
buiten ons belangstellingsgebied. Sterker nog,
vergelijkbaar met Kempen’s commentaar over
een tailormade aanpak, stelden wij ons de vraag:
‘Hoe versterken we de regievoering van ouderen
opdat zij ervaren hun eigen leven (weer) te leiden
en daarmee het leven meer kunnen waardering,
òndanks hun kwetsbare gezondheid.’ Een en
ander heeft inmiddels geleid tot het uitbrengen
van een brochure ‘Zegt Ù ’t maar!’ waarin regie-
bevordering als een vanzelfsprekend attitude-
kenmerk voor professionele en vrijwillige zorg-
verleners wordt omschreven (gratis downloaden
via www.cvo.vu.nl en www.jonkerszorg.nl). Ook
staat het bijdragen aan de totstandkoming van
lesmateriaal voor de diverse zorg- en welzijnsop-
leidingen gepland.

Wij stellen dat wanneer kwetsbare ouderen
vanaf de eerste begeleidingsbehoefte vooral in
aanraking zouden komen met zorgverleners die
daadwerkelijk gericht zijn op empowerment, zij
kunnen winnen aan regievoering en daarmee
aan welbevinden. Dan wordt succesvol veroude-
ren ook voor deze mensen mogelijk.

Angele Jonker
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Boekbespreking

Roos van der Mast, Thea Heeren, Martin
Kat, Max Stek, Mathieu Vandenbulcke en
Frans Verhey (red.) Handboek
Ouderenpsychiatrie. Utrecht, de Tijdstroom,
derde, gewijzigde en uitgebreide druk, 2010;
660 pag. met CD-rom, 49 3.

Dertien jaar na de eerste druk van Ouderen-
psychiatrie en zeven jaar na de tweede gewijzig-
de druk komt de Tijdstroom in 2010 met een ge-
heel vernieuwde en uitgebreide derde druk, die
weliswaar nog dezelfde titel draagt als de tweede
druk, maar verder in weinig opzichten nog lijkt
op de eerdere uitgaven.

In plaats van de 206 pagina’s uit de vorige uit-
gave telt deze nieuwe druk 660 pagina’s. De re-

dactie werd uitgebreid met drie hoogleraren
Ouderenpsychiatrie en het aantal medewerkers
steeg van 13 naar liefst 61 bij deze druk. De der-
tien hoofdstukken uit de tweede druk zijn uitge-
breid naar 44 nieuwe hoofdstukken.

Het boek begint met vier hoofdstukken over
Ouderen en hun leefomgeving, waarin onder
andere de nulde- en eerstelijnsgezondheidszorg
voor ouderen worden beschreven. Dan volgen
vijf hoofdstukken waarin biologische, anatomi-
sche, psychologische en psychosociale aspecten
van het verouderingsproces en het frailty con-
cept worden besproken. Het diagnostisch proces
komt aan bod in de volgende zeven hoofdstuk-
ken; naast psychiatrische, somatische en cogni-
tieve diagnostiek is er apart aandacht voor de
beoordeling van wilsbekwaamheid en rijvaar-
digheid en de waarde van beeldvormend onder-
zoek. In de vier volgende hoofdstukken worden
de algemene behandelprincipes besproken: pre-
ventie, psychologische behandeling, farmacothe-
rapie en ECT. Bij de negentien hoofdstukken van
het daaropvolgende deel ‘psychopathologie’ vin-
den we een groot aantal hoofdstukken die ook al
in de tweede druk stonden: delier, dementie,
stemmings- en angststoornissen, psychotische,
somatoforme en slaapstoornissen en tot slot per-
soonlijkheidsstornissen. Nieuwe hoofdstukken
zijn toegevoegd over neuropsychiatrische stoor-
nissen, middelenmisbruik en seksuele dis-
functies en over de specifieke (niet DSM) syndro-
men apathie, pseudopsychosen, het diogenes-
syndroom, bewegingsstoornissen, cholinerge
deficientie, suicidaliteit en ouderen met een ver-
standelijke beperking. Het vak ouderen-
psychiatrie, dat in de vorige druk alleen kort
werd besproken in de inleiding, is het onder-
werp van de vijf hoofdstukken van het laatste
deel: ethische aspecten, de opleiding tot psychia-
ter, psychiatrische consultatie en richtlijnen en
wetenschappelijk onderzoek in de ouderen-
psychiatrie. Het boek sluit af met een register.
Op de bijgeleverde CD-rom zijn 31 veel gebruikte
vragenlijsten uit de ouderenpsychiatrie samen-
gebracht en zeven figuren die vooral fraaie met
behulp van scans gemaakte plaatjes tonen.

De ontwikkeling die het boek heeft doorge-
maakt is illustratief voor de ontwikkeling die de
ouderenpsychiatrie heeft doorgemaakt: het vak-
gebied is volwassen geworden, het aantal mede-
werkers is fors uitgebreid en de pioniers van het
eerste uur worden nu terzijde gestaan door
hoogleraren en onderzoekers die hun aandacht
exclusief richten op de ouderenpsychiatrie.
Daarbij is het een prettig leesbaar en mooi uitge-
geven boek gebleven. Het handboek brengt de
ouderenpsychiatrie in zijn volle breedte in beeld
en geeft een goede indruk van de huidige ‘body
of knowledge’ van het vakgebied. Veel meer dan
bij de tweede druk is het nu dus een echt ‘hand-
boek’ geworden. Het enige dat ontbreekt in het
laatste deel is een hoofdstuk over beleid, man-
agement en samenwerking in de ouderen-
psychiatrie; ongetwijfeld zal de nieuwe lichting
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ouderenpsychiaters daarvoor in toenemende
mate verantwoordelijkheid gaan dragen.

