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Agenda 

 Doelstellingen vanuit expert netwerk depressie 

 Zorgstandaard-herkenning en diagnostiek 

 Consultatie 

 Psychologische behandeling- gedragsactivatie 

 

 

 



Doelstelling vanuit expertnetwerk 

depressie 

1. Uniforme werkwijze voor alle teams. Om alle cliënten met een 

depressieve stoornis is een evidence based behandeling 

noodzakelijk. 

 

2. Scholing / deskundigheidsbevordering over de behandeling van 

depressie in het team en op peil brengen en houden 

 

3. Kennisuitwisseling  

 

4. Kennisoverdracht over de richtlijnen d.m.v. kennis ophalen bij 

expertnetwerk zodat eigen team input kan geven en een goede 

inbreng kan leveren bij opstellen behandelplannen.  

 



 

 Zorgstandaard Depressieve Stoornissen 

 
De Zorgstandaard Depressieve Stoornissen is bedoeld voor 
hulpverleners werkzaam in: 

1.Huisartsenzorg,  

2.Generalistische basis ggz,  

3.Kinder- en jeugdpsychiatrie  

4.GGZ 
Die allen betrokken zijn bij de herkenning, diagnostiek, behandeling en 
begeleiding van mensen met depressieve klachten, een (unipolaire) 
depressieve stoornis (depressie) of persisterende depressieve stoornis 
(chronische depressie of dysthymie) volgens DSM-5, alsmede voor hun 
patiënten en diens naasten. 

 

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/depressieve-
stoornissen/visie-op-zorg-gezondheid-als-perspectief 
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Van de 1650 depressie(150 

verblijfdagen en 1500 ambulant) 

DBC’s per jaar 

 

Dit is ruim 14% van het totaal 

aantal DBC’s en bijna 20% van de 

totale omzet SGGZ behandeling 

 

 

 
   

 

Herkenning en diagnostiek binnen 

GGZ NHN 
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 Conclusie DBC diagnosen  

 
• Overwegend 

– Matige depressies 

– Recidiverende depressies 

– Zeer weinig remissies ( gedeeltelijk of volledig) 

– Relatief weinig depressies met psychotische kenmerken 

– Weinig persisterende depressies (dysthymie) 



Consultatie 

 
 

 
• Expertnetwerk depressie biedt de mogelijkheid van 

consultaties en second opinion 

 

• Vanaf Q4 2018 en Q1 2019 

– Inbelmogelijkheid en of e-mail sturen naar 

Leadexpertsdepressie@ggz-nhn.nl 

– Vragen stellen 
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             Psychologische behandeling  

• Gedragstherapie: 

1. Cognitieve gedragstherapie (CGT)  

2. Gedragsactivatie  

• Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) 



1. Als we alle cliënten met een depressie willen behandelen conform 
de richtlijnen (evidence based), is er meer behandelcapaciteit 
nodig. Het gaat immers om een grote groep cliënten.  
 

2. In de huidige situatie zien we dat er een tekort is( krapte in de 
huidige markt) aan behandelaren die een CGT of IPT behandeling 
kunnen geven.  
 

3. Het gevolg hiervan is onder behandeling,  is een onwenselijke 
situatie. 
 

4. Binnen de CGT zijn er twee behandelvarianten te onderscheiden, 
te weten gedragsactivatie, en de ‘reguliere’ CGT, die meer 
cognitieve interventies heeft.  



• Om alle cliënten met een depressie een evidence – based 

behandeling te kunnen bieden, is het daarom nodig en 

noodzakelijk om casemanagers en SPV’en op te leiden in de 

gedragsactivatie. 

 

 



https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-

6736%2816%2931140-0 
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Bevindingen en conclusie Cobra studie  

  

 

Cobrastudie( Lancet, Richards et al, 2016) uit Engeland, groot 
onderzoek N=440 
 
Onderzoek naar effectiviteit en kosten van gedragsactivatie in 
vergelijking met cognitieve gedragstherapie. 

 
Conclusie: Onderzoek wijst uit dat het even effectief is, waarbij 
de gedragsactivatie in deze studie uitgevoerd werd door ‘junior 
mental health workers’(=SPV’en & CM) 

   & 

Gedragsactivatie is kosten-effectiever en doet het beter dan CGT 
in dit opzicht  
 

 

 

  



 

 
 

Waaruit bestaat de behandeling en inhoud 
gedragsactivatie? 

 
• Identificeren depressieve gedragingen  

• Analyse van triggers en consequenties van depressief gedrag 

• Monitoren van activiteiten 

• Ontwikkelen van alternatief, doelgericht gedrag 

• Ontwikkelen van alternatieve gedragingen bij rumineren. 

• Maximaal 20 zittingen, mogelijkheid van 4 booster sessies na 
afsluiten  

 



Duur van de training voor Spv’en/CM 

  
 

 

 

 

 

 

• Geaccrediteerde training (32 punten) 

• 2 x 2 dagen van 09.00 -16.30 uur 

• Theorie en rollenspel ( excercise by doing) 



Werkboek stap voor stap je depressie te lijf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Er zijn tal van zelfhulpboeken beschikbaar voor mensen die hun 

depressive willen bestrijden. Waarom dit boek? Omdat dit boek een 

andere richting inslaat.  

 2 grootschalige wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat 

de methode die in dit werkboek wordt beschreven een effectieve 

manier is om depressie te bestrijden (Dimidjan et al.2003; Jacobsen 

et al 1996) 

 Gedragsactivatie is een manier op depressieve clienten te 

behandelen óók bij ernstige depressie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen?? 

Leadexpertsdepressie@ggz-nhn.nl 
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