragenlijsten voor depressieve klachten. De locaties benadrukten het belang van een
eenvoudig in te vullen vragenlijst aansluitend bij de behoefte van de veelal laaggeschoolde
patiëntenpopulatie en patiënten van niet westerse afkomst. De in te zetten vragenlijst is bij voorkeur
kort, heeft een heldere vraagstelling en is in meerdere talen beschikbaar. Tevens werd gewezen op de
beperkte beschikbare tijd in het consult voor het uitvoeren van de reguliere controles . De reguliere
controles mochten niet ten koste gaan van het afnemen en bespreken van de signaleringslijst.
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Realisatie werkprotocol
Op basis van de uitkomsten van de uitgangsdiagnose en de aanbevelingen uit de richtlijn werd samen
met de locaties bepaald waar de mogelijkheden lagen om de zorgverlening rondom depressieve
klachten bij patiënten met diabetes verder te ontwikkelen. De coördinatoren kregen de opdracht voor
het maken van een vertaling van de richtlijn naar een lokaal werkprotocol (zie bijlage 4). Hierin is
omschreven:
-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.
Voor de realisatie van het werkprotocol is gebruik gemaakt van voorbeeldprotocollen die al ontwikkelt
waren binnen bestaande initiatieven rondom signalering van depressieve klachten bij mensen met
diabetes. Deze protocollen bieden een goed handvat voor het in kaart brengen van taken en
verantwoordelijkheden en bijbehorende logistieke processen.
Scholing
Om ervoor te zorgen dat de betrokken zorgverleners van de locaties over voldoende competenties
beschikten om op een adequate wijze diabetespatiënten met depressieve klachten te herkennen en te
begeleiden hebben de teams gezamenlijk een scholing gevolgd van één dagdeel. De scholing werd
verzorgd door het VU Medisch Centrum in Amsterdam. De scholing was gericht op: het herkennen
van depressieve klachten, het omgaan met signaleringsvragenlijsten, communicatievaardigheden en
de verwijsmogelijkheden (zie bijlage 5).
Zelfstandig aan de slag met signalering
Na de realisatie van de nodige randvoorwaarden met ondersteuning van de NDF zijn de locaties in
een periode van drie maanden zelfstandig aan de slag gegaan met de werkwijze zoals beschreven in
de richtlijn. In totaal zijn x aantal vragenlijsten afgenomen en besproken met de patiënt. In hoofdstuk x
worden de opbrengsten van de signalering weergeven. De locaties zijn gemiddeld 4 keer bezocht door
de NDF voor het monitoren van de voortgang en het bieden van ondersteuning bij
implementatievraagstukken. Het volgende hoofdstuk beschrijft de opgedane implementatie
ervaringen.
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2. Beschrijving implementatie ervaringen
In de interviews en gedurende het implementatietraject is de locaties gevraagd naar de inhoudelijke
waardering van de richtlijn en de haalbaarheid van de aanbevelingen. In dit hoofdstuk worden de
resultaten beschreven.
Bruikbaarheid
De deelnemende locaties vonden de richtlijn bruikbaar in de klinische praktijk en een waardevolle
toevoeging binnen de reguliere diabeteszorg. Het hebben van een objectieve maat in de vorm van een
score op een signaleringsvragenlijst wordt door de zorgverleners als positief ervaren.
“De vragenlijst biedt houvast bij een ‘niet pluis’ gevoel” (diabetesverpleegkundige)
“Het is een goede aanvulling op de standaard diabeteszorg” (internist)
“Het gebruik van een signaleringsvragenlijst geeft een snel beeld van de psychische
gesteldheid van een patiënt” (diabetesverpleegkundige)
“Het bespreken van een signaleringsvragenlijst biedt een andere insteek voor je consult. Bij
sommige patiënten heb je het gevoel dat je iedere keer een standaard riedel afdraait. En dan
merk je dat je met de bespreking van de signaleringsvragenlijst een hele andere dimensie
geeft aan het consult” (diabetesverpleegkundige)
Ook door patiënten wordt de aandacht voor hun psychisch welbevinden binnen de
diabetesbehandeling gewaardeerd. Zij vinden het fijn dat er nu ‘echt’ een keer wordt gevraagd hoe het
met ze gaat. Voor alle locaties geldt dat met de invoering van de richtlijn de alertheid op depressieve
klachten bij zorgverleners is vergroot.
Signaleringsinstrument
Om zoveel mogelijk ervaring op te doen met de toepasbaarheid van de geselecteerde
signaleringsvragenlijsten konden de locaties kiezen uit een of meerdere van de aanbevolen
signaleringsvragenlijsten (CES-D, PHQ-9, WHO-5 eventueel in combinatie met de PAID).
Diabetescentrum MCH Westeinde koos voor de PHQ-9 vragenlijst vanwege haar laaggeschoolde
patiëntenpopulatie met veelal een niet westerse afkomst. De PHQ-9 bevat per vraag meerdere
probleemomschrijvingen wat de interpretatie van de vragen door patiënt naar verwachting zou
vergemakkelijken. Het invullen van de PHQ-9 bleek in de praktijk voor de meerderheid van de
patiënten geen enkel probleem.
“Mensen vullen de vragenlijst makkelijk in. Slechts een paar mensen hadden moeite met de
taal” (diabetesverpleegkundige)
“Het is een fijne vragenlijst. Hij is goed omschreven, snel door patiënten in te vullen en voor
jezelf als zorgverlener makkelijk te interpreteren omdat er geen omrekening van de items
nodig is”. (diabetesverpleegkundige)
“De WHO-5 vragenlijst is naar mijn mening te kort. Uit de PHQ-9 haal je veel meer. De CES-D
vragenlijst heeft teveel tegenstrijdigheden”.(diabetesverpleegkundige)
Bij aanvang van de implementatie bestond er de enige twijfel bij de zorgverleners van
Diabetescentrum MCH Westeinde over de PHQ-9 vragenlijst. Dit werd veroorzaakt door een van de
vraagstellingen van de PHQ-9 namelijk, “Denken dat het beter zou zijn dat u dood bent of denken aan
manieren om uzelf iets aan te doen?”. In de praktijk bleek deze vraag geen enkele weerstand op te
roepen bij patiënten. Ook voor zorgverleners bleek het geen probleem om deze vraag te bespreken
met de patiënt. De PHQ-9 bestaat uit 9 items en kent geen omgekeerde items waardoor het optellen
voor de zorgverlener als eenvoudig werd ervaren.
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Het Diabetescentrum van Ziekenhuis Bethesda koos voor de proefimplementatie twee vragenlijsten,
namelijk de CES-D en de WHO-5. De CES-D vragenlijst werd door de zorgverleners en patiënten
minder gewaardeerd. Dit vanwege de lengte, de lastige vraagstelling en het negatieve karakter van de
vragenlijst. De negatieve vraagstelling werd met name door patiënten met wie het goed ging als
storend ervaren. De WHO-5 vragenlijst vond men daarentegen prettiger om mee te werken en ‘minder
zwaar op de hand’. Laaggeschoolde patiënten waren in staat de WHO-5 zonder verdere begeleiding
in te vullen.
“Ik kies ervoor om te werken met de WHO-5 vragenlijst. Deze lijst is kort en heeft een
positieve vraagstelling en dat vind ik prettig. Mijn patiënten zijn op leeftijd en hebben soms wat
extra hulp nodig” (diabetesverpleegkundige).
“Ik vind het belangrijk dat onze zorgverleners kiezen voor een vragenlijst die bij hen past. Zo is
er een verpleegkundige in ons team die heel bewust kiest voor de CES-D. De vragenlijst biedt
haar een goed handvat om eventuele problematiek goed uit te diepen” (manager)
De locatie heeft een paar keer aanvullend de PAID vragenlijst afgenomen. De vragenlijst wordt gezien
als goede aanvulling voor het in kaart brengen van eventuele diabetesgerelateerde distress, echter de
bespreking van twee vragenlijsten kost in de praktijk teveel tijd.
Binnen de huisartsenpraktijken van zorggroep BV Zorg is ervaring opgedaan met de WHO-5
vragenlijst. Dit vanwege de bruikbaarheid voor het monitoren van het psychisch welzijn, aansluitend bij
het beleid van de NHG Standaard voor diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassenen met
diabetes type 2. De toepassing van de WHO-5 werd als positief beoordeeld omdat deze vragenlijst
kort is, positief gesteld en omdat de uitkomst gemakkelijk te interpreteren is. Patiënten hadden over
het algemeen geen moeite met het invullen van de vragenlijst.
“De WHO-5 vragenlijst is kort en de vraagstelling is helder” (praktijkverpleegkundige)
De locaties adviseren de keuze van de vragenlijst af te laten hangen van de visie van de instelling en
de voorkeur van de zorgverlener.
Afname signaleringsvragenlijst
Voor alle locaties geldt dat de signalering van depressieve klachten werd aangekondigd als standaard
onderdeel van de diabeteszorg. Slechts enkele patiënten maakten bezwaar tegen het invullen van de
signaleringsvragenlijst. Geen van de deelnemende locaties zag de mogelijkheid om de
signaleringsvragenlijst digitaal aan te bieden. Daardoor moest de scoreberekening handmatig
gebeuren, maar dit heeft niet tot problemen geleid. Volgens de locaties heeft het werken met papieren
vragenlijsten zelfs bijgedragen aan de laagdrempeligheid van het invullen van de vragenlijst. Voor de
toekomst is met name voor de jongere patiëntenpopulatie digitale afname wenselijk. Per locatie wordt
hieronder kort de wijze van afname van de signaleringsvragenlijst beschreven.
Diabetescentrum MCH Westeinde heeft per dag twee signaleringsvragenlijsten afgenomen per
diabetesverpleegkundige. Waarbij is geselecteerd op, patiënten die de Nederlandse taal spraken en
konden lezen en niet zwanger waren. De doktersassistentes waren verantwoordelijk voor de selectie
van de patiënten en de bijbehorende logistieke planning. Zodra de geselecteerde patiënten zich
meldde bij de balie werd signaleringsvragenlijst aan hen uitgereikt door de doktersassistentes met een
korte instructie en het verzoek de vragenlijst in de wachtkamer in te vullen. De logistieke
ondersteuning door de doktersassistentes werd door de diabetesverpleegkundigen als zeer prettig
ervaren. Doordat de patiënten zelf hun ingevulde vragenlijst meenamen naar het consult werd het
bespreken van de lijst niet vergeten.
“Het proces zoals het liep ging goed. De patiënten kwamen vanzelf met hun vragenlijst. Je kon
er niet omheen” (diabetesverpleegkundige)
Bij Diabetescentrum Bethesda waren de diabetesverpleegkundigen zelf verantwoordelijk voor het
selecteren van patiënten en het uitreiken van de signaleringsvragenlijst. De vragenlijst werd tijdens het
consult uitgedeeld en ingevuld, terwijl de diabetesverpleegkundige even iets voor zichzelf ging doen.
Ondanks dat deze manier van werken is bevallen kent deze volgens de zorgverleners ook nadelen,
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namelijk dat door tijdsdruk de signalering weleens wordt vergeten en dat, er al dan niet bewust, een
voorselectie plaatsvindt van patiënten die op dat moment geschikt zijn om de vragenlijst in te vullen.
Ook kost het invullen van de vragenlijst tijdens het consult tijd.
“De afname van de vragenlijst tijdens het consult is goed bevallen. Er komen spontane verhalen los
tijdens het invullen. Hierdoor moet je soms wel rekening houden met je tijd” (diabetesverpleegkundige)
Het centrum geeft hierbij als mogelijke oplossing dat de patiënt de eerste keer tijdens het consult de
vragenlijst invult en dat in het vervolg de vragenlijst voorafgaand aan het consult wordt aangeboden
door het secretariaat. Dit maakt het mogelijk de patiënt de eerste keer te voorzien van een goede
introductie en uitleg.
Ook bij de huisartsenpraktijken van zorggroep BV Zorg was de praktijkverpleegkundige zelf
verantwoordelijk voor de selectie van patiënten. Tijdens het consult werd na een korte uitleg van de
praktijkverpleegkundige aan de patiënt gevraagd om de vragenlijst in te vullen. Ondanks dat de
praktijkverpleegkundige tijdens het invullen de patiënt zoveel mogelijk met rust probeerde te laten lijkt
deze werkwijze volgens haar niet ideaal. Om ervoor te zorgen dat de patiënt niet wordt beïnvloedt
door het bijzijn van de zorgverlener wordt aanbevolen de vragenlijst uit te reiken met het verzoek deze
thuis in te vullen. De ingevulde vragenlijst kan tijdens het volgende bezoek met de patiënt worden
besproken.
Meetmomenten
De richtlijn adviseert een jaarlijks onderzoek naar depressieve klachten, bijvoorbeeld als onderdeel
van de jaarcontrole. Vanwege de pilotsetting vond de signalering in dit onderzoek plaats tijdens de
reguliere controles van de diabetesverpleegkundige en praktijkverpleegkundige. Het plannen van de
signalering tijdens de reguliere controles achtten de locaties wel haalbaar, mits er voldoende tijd wordt
gereserveerd voor het consult.
“Soms is er maar 30 minuten gepland voor een jaarcontrole, terwijl hier in werkelijkheid 45
minuten voor staat. Het wordt dan lastig om naast je verplichte onderdelen ook nog eens een
signaleringsvragenlijst te bespreken” (diabetesverpleegkundige)
Het afnemen en bespreken van de vragenlijst hoeft volgens de locaties geen extra tijd te kosten mits
er flexibel kan worden omgegaan met het verplaatsen van reguliere onderdelen naar een volgend
consult indien dit echt noodzakelijk is. Met name bij patiënten met aanwijzingen voor depressieve
klachten werd prioriteit gegeven aan het in kaart brengen van een eventuele zorgbehoefte en werden
reguliere onderdelen van de controle verschoven naar een ander moment.
Bespreken signaleringsvragenlijst
De signaleringsvragenlijst vormt een goed handvat voor zowel de zorgverlener als de patiënt om het
gesprek aan te gaan over hun psychische gesteldheid. Het refereren aan de score per vraag is
volgens de zorgverleners vaak al voldoende om het verhaal los te krijgen bij de patiënt. De vragen
blijken goede aanknopingspunten voor verdieping, verheldering en bewustwording bij patiënten. Met
behulp van de vragenlijst kan de zorgverlener gericht vragen hoe het met de patiënt gaat, zonder dat
de patiënt uitwijkt naar details die voor het verloop van het consult minder relevant zijn.
“Je moet het bespreken van de vragenlijst niet zwaarder maken dan nodig” (diabetes
verpleegkundige)
“In begin is het wat onwennig omdat je nog niet helemaal in de vragenlijst thuis bent. Maar dat
gevoel verdwijnt al snel. Het is een kwestie van gewoon doen, dan merk je vanzelf dat het
veel minder lastig is dan van te voren gedacht!” (diabetesverpleegkundige)
“Bij een lage score is het vaak al voldoende om te beginnen met de zin: ik zie dat u meer aan
de linkerkant dan aan de rechterkant omcirkeld heeft” (praktijkverpleegkundige)
Verwijzing naar behandelaanbod
Om goed op de hoogte te zijn van de verwijsmogelijkheden, zodat voor zorgverleners duidelijk is naar
wie intern en extern doorverwezen kan worden is aan de locaties een format aangeboden voor het
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uitwerken van een locale sociale kaart. Tijdens de implementatie zijn de locaties in samenwerking met
de medisch psycholoog of POH GGZ gestart met het invullen van deze lijst.
“Het is belangrijk door te kunnen verwijzen naar een psycholoog met kennis van diabetes”
(diabetesverpleegkundige).
“Je hoeft niet altijd door te verwijzen naar externe aanbieders. Veel van de mensen kunnen
ook op onze eigen poli terecht voor bijvoorbeeld counseling” (manager).
“Een medisch psycholoog als onderdeel van het diabetesteam is belangrijk voor de
laagdrempelige verwijzing” (diabetesverpleegkundige)
e