Voor de stage ouderenpsychiatrie in de oplei-
ding tot psychiater is het handboek een grote
aanwinst. Het boek zal ongetwijfeld in diverse
opleidingen een welkome vervanging zijn van
een verzameling artikelen en gekopieerde
hoofdstukken uit andere hand- of leerboeken.
Keerzijde van deze ontwikkeling is dat deze uit-
gave nadrukkelijker dan de vorige druk een
handboek is voor en door psychiaters en psychia-
ters in opleiding. De vorige druk staat ook bij
veel huisartsen, verpleeghuisartsen, neurologen
en psychologen op de boekenplank. Het is nog
de vraag of deze druk ook die weg zal gaan vin-
den. Wellicht is de onstuimige groei van de
ouderenpsychiatrie als werkterrein en kennis-
gebied voor de uitgever voldoende reden om
naast dit omvangrijke handboek voor die doel-
groepen een leerboek uit te geven dat de
ouderenpsychiatrie compact en praktijkgericht
aanbiedt. Tot het zover is zouden ze zich zeker
gezien de uitstekende prijs/kwaliteit verhou-
ding niet moeten laten weerhouden deze uitgave
aan te schaffen.

Mike Verkaaik, sociaal geriater, Maastricht

Signalementen

Langer thuiswonen, een integraal
woningontwerp voor mensen met dementie

Ook mensen met dementie willen langer thuis
kunnen blijven wonen. Dat vereist een integraal
woningontwerp waarin woonvoorzieningen
bouwkundige oplossingen met inbegrip van het
binnenmilieu en installatietechnische voorzie-
ningen én ambient intelligence (een intelligente
thuisomgeving) omvatten. Aldus ir. Joost van
Hoof, 31 jr, in zijn proefschrift Aeging-in-place. The
integrated design of housing facilities for people with
dementia, 279 p, ISBN 978 90 3862 326 9, waarop
hij 8 november 2010 aan de Technische Universi-
teit Eindhoven promoveerde. Promotores waren
prof.ir. P.G.S. Rutten en prof.dr. M.S.H. Duijn-
stee, copromotor dr. H.S.M. Kort.

Er is een groot aantal oplossingen vanuit de
bouwkunde beschikbaar. Met name verwar-
ming, ventilatie, luchtbehandeling en verlich-
ting kunnen worden aangepast waardoor
gedragsproblematiek vermindert, comfort en
welbevinden verbeteren en activiteiten worden
ondersteund. Sterkere verlichting en een hogere
kleurtemperatuur van het licht verbeteren ge-
drag en dagnachtritmiek. De technologische op-
lossingen van een intelligente thuisomgeving
kunnen bijdragen aan de veiligheid maar bieden
nooit totale vervanging van persoonlijke zorg.
Ook aanvullende woningaanpassingen en hulp-

middelen blijven nodig. Een aldus ontworpen
woning ondersteunt de zelfredzaamheid van de
dementerende en de zorgtaak van de familie. Zie
ook de publiekswebsite www.thuiswonenmet
dementie.nl met informatie en tips over veiliger
en aangenaam wonen.

Kleinschalig wonen voor mensen met
dementie versus het traditionele
verpleeghuis

Bewoners van kleinschalig wonen hebben min-
der ADL-ondersteuning nodig en zijn meer soci-
aal betrokken. Zij ervaren een iets betere kwali-
teit van leven en minder vrijheidsbeperkende
maatregelen dan in het verpleeghuis. Er zijn
geen verschillen in gedragsproblemen of ge-
bruik van psychofarmaca. Het ideaal van ‘een
permanent thuis bieden’ wordt verrassend ge-
noeg juist vaker verwezenlijkt door het verpleeg-
huis, omdat bij te grote zorgbehoefte of gedrags-
problemen bewoners van kleinschalige woon-
vormen worden overgeplaatst. ‘Vertrouwde ge-
zichten om zich heen’ lukt even goed (of even
slecht) als in het verpleeghuis. Bij beide werken
verzorgenden afwisselend in verschillende units.
Dit zijn enige conclusies uit het onderzoek van
neuropsycholoog/epidemioloog Selma te Boek-
horst, 33 jr. In haar proefschrift wil zij een goede
omschrijving van kleinschalig wonen geven en
bestudeert zij de effecten op bewoners, mantel-
zorgers en professionele verzorgers. Mantelzor-
gers knappen op na opname van hun familielid
in welk type verpleeghuiszorg dan ook, maar
hun psychische toestand blijft zorgwekkend. Uit
de resultaten van het onderzoek kan verder wor-
den geconcludeerd dat werken in een kleinscha-
lige woonvorm positieve effecten heeft op het
welzijn van verzorgenden, omdat zij lagere
werkeisen, meer autonomie en meer sociale
steun ervaren dan in het traditionele verpleeg-
huis.

Proefschrift Group living homes for older people with
dementia. Concept and effects, Vrije Universiteit Am-
sterdam, 21 januari 2011, 141 p, ISBN 978 90 8141
254 4. Promotores waren prof.dr. J.A. Eefsting en
prof.dr. A.M. Pot.

Hoge bloeddruk verbetert de cognitieve
functie bij patiënten met hersenschade

De klassieke risicofactoren voor cardiovasculaire
ziekte en mortaliteit, zoals overgewicht, ver-
hoogde cholesterol en hoge bloeddruk op mid-
delbare leeftijd verhogen ook het risico op de-
mentie. Op hoge leeftijd blijkt een hoge bloed-
druk juist geassocieerd met een betere cognitieve
functie bij patiënten met structurele hersen-
schade, waarschijnlijk door een betere hersen-
perfusie. Ook wat betreft cholesterolniveaus
wordt met het stijgen van de leeftijd een afzwak-
king of zelfs omkering van de associatie met een
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