
JGZ-richtlijn Depressie

Tabel 1. Leeftijdsspecifieke signalen en symptomen van depressie bij kinderen en jongeren
(de Wit, 2006, aangevuld met informatie van AACAP (AACAP, 2013) en praktijkervaring)

Leeftijdsfase Signalen en symptomen

Babyfase (0-1 jaar)
 voedings- en slaapproblemen
 ‘failure to thrive’
 groeiachterstand
 frequent en ontroostbaar huilen
 sombere of prikkelbare stemming (let op interactie en gelaatsexpressie)
 verlies van interesse en plezier

Peuter en kleutertijd (1-4
jaar)

 voedings- en slaapproblemen
 functionele klachten (o.a. hoofdpijn, buikpijn)
 angsten en driftig gedrag
 sombere of prikkelbare stemming wordt nog niet in woorden uitgedrukt

maar komt tot uiting in gelaatsexpressie en lichaamshouding
 geen plezier in spelen
 niet speels
 geen symbolisch spel
 lusteloosheid
 weinig of geen depressieve cognities1)
 ‘magische’ schuldgevoelens
 gevoel benadeeld te zijn

Basisschoolleeftijd (4-12 jaar)
 voedings- en slaapproblemen
 functionele klachten (o.a. hoofdpijn, buikpijn)
 niet speels
 concentratieproblemen
 leerremming
 lusteloosheid, verlies van interesse
 zich aanhoudend vervelen
 pesten of gepest worden
 uitingen van boosheid en drift
 niet genieten, geen plezier
 sociaal geremd en niet weerbaar
 (verbale uitingen van) sombere of prikkelbare stemming, huilerig
 depressieve gevoelens worden afgeweerd en overdekt met stoer gedrag of

opstandigheid2)
 extreem gevoelig voor afwijzing en falen
 suïcidale gedachten, plannen en daden
 depressieve cognities1) betreffende eigenwaarde, school, slechtheid,

schuld, toekomstperspectief



JGZ-richtlijn Depressie

Leeftijdsfase Signalen en symptomen

Adolescentie (12-18 jaar)
 voedings- en slaapproblemen
 functionele klachten (o.a. hoofdpijn,

o buikpijn)
 lusteloosheid, vermoeidheid en hypo-activiteit
 afnemende schoolprestaties
 verhoogd ziekteverzuim
 spijbelen
 zich aanhoudend vervelen
 pesten of gepest worden
 stoer en agressief gedrag 2)

 (pre-) delinquent gedrag
 seksueel promiscue gedrag
 drank- en drugsmisbruik
 (verbale uitingen van) sombere of

o prikkelbare stemming, huilerig
 extreem gevoelig voor afwijzing en falen
 piekeren
 concentratieproblemen
 verlies van interesse en plezier
 isolement, verwaarlozen van sociale
 contacten
 weglopen van huis, praten over weglopen
 suïcidale gedachten, plannen en daden3)

 schuld- en slechtheidgevoelens
 depressieve cognities1) betreffende

o uiterlijk, sociale relaties, intimiteit, opleiding en toekomst

1. Depressieve cognities, waaronder slechtheidsbelevingen en negatief zelfbeeld, worden bij kinderen pas aangetroffen
vanaf ongeveer 4 jaar, tenzij zij door ouders of anderen al vroeg systematisch ‘gevoed’ zijn met het idee dat ze niet
deugen of er niet hadden moeten zijn. Depressieve cognities komen ook minder vaak voor bij kinderen en adolescenten
met een verstandelijke beperking of met een niet-westerse achtergrond. Bij hen staan lichamelijke signalen op de
voorgrond (de Wit, 2006).

2. Kinderen en jongeren hebben soms de neiging hun depressie te ontkennen en het depressief affect af te weren met
stoer gedrag. Dit hangt samen met het feit dat adolescenten onafhankelijk willen zijn en het idee hulp nodig te hebben
niet verdragen. Ook kan de sociale omgeving als norm hebben dat ‘gevoelig zijn’ soft is en niet deugt (de Wit, 2006).

3. In de meeste gevallen komen zelfdoding, gedachtevorming en daden pas vanaf ongeveer 9 jaar bij kinderen voor, omdat
hun doods- en causaliteitsbegrip dit dan pas toelaten. Maar als jeugdigen al op jongere leeftijd met zelfdoding van
anderen in aanraking zijn gekomen, geldt die leeftijdsgrens voor hen niet (de Wit, 2006).