“ Een enkel telefoontje met GGZ 1 lijn leverde een schat aan informatie op over
verwijsmogelijkheden die voor de patiënt erg laagdrempelig blijken te zijn. Niet elke patiënt
e
met klachten wil nl direct naar een 2 lijns psycholoog. Wat bleek: veel huisartsen in de buurt
hebben een SPV-er waar hun eigen patiënt kosteloos terecht kan. Een SPV-er heeft zelf ook
weer een groot netwerk met heel gerichte oplossingen”
Voorafgaand aan de implementatie is door de medisch psychologen van het diabetescentrum van
Medisch Centrum Haaglanden aangegeven dat er een aantal factoren zijn die de verwijzing en
behandeling belemmeren: de behandelaar is beperkt fysiek aanwezig op de locaties, wachtlijsten,
patiënten komen niet altijd opdragen (no show’s) of patiënten willen geen doorverwijzing vanwege het
taboe/stigma rondom psychische problematiek. Bij externe verwijzingen vormt de eigen bijdrage voor
veel patiënten een belangrijke drempel. De implementatie van de richtlijn heeft binnen het
diabetescentrum van Medisch Centrum Haaglanden gezorgd voor een toename van het aantal
verwijzingen naar de medisch psycholoog. Voorheen zagen de medisch psychologen voornamelijk
‘het topje van de ijsberg’, de patiënten met ernstige psychische problemen. Met komst van de richtlijn
worden nu ook steeds meer patiënten met aanwijzingen voor milde tot matige depressieve klachten
doorverwezen.
“Ik krijg steeds meer verwijzingen binnen met de vraag: is hier sprake van depressie?”
(medisch psycholoog)
“Het in kaart brengen van een sociale kaart is niet eenvoudig. Bij onze patiënten is er vaak
sprake van complexe problematiek. Vaak zijn het niet alleen depressieve klachten, maar ook
sociale problematiek los van de diabetes” (medisch psycholoog).
De medisch psychologen van het Bethesda ziekenhuis zijn fysiek niet aanwezig in het
diabetescentrum. Bij een verwijzing moet de patiënt hiervoor naar een andere locatie. Dit vormt een
belangrijke belemmering bij de verwijzing tezamen met het taboe/stigma wat bij, de voornamelijk
oudere, patiëntenpopulatie leeft rondom psychische problematiek. Het centrum geeft aan dat tijdens
de implementatie de voornaamste focus lag bij de afname en bespreking van
signaleringsvragenlijsten. Het in kaart brengen van verwijsmogelijkheden kreeg in de laatste fase van
het implementatietraject een duidelijkere plaats. Voor een verkenning van de verwijsmogelijkheden
heeft een gesprek plaatsgevonden met de medisch psycholoog van het ziekenhuis en heeft een
bezoek plaatsgevonden bij een regionale GGZ aanbieder. De resultaten zijn vastgelegd in een sociale
kaart (zie bijlage 6).

Randvoorwaarden
Tijdens de implementatie van de richtlijn binnen de locaties blijken een aantal factoren bevorderend te
hebben gewerkt. Het gaat hier om: draagvlak van het diabetesteam, de aanwezigheid van een
implementatiecoördinator, beschikbaarheid van een werkprotocol, deskundigheidsbevordering, tijd,
multidisciplinair overleg, en dossiervoering.
Draagvlak
Draagvlak op alle niveaus bleek een belangrijke voorwaarde voor de succesvolle implementatie van
de richtlijn binnen de locaties. Het betreft hier zowel het management- als zorgverlenersniveau.
Zorgverleners dienen gemotiveerd te zijn om de signalering uit te voeren en het management is
belangrijk voor het faciliteren van de randvoorwaarden. Ook het behouden van het draagvlak door het
constant betrekken van het diabetesteam in het implementatieproces bleek essentieel.
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“De managers moeten toestaan dat zorgverleners tijd spenderen aan het afnemen van de
signaleringslijst en toestaan dat soms reguliere onderdelen van de controle worden
overgeslagen of uitgesteld” (diabetesverpleegkundige).
Implementatiecoördinator
Per locatie is op voorhand een implementatiecoördinator aangesteld. Deze persoon fungeerde als
kartrekker. De coördinator was verantwoordelijk voor het enthousiasmeren van de zorgverleners, het
ontwikkelen van een lokale werkomschrijving en het monitoren van de voortgang. De coördinator
diende met name in de beginfase als vraagbaak voor zorgverleners bij het zich eigen maken van de
signaleringsmethodiek en als motivator bij het verankeren van de signalering in de dagelijkse
werkzaamheden.
“Zeker in het begin merkte ik dat de diabetesverpleegkundigen het prettig vonden om hun
ervaringen met mij te delen. Ik kon hen op weg helpen bij lastige situaties of bij twijfels over
hoe te handelen bij bepaalde scores. Deze behoefte werd steeds minder naar mate ze meer
ervaringen opdeden met het afnemen en bespreken van de vragenlijsten”(centrummanager).
“Ik vond het prettig in het begin ervaringen met mijn coördinator te delen. Dan konden we
samen bekijken of bijvoorbeeld registratie van de uitkomst in het patiëntendossier voldoende
was of dat de patiënt moest worden ingebracht bij het MDO”.
“Mijn fysieke aanwezigheid op de werkvloer zorgde voor een reminder voor het afnemen van
signaleringslijsten. Elke keer als ze me zagen dachten ze: oja! Hiermee werd voorkomen dat
de signalering werd vergeten in de waan van de dag” (huisarts).
Beschikbaarheid van een werkprotocol
Bij aanvang van de implementatie is de coördinatoren gevraagd de werkwijze zoals beschreven in de
richtlijn te vertalen en vast te leggen in een lokaal werkprotocol. Het vastleggen van deze afspraken
zorgde dat afspraken, verantwoordelijkheden en rollen voor alle betrokkenen duidelijk waren. Tevens
geeft het een handvat in welke gevallen consultatie of verwijzing noodzakelijk is.
“Het opstellen van een duidelijk stappenplan is belangrijk. Dit geeft je een handvat hoe te
handelen wanneer er iets aan de hand is”. (praktijkverpleegkundige).
“Het opstellen van het werkprotocol is het halve werk van de implementatie” (manager)
“Bij aanwijzingen voor ernstige depressieve klachten vind ik het belangrijk dat zorgverleners
direct contact met mij opnemen en bijvoorbeeld niet wachten op tot eerst volgende MDO. Het
is belangrijk dat wij deze patiënt zo snel mogelijk zien”.
Deskundigheidsbevordering
Enkele vragen die voorafgaand aan de scholing bij de zorgverleners leefden:
“Hoe bepaal je als zorgverlener de scheidingslijn tussen balen dat iemand diabetes heeft of
het last hebben van depressieve klachten?” (diabetesverpleegkundige)
“Wat is de rol van de persoonlijkheid van de patiënt? Sommige patiënten zijn van zichzelf
negatief en somber” (diabetesverpleegkundige)
“Tot waar liggen mijn verantwoordelijkheden als diabetesverpleegkundige? Ik ben toch geen
psycholoog?” (diabetesverpleegkundige)
Om ervoor te zorgen dat de betrokken zorgverleners van de locaties over voldoende competenties
beschikten om op een adequate wijze diabetespatiënten met depressieve klachten te herkennen en te
begeleiden hebben de teams een scholing gevolgd van een dagdeel. De locaties zagen het belang
van de scholing, maar gaven aan dat de inhoud te basaal was en te weinig handvatten gaf om als
locatie zelfstandig aan de slag te gaan. De scholing werd wel gezien als goede kick-off bijeenkomst
wat zorgde voor een gezamenlijk draagvlak en enthousiasme bij de teams. Een knelpunt bij de
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scholing was het niet volledig aansluiten bij de behoefte van de zorgverleners en het ontbreken van de
handvatten om als locatie zelfstandig aan de slag te gaan.
“Deelname aan de scholing was goed voor het teamgevoel. Na de scholing stond iedereen
achter het belang van structurele signalering. Het was echt een gezamenlijk project geworden”
(diabetesverpleegkundige)
Tijd van zorgverleners
Het afnemen van de signaleringsvragenlijst en bespreken ervan vraagt de zorgverleners tijd. In
hoeverre dit extra tijd vraagt daar verschillen de zorgverleners in.
“Het afnemen van de signaleringsvragenlijst komt er gewoon bij. Deze tijd kun je niet aan
andere dingen besteden” (diabetesverpleegkundige).
“Als er niets aan de hand is ben je binnen 5 minuten uitgesproken”
(diabetesverpleegkundige)
“Het kost soms wel meer tijd, maar het is voor goede patiëntenzorg zeker geen verloren tijd.
Het heeft juist een toegevoegde waarde” (diabetesverpleegkundige)
“Als je een patiënt hebt met problemen en je breekt ze open dan kan het zijn dat je hele
consult in rook op gaat. Dit moet je accepteren en een extra consult inplannen voor de
verplichte onderdelen” (diabetesverpleegkundige)
Vanwege de pilotsetting vulde de zorgverleners na ieder signaleringsgesprek een logboek in. De
zorgverleners geven aan dit een onderdeel relatief hen veel tijd kostte. De verwachting is dat bij het
wegvallen van het logboek de signalering beter past binnen de beschikbare tijd van het consult.
Het diabetescentrum van ziekenhuis Bethesda gaf aan dat het moment waarop bij hen is gestart met
de implementatie niet ideaal was. Gedurende de implementatieperiode nam het diabetesteam deel
aan een ander project wat de nodige tijd en inzet van de zorgverleners vereiste.
Hierdoor had het afnemen en bespreken van signaleringsvragenlijsten niet altijd prioriteit. Het
diabetescentrum adviseert andere locaties goed na te denken over het juiste moment van invoering
waarin andere ontwikkelingen de implementatie niet belemmeren.
Tijd coördineren implementatie
Met de financiële prikkel van de NDF zijn de coördinatoren vrijgemaakt voor 12 uur per maand om de
implementatie vorm te geven en te versnellen. De grootste tijdsinvestering zat volgens de
coördinatoren in de realisatie van het werkprotocol, het organiseren van de logistiek rondom de
signalering en het bijwonen van de scholing en het uitwerken van de sociale kaart. De tijdsinvestering
werd minder naar mate de randvoorwaarden gerealiseerd waren en de zorgverleners meer ervaring
hadden in het afnemen en bespreken van de vragenlijsten.
Multidisciplinair overleg
Het hebben van een multidisciplinair overleg of teamoverleg, waar bij voorkeur een psycholoog
aanwezig is, wordt gezien als belangrijke plek om van elkaar te leren en twijfels met kenbaar te
maken.
“Er was tijdens het MDO meer aandacht voor psychische aspecten. Er was meer oog voor.
De diabetesverpleegkundigen kwamen met verrassende casussen” (internist).
Om nog meer profijt te hebben van het MDO wordt aanbevolen duidelijke afspraken te maken in welke
gevallen patiënten worden ingebracht tijdens het overleg.
Dossiervoering
Alle drie de locaties werken met een digitaal patiëntendossier welke inzichtelijk is voor de
zorgverleners van het diabetesteam. In de dossiers is ruimte gemaakt voor het noteren van de
uitkomst van de signalering en de afgesproken vervolgacties. De locaties adviseren voorafgaand
goede afspraken te maken ten aanzien van de registratie in het patiëntendossier (wat wordt wel/niet
geregistreerd, toestemming patiënten noodzakelijk, wie heeft inzage).
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“Aanvankelijk konden wij als medisch psychologen niet in het elektronisch patiëntendossier.
Naar aanleiding van de implementatie hebben we deze toegang wel gekregen”(medisch
psycholoog).
“Bij sommige patiënten voelt het soms niet helemaal goed en wil je hier tijdens een volgend
consult op terugkomen. Voorheen vergat je dit weleens, maar door het noteren van de
uitkomst van de signalering heb je een handvat om er bewust naar vragen”
(praktijkverpleegkundige).
“Ik vraag de patiënten altijd of ze het goed vinden dat de uitkomst van de signalering wordt
genoteerd in het EPD”.
Evaluatie en borging
Aan het einde van de implementatieperiode is gevraagd in hoeverre de locaties de intentie hebben om
het signaleren van depressieve klachten standaard onderdeel te laten uitmaken van de diabeteszorg.
Het diabetescentrum van Medisch Centrum Haaglanden geeft aan een plan op te gaan stellen waarin
de structurele signalering van depressieve klachten bij hun gehele patiëntenpopulatie wordt
gewaarborgd. Hierbij zullen zij onder andere samen met de medisch psychologen kijken hoe om te
gaan met patiënten met taalbarrières (welke vragenlijst is voor deze populatie het meest geschikt, wat
zijn mogelijkheden voor psychologische zorg passend bij de taal en cultuur).
Het diabetescentrum van ziekenhuis Bethesda geeft aan in ieder geval door te willen gaan met het
afnemen van de signaleringsvragenlijsten. Tijdens een laatste ‘kick-off’ meeting wordt gezamenlijk
besloten welke lijst zal worden gebruikt voor de signalering en wordt het werkprotocol inclusief sociale
kaart ‘vastgesteld’. Na een jaar wordt de werkwijze geëvalueerd.

Reflectie op het implementatieproces
Aan de locaties is gevraagd of zij vanuit hun rol willen reflecteren op het implementatieproces welke zij
hebben doorlopen.
Tevredenheid ondersteuning NDF
De locaties geven aan tevreden te zijn over de ondersteuning van de NDF. Zij gaven hiervoor als
redenen: het regelmatige locatiebezoek, het nakomen van gemaakte afspraken en het rekening
houden met de wensen van de locatie. De start-up meeting was erg prettig.
Verbeteringen implementatieproces
De doorlooptijd van de implementatie was volgens de locaties erg kort. Hierdoor was er maar beperkte
tijd beschikbaar waarin de locaties zelfstandig ervaring konden opdoen met de signalering.
De locaties zijn minder tevreden met de ontvangen scholing omdat deze onvoldoende aansloot bij de
wensen en verwachtingen. Daarnaast had men liever een scholing op locatie gehad, wat hen nodige
reistijd had gescheeld. Een locatie gaf aan meer ondersteuning te willen bij de realisatie van het
werkprotocol.
Wensen voor de toekomst
Het diabetescentrum van ziekenhuis Bethesda wenst in de toekomst een digitale vragenlijst ter
beschikking te hebben voor haar jongere patiëntenpopulatie. Het diabetescentrum van Medisch
Centrum Haaglanden hoopt dat er in de toekomst meer handvatten komen voor het signaleren van
depressieve klachten en het aanbieden van passende hulp voor haar allochtone patiëntenpopulatie.
Zij geven aan voor hun Nederlandse patiëntenpopulatie een grote slag te hebben gemaakt, maar dat
er voor de allochtone populatie nog een hoop te winnen valt.
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3. Resultaten logboek
Studiepopulatie
In totaal is bij 343 patiënten een signaleringsvragenlijst afgenomen. De populatie kende een bijna
gelijke verdeling van mannen en vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 60 jaar. Het merendeel van
de patiënten heeft diabetes type 2 (73%) tegenover 19% met type 1 diabetes. 74% van de patiënten
heeft deze diagnose langer dan 5 jaar. De gemiddelde Hba1C waarde ligt op 62 mmol. Het merendeel
van de patiënten is van Nederlandse afkomst (76%) gevolgd door een Surinaamse of Hindoestaanse
afkomst. 23% is bekend met psychologische klachten in de voorgeschiedenis en 26% met klachten
van onwel bevinden of somberheid. Hiervan is 9% momenteel onder behandeling.
Scores op depressieve klachten
In totaal zijn er bij 23% (79 patiënten) aanwijzingen voor depressieve klachten. Van deze groep waren
62% (49 patiënten) bekend met deze klachten en 38% niet bekend. Van deze groep heeft 25% (30
patiënten) een hulpvraag. 75% van de patiënten geeft aan geen verdere hulp te willen ontvangen of al
onder behandeling te zijn.
Afnemen en bespreken vragenlijst
Bij de meerderheid van de patiënten (85%) verloopt de afname en bespreking van de vragenlijst
zonder problemen. Een klein deel van de patiënten heeft moeite met het invullen van de vragenlijst.
De gemiddelde duur van het bespreken van de uitslag is 9,7 minuten. Het overgrote deel van de
zorgverleners geeft aan geen verdere behoefte aan ondersteuning nodig te hebben bij het afnemen
en bespreken van de vragenlijst. In bijlage 7 zijn de resultaten per locatie weergegeven.
Tabel 1. Afgenomen vragenlijsten per locatie
Locatie

Signaleringsvragenlijst

Aantal afgenomen
lijsten

Diabetescentrum MCH Westeinde

PHQ-9

173

Diabetescentrum Bethesda Ziekenhuis

CES-D
WHO-5
PAID

31
50
1

Huisartsenpraktijk Zorggroep Oude IJssel

WHO-5

88

Totaal 343

Tabel 2. Resultaten totale onderzoekspopulatie
Karakteristieken
totaal 343 respondenten

Aantal %

Geslacht:
Man

170 50%

Vrouw

166 48%

Niet ingevuld
Gemiddelde leeftijd:

7

2%

60 jaar

Man

61 jaar

Vrouw

58 jaar

Type diabetes:
Type 1

65 19%

Type 2

249 73%

Niet ingevuld

29

8%

3

1%

Diagnose diabetes sinds:
Korter dan 1 jaar

13

1 tot 5 jaar
Langer dan 5 jaar
Niet ingevuld
Gemiddeld HbA1c

53 15%
253 74%
34 10%
62 mmol

Etniciteit:
Antilliaans

6

2%

19

6%

Indonesisch

5

1%

Irakees

1

0%

n.i.

9

3%

262

76%

Perzisch

1

0%

Pools

1

0%

Somalisch

1

0%

Surinaams

27

8%

Turks

5

1%

Tunesisch

3

1%

Marokkaans

3

1%

Hindoestaans

Nederlands

Psychologische klachten in voorgeschiedenis:
Ja
Nee
Niet ingevuld

79 23%
250 73%
14

4%

Depressieve klachten of klachten van onwelbevinden in voorgeschiedenis:
Ja
Nee
Niet ingevuld

89 26%
245 71%
9

3%

30

9%

Onder behandeling van psychologische klachten:
Ja
Nee
Niet ingevuld
Totale gemiddelde score WHO-5:

279 87%
16

5%
69,95

Verdeling scores WHO-5:
50 en hoger (geen aanwijzingen depressieve klachten)
49 - en lager (aanwijzingen depressieve klachten)

112 82%
24 18%

Totale gemiddelde score CES-D:

7,6

Verdeling scores CES-D:
0-15 (geen verdenking)

27

87%

16-20 (verdenking milde depressie)

2

6%

21 en hoger (verdenking matige-ernstige depressie)

2

6%

Score PAID

12 (n=1)

Totale gemiddelde score PHQ-9:

7,6

Verdeling scores PHQ-9:
0-9 (geen verdenking)

123

75%

10-14 (verdenking milde depressie)

26

15%

15 en hoger (verdenking ernstige depressie)

26

15%

24

14%

149

68%

Is er een hulpvraag vanuit de patiënt
Ja
Nee/nvt/niet ingevuld

14

Problemen bij afnemen/bespreken uitslag:
Nee
Ja
Niet ingevuld

292

85%

42

13%

9

2%

Afspraken ZV met pt t.a.v. vervolg:
Geen bijzonderheden, geen actie

279

Vervolgafspraak met zorgverlener

18

Niet ingevuld

1

Overige

1
13

Gemiddelde duur bespreken uitslag

9.7

Mate van zelfstandigheid interpreteren en bespreken vragenlijst:
Geheel zelfstandig
Redelijk zelfstandig
Niet zelfstandig
Niet ingevuld

323 94%
7 2%
1 ~0%
12 3%

Behoefte aan ondersteuning:
Geen/niet ingevuld
Ja
Nee

10
5
328
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4. Conclusie
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag, namelijk:
-Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor succesvolle implementatie van de richtlijn binnen de
pilotlocaties?
-Wat zijn de ervaringen, barrières en verbeterpunten ten aanzien van de werkwijze zoals beschreven
in de richtlijn?
Waardering richtlijn
De locaties zijn tevreden over de toepasbaarheid van de richtlijn binnen de diabeteszorg. De richtlijn
draagt bij aan de alertheid voor depressieve klachten bij mensen met diabetes en biedt een houvast
bij het bespreekbaar maken van dit onderwerp tijdens het consult. Ook door patiënten wordt de
aandacht voor hun psychisch welbevinden binnen de diabetesbehandeling gewaardeerd. De richtlijn
mist specifieke aanbevelingen voor het signaleren en bespreekbaar maken van depressieve klachten
bij mensen met een niet westerse-achtergrond.
Signaleringsinstrument en wijze van afname
De locaties zijn tevreden over het gebruiksgemak van de aanbevolen vragenlijsten. De vragenlijsten
bieden goede aanknopingspunten voor verdieping en verheldering van een eventuele psychosociale
zorgbehoefte. De mogelijkheid om te kunnen kiezen tussen verschillende vragenlijsten wordt door de
locaties als positief ervaren. Dit geeft de mogelijkheid om te kiezen tussen een vragenlijst die aansluit
bij de visie van de instelling, maar ook bij de individuele voorkeur van de zorgverlener. De locaties
geven de voorkeur aan de PHQ-9 en de WHO-5 vragenlijst. Beide vragenlijsten zijn gemakkelijk in te
vullen door de patiënt en eenvoudig te interpreteren door de zorgverlener. De WHO-5 vragenlijst wordt
tevens positief beoordeeld vanwege het positieve karakter van de vragenlijst. Slechts enkele malen is
aanvullend de PAID vragenlijst afgenomen voor het in kaart brengen van diabetesgerelateerde
distress. Het bespreken van twee vragenlijst wordt als zeer tijdsintensief beschouwd.
Mede doordat de signalering werd geïntroduceerd als standaard onderdeel van de diabeteszorg
maakten patiënten nagenoeg geen bezwaar tegen het invullen en bespreken van de vragenlijst. Het
heeft de voorkeur de signalering te koppelen aan de jaarlijkse controles, mits er voldoende tijd voor
het consult ingepland is. De locaties verschillen van mening wat betreft het moment van afname van
het signaleringsinstrument: voorafgaand of tijdens het consult. Voldoende rust en privacy moet in
beide gevallen zoveel mogelijk worden nagestreefd.
Verwijzing naar behandelaanbod
Het lijkt erop dat binnen de locaties voldoende handelingsmogelijkheden beschikbaar zijn voor
patiënten met praktische problemen en patiënten met ernstige depressieve klachten. Een specifiek
behandelaanbod voor patiënten met milde depressieve klachten en voor patiënten van niet-westerse
afkomst lijkt minder zichtbaar. Naar aanleiding van deze conclusie is de locaties een format van een
sociale kaart aangeboden. De locaties zijn gestart met het maken van een inventarisatie van het
beschikbare behandelaanbod in de eigen regio.
Bevorderende factoren bij de implementatie van signalering van depressieve klachten
Een Start-up meeting met alle betrokkenen is een bevorderende factor bij implementatie. 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.
Implementatiecoördinator
In de opstartfase van de implementatie is de aanwezigheid van een implementatiecoördinator een
belangrijke bevorderende factor gebleken. 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.
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Tijd
Tijd is een belangrijke randvoorwaarde voor het opstarten van de implementatie onder leiding van de
implementatie coördinator. Deze benodigde tijd wordt minder naar gelang de randvoorwaarden
rondom de signalering zijn gerealiseerd en de zorgverleners zich de signaleringsmethodiek eigen
hebben gemaakt. Het afnemen van de signaleringsvragenlijst door zorgverleners vraagt in sommige
gevallen extra tijd, bijvoorbeeld in het geval aanwijzingen voor matige tot ernstige depressieve
klachten bij de patiënt. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn om bepaalde onderdelen van de reguliere
controle over te slaan of op een ander moment uit te voeren. Draagvlak en flexibiliteit bij het
management werkt hierin bevorderend.
Beschikbaarheid van een werkprotocol
Voor een goede inbedding van de werkwijze is het belangrijk dat afspraken, verantwoordelijkheden en
rollen zijn omschreven in een werkprotocol. Zodat helder is in welke gevallen consultatie of verwijzing
noodzakelijk is en op welke wijze informatie wordt vastgelegd en inzichtelijk is voor andere
zorgverleners. Doktersassistenten worden gezien als belangrijke bevorderende factor. Zij zorgen
ervoor dat zorgverleners niet zelf het meetmoment hoeven te creëren. Ook het multidisciplinair overleg
blijkt een belangrijke plek om van elkaar te leren en twijfels of vragen met betrekking tot de signalering
kenbaar te maken.
Aanbevelingen voor de richtlijn:
- Handvatten bieden voor het signaleren en bespreekbaar maken van depressieve klachten bij
diabetespatiënten van een niet westerse afkomst
Aanbevelingen voor implementatie door zorginstellingen:
- start gezamenlijk en spreek commitment uit
- Kies voor een geschikt moment van implementatie. Onderzoek van te voren goed welke toekomstige
ontwikkelingen de implementatie in de weg kunnen staan.
-De implementatie vereist een coördinator (kartrekker) die continuïteit van de implementatie
waarborgt en zorgdraagt voor de benodigde randvoorwaarden.
-Gebruik een werkprotocol als instrument bij de implementatie met hierin de volgende onderdelen:
keuze lijst, tijdstip afname, populatie en aantal bij start, wijze van registreren, wijze van bespreken,
sociale kaart mbt verwijzing, evaluatie)
-Zorg voor een gezamenlijke scholing voor het diabetesteam gericht op praktische vaardigheden zodat
zorgverleners daarna gelijk zelfstandig aan de slag kunnen.
-Kies voor een vragenlijst die past bij de visie van de locatie en de individuele voorkeur van de
zorgverlener
-Breng de interne en externe verwijsmogelijkheden in kaart.
- evalueer de gestelde doelen na een vooraf bepaalde periode
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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. Logboek
Registratieformulier monitoren depressieve klachten bij diabetespatiënten
Toelichting
Dit formulier dient na ieder monitoringsgesprek te worden ingevuld door de zorgverlener. Deze
informatie biedt de Nederlandse Diabetes Federatie en het VU Medisch Centrum inzicht in de
opgedane
ervaringen met de werkwijze zoals aanbevolen in de richtlijn.
Datum
monitoringsgesprek:

Gegevens zorgverlener
Naam:
Locatie:
Achtergrondgegevens patiënt
Geslacht:
7. Man
□

Vrouw

leeftijd:

Type diabetes:
□ type 1

Type 2

Aantal jaren diabetes:

□

HbA1c:
Complicaties, zo ja, welke:
Etnische herkomst:
Bekend met psychologische klachten:
8. Ja
□
Nee
Bekend met depressie klachten of klachten van onwelbevinden:
9. Ja
□
Nee
Onder behandeling van psychologische klachten:
10. Ja
□
Nee
Score op welbevinden (WHO-5):
Score op depressie (CES-D/PHQ-9):
Score op diabetes-distress (PAID):
Hoe lang duurde het bespreken van de uitslag:
Is er een hulpvraag tijdens het contact aan bod gekomen:
11. Ja
□
Nee
Aan welke ondersteuning heeft de patiënt behoefte:

Zijn er problemen geweest bij het afnemen van de vragenlijst of het bespreken van uitslag:
□ Nee
□ Ja, vanwege:
□ patiënt heeft moeite met het invullen van de vragenlijst
□ onvoldoende vaardigheden zorgverlener bij interpreteren en bespreken vragenlijst
□ te weinig tijd voor het bepreken van de vragenlijst
□ probleem van de patiënt is te complex
□ gebrek aan vertrouwen patiënt in zorgverlener
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□ patiënt niet kunnen overtuigen/motiveren voor vervolgbehandeling
□ Anders, namelijk

Afspraken zorgverlener met patiënt ten aanzien van vervolg:
□ Geen bijzonderheden, geen actie
□ Vervolgafspraak met zorgverlener
□ Bijzonderheden bespreken in het MDO overleg diabetesteam
□ Patiënt aanmelden voor zelfhulpcursus
□ Patiënt aanmelden bij psycholoog GGZ
□ Anders, namelijk:
In welke mate was u in staat om zelfstandig de vragenlijst te interpreteren en de uitkomst te bespreken
met de patiënt?
□ Geheel zelfstandig
□ Redelijk zelfstandig
□ Niet zelfstandig
Op welke onderdelen heeft u behoefte aan extra ondersteuning?

Heeft u nog overige opmerkingen?
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Bijlage 3. Vragenlijst evaluatie
Algemeen
1. Is hetgeen uw organisatie met de implementatie wilde bereiken ook daadwerkelijk bereikt?
2. Hoe is de implementatie van de richtlijn na de opstartfase verlopen?
Resultaten
3. Op welke manier heeft de invoering van de richtlijn de aandacht voor depressieve klachten en
het aanbieden van passende zorg binnen de organisatie beïnvloed?
4. Wat is het aantal signaleringsvragenlijsten wat tot nu toe is afgenomen?
5. Wat is hiervan het resultaat (het aantal extra gedetecteerde patiënten met aanwijzingen voor
depressieve klachten/klachten van onwel bevinden t.o.v. reguliere zorg)
Van richtlijn naar lokale werkomschrijving
In hoeverre kon de organisatie de aanbevelingen uit de richtlijn volgen? In hoeverre zijn deze
aanbevelingen haalbaar om in de praktijk in te voeren?
12. Patiëntengroepen- alle volwassen diabetespatiënten
- Afname vragenlijst-rustige ruimte met voldoende privacy:
- Signaleringsvragenlijst: WHO-5, CES-D, PHQ-9, evt icm PAID
- Meetmoment: eens in de twaalf maanden als onderdeel van de jaarlijkse controles, adhoc bij
signaleren van depressieve klachten
- Proces na meetmoment: gesprek over uitkomsten indien nodig en gewenst verwijzen
- Registratie in EPD (score, bijbehorende afspraken)
- Verwijsmogelijkheden
Sleutelfiguren/draagvlak
-Wie waren de belangrijkste kartrekkers bij de invoering van de richtlijn?
-Wat is de invloed geweest van de Medisch Specialisten?
-Wat is de invloed geweest van de Raad van Bestuur?
Randvoorwaarden
- Welke randvoorwaarden zijn vanuit de organisatie nodig om psychosociale signalering goed vorm
te geven?
- Zijn deze randvoorwaarden ook gerealiseerd? Waarom wel/niet
- Tijd
- Financiën
- Menskracht/Formatie zorgverleners
- Visie en beleid op psychosociale zorg
-Heldere afspraken in de organisatie (communicatie)
-Middelen (werkprotocol, vragenlijsten)
-Deskundigheidbevordering
- MDO
-Dossiervoering (patiëntendossier, toegankelijkheid)
-Patiënten informatie
Evalueren en verankeren (borgingsfase)
- In welke mate is er aandacht voor het borgen van de werkwijze? Hoe?
Evaluatie traject
Als u terugkijkt naar de invoering van richtlijn binnen de organisatie
- Waar bent u tevreden over?
- Wat zou u anders doen?
Toekomst/gewenste situatie
- Hoe ziet de gewenste situatie voor de toekomst van signalering van depressieve klachten er in de
organisatie uit? Wat is er voor nodig om daar te komen? Wat zijn eventuele belemmeringen?
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Bijlage 4. Werkprotocol
Hieronder volgt het werkprotocol zoals 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 (concept) 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 het NDF in het
BDC te Hoogeveen het screenen conform deze richtlijn ingevoerd. Ervaringen worden
teruggekoppeld. Per 10 december 2012 wordt in het BDC gestart met het screenen van depressie.
De volgende lijsten worden gebruikt: CES-D en WHO-5.
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 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 of PHQ-9. Hier is het
meeste evidence voor. Voor de WHO-5 (evt icm de PAID) komt gaandeweg ook meer
evidence. 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
o
o

Op elke vraag kan 0,1,2,3,4,5, punten worden gescoord (5 =constant’ tot 0 =
‘helemaal niet’).
Scores items optellen en totaalscore vermenigvuldigen met 4.
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 score 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 in Q-planner door de DVK of vervolg punt 5.
5. Overleg of MDO
Na bezoek aan diabetesverpleegkundige
- Indien de scores aanleiding geven tot vervolg dan stel de hoofdbehandelaar op de hoogte
indien urgent. Zodat snelle verwijzing naar psycholoog Bethesda kan plaats vinden. Of plan
de patiënt in op het MDO (vindt wekelijks of twee wekelijks plaats, hierbij zal ook de
psycholoog aanwezig zijn.
- De ingevulde vragenlijsten worden bewaard in dossier (gedurende de pilot apart verzamelen)
6. Vervolg

(verder uitwerken gedurende de pilot: Welke psychologische hulpverlening is beschikbaar en/of te
adviseren)
6 A: Afwachten, Counseling, zelfhulp: www.diabetergestemd.nl, psycho- educatie Groepscursussen
(mindfullness ook in Bethesda aanwezig, omgaan met chronische ziekte); folder ‘Diabetes en
depressie’ meegeven?
6 B.: Verwijzing, Diagnostiek, psychotherapie, antidepressiva
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Bijlage 5. Scholing
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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
cursus map, huiswerk en ondersteunende
informatie) die mensen met een depressie
technieken en strategieën aanleert om beter
om te gaan met problemen die samenhangen
met de somberheid 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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Bijlage 7. Tabellen resultaten logboek
Tabel 1. Resultaten Diabetescentrum Ziekenhuis Bethesda
Karakteristieken
totaal 82 respondenten

Aantal

%

Geslacht:
Man

38

46%

Vrouw

43

52%

1

1%

Niet ingevuld
Gemiddelde leeftijd:

60 jaar

Man

61 jaar

Vrouw

59 jaar

Type diabetes:
Type 1

21

26%

Type 2

58

71%

3

4%

Niet ingevuld
Diagnose diabetes sinds:
Korter dan 1 jaar

2

2%

1 tot 5 jaar

11

13%

Langer dan 5 jaar

57

70%

Niet ingevuld

12

15%

Gemiddeld HbA1c

59 mmol

Etniciteit:
ANT

1

1%

Indo

1

1%

n.i.

3

4%

NL

77

94%

Ja

15

18%

Nee

62

76%

5

6%

Ja

14

17%

Nee

66

80%

2

2%

Psychologische klachten in voorgeschiedenis:

Niet ingevuld
Depressieve klachten of klachten van onwelbevinden in voorgeschiedenis:

Niet ingevuld
Onder behandeling van psychologische klachten:
Ja
Nee
Niet ingevuld

3

4%

63

88%

6

8%
67,44

Totale gemiddelde score WHO-5:
Verdeling scores WHO-5:
50 en hoger (geen aanwijzingen depressieve klachten)

72

88%

49 - en lager (aanwijzingen depressieve klachten)

10

12%

7,6

Totale gemiddelde score CES-D:
Verdeling scores CES-D:
0-15 (geen verdenking)

27

87%

16-20 (verdenking milde depressie)

2

6%

21 en hoger (verdenking matige-ernstige depressie)

2

6%

Score PAID

12 (n=1)

33

7,6

Totale gemiddelde score PHQ-9:
Verdeling scores PHQ-9:
0-9 (geen verdenking)
10-14 (verdenking milde depressie)
15 en hoger (verdenking ernstige depressie)
Is er een hulpvraag vanuit de patiënt
Ja
Nee/nvt/niet ingevuld

6

7%

76

93%

Problemen bij afnemen/bespreken uitslag:
Nee

72

88%

Ja

8

10%

Niet ingevuld

2

2%

Afspraken ZV met pt t.a.v. vervolg:
Geen bijzonderheden, geen actie

66

Vervolgafspraak met zorgverlener

3

Niet ingevuld

6

Overige

7
8,2

Gemiddelde duur bespreken uitslag
Mate van zelfstandigheid interpreteren en bespreken vragenlijst:
Geheel zelfstandig
Redelijk zelfstandig

75

91%

3

4%

4

5%

Niet zelfstandig
Niet ingevuld

0

Behoefte aan ondersteuning:
Geen/niet ingevuld
Ja

82
0
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Tabel 2. Resultaten Diabetescentrum Medisch Centrum Haaglanden locatie Westeinde
Karakteristieken
totaal 173 respondenten

Aantal

%

Geslacht:
Man

84

49%

Vrouw

85

49%

4

2%

Niet ingevuld
Gemiddelde leeftijd:

55 jaar

Man

56 jaar

Vrouw

53 jaar

Type diabetes:
Type 1

44

22%

Type 2

144

71%

15

7%

1

1%

Niet ingevuld
Diagnose diabetes sinds:
Korter dan 1 jaar
1 tot 5 jaar
Langer dan 5 jaar
Niet ingevuld
Gemiddeld HbA1c

16

9%

141

82%

15

9%

59 mmol

Etniciteit:
ANT

5

3%

HIND

19

11%

n.i.

5

3%

NL

100

58%

Perzie

1

1%

Pools

1

1%

SO

1

1%

27

16%

TU

3

2%

TUN

3

2%

TURK

2

1%

MARK

3

2%

IND

3

2%

SUR

Psychologische klachten in voorgeschiedenis:
Ja
Nee
Niet ingevuld

59

34%

107

62%

7

4%

Depressieve klachten of klachten van onwelbevinden in voorgeschiedenis:
Ja
Nee
Niet ingevuld

63

36%

104

60%

6

3%

Onder behandeling van psychologische klachten:
Ja
Nee
Niet ingevuld

26

15%

139

80%

8

5%
7,6

Totale gemiddelde score PHQ-9:
Verdeling scores PHQ-9:
0-9 (geen verdenking)

10

10-14 (verdenking milde depressie)

25

15 en hoger (verdenking ernstige depressie)

25

35

Is er een hulpvraag vanuit de patiënt
Ja
Nee/nvt/niet ingevuld

19

11%

154

89%

147

85%

20

12%

6

3%

Problemen bij afnemen/bespreken uitslag:
Nee
Ja
Niet ingevuld
Afspraken ZV met pt t.a.v. vervolg:
Geen bijzonderheden, geen actie

132

Vervolgafspraak met zorgverlener

13

Niet ingevuld

5

Overige

23
10

Gemiddelde duur bespreken uitslag
Mate van zelfstandigheid interpreteren en bespreken vragenlijst:
Geheel zelfstandig

164

95%

Redelijk zelfstandig

2

1%

Niet zelfstandig

1

0,01

Niet ingevuld

6

3%

Behoefte aan ondersteuning:
Geen/niet ingevuld
Ja

171
2
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Tabel 3. Resultaten Huisartsenpraktijken Zorggroep Oude IJssel
Karakteristieken
totaal 88 respondenten

Aantal

%

Geslacht:
Man

48

55%

Vrouw

38

43%

2

2%

Niet ingevuld
Gemiddelde leeftijd:

69 jaar

Man

69 jaar

Vrouw

69 jaar

Type diabetes:
Type 1

0

0%

Type 2

77

88%

Niet ingevuld

11

13%

Diagnose diabetes sinds:
Korter dan 1 jaar

0

0%

1 tot 5 jaar

20

23%

Langer dan 5 jaar

61

69%

7

8%

Niet ingevuld
Gemiddeld HbA1c

52 mmol

Etniciteit:
Indo

1

1%

Irak

1

1%

n.i.

1

1%

NL

85

97%

Psychologische klachten in voorgeschiedenis:
Ja

5

6%

81

92%

2

2%

Ja

12

14%

Nee

75

85%

1

1%

Nee
Niet ingevuld
Depressieve klachten of klachten van onwelbevinden in voorgeschiedenis:

Niet ingevuld
Onder behandeling van psychologische klachten:
Ja
Nee
Niet ingevuld

1

1%

85

97%

2

2%
71,4

Totale gemiddelde score WHO-5:
Verdeling scores WHO-5:
50 en hoger (geen aanwijzingen depressieve klachten)

72

83%

49 - en lager (aanwijzingen depressieve klachten)

15

17%

Is er een hulpvraag vanuit de patiënt
Ja

5

6%

83

94%

Nee

73

83%

Ja

14

16%

1

1%

Nee/nvt/niet ingevuld
Problemen bij afnemen/bespreken uitslag:

Niet ingevuld
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Afspraken ZV met pt t.a.v. vervolg:
Geen bijzonderheden, geen actie

81

Vervolgafspraak met zorgverlener

5

Niet ingevuld

2
8,1

Gemiddelde duur bespreken uitslag
Mate van zelfstandigheid interpreteren en bespreken vragenlijst:
Geheel zelfstandig
Redelijk zelfstandig

84

95%

2

2%

2

2%

Niet zelfstandig
Niet ingevuld

0

Behoefte aan ondersteuning:
Geen/niet ingevuld
Ja

87
1
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