
JGZ-richtlijn Angst  
 

Tabel 4.1 Geïndiceerde preventieve interventies ter vermindering van specifieke angstklachten uit de 

databank voor effectieve jeugdinterventies 

 

Naam interventie Korte beschrijving Doelgroep Duur, uitvoering en setting 

VRIENDEN 

 

http://www.nji.nl/

nl/Databanken/Da

tabank-Effectieve-

Jeugdinterventies/

Erkende-

interventies/VRIE

NDEN  

 

http://www.vriend

enprogramma.nl/i

ndex.html 

Doel 

Voorkomen en behandelen van 

angststoornissen en depressieve 

stoornissen. 

 

Aanpak 

- Individuele of groepsinterventie 

- Aanleren van vaardigheden en 

technieken aan om de angst of 

depressie aan te pakken. 

- Kan als universeel 

preventieprogramma op school 

worden ingezet. 

Kinderen van 7 tot en met 11 jaar en jongeren 

van 12 tot en met 16 jaar met beginnende 

angstklachten of depressieve klachten. Nadruk 

ligt op angst. 

 

VRIENDEN is niet speciaal ontwikkeld voor 

kinderen met een andere achtergrond dan de 

Nederlandse of lage SES. Wel wordt er soms 

rekening mee gehouden (bijv. Hassan als 

voorbeeldfiguur) en lijkt de interventie niet 

ongeschikt voor jeugdigen met lage SES 

achtergrond. 

Duur 

10 bijeenkomsten + 4 voor 

ouders (geen tijdsduur 

bekend) 

 

Uitvoering 

GGZ-professionals 

 

Setting 

School, GGZ 

 

 

De Dappere Kat 

 

http://www.nji.nl/

nl/Databanken/Da

tabank-Effectieve-

Jeugdinterventies/

Erkende-

interventies/De-

Dappere-kat 

 

http://www.dappe

rekat-online.nl/ 

Doel 

Angstklachten en angststoornissen 

verhelpen. 

 

Aanpak 

- Individueel cognitief 

gedragstherapeutisch programma 

- Groepsvariant voor geïndiceerde 

preventie 

- Toenemende blootstelling aan 

beangstigende situatie 

- Ontspanningsoefeningen, 

Kinderen van 8 -18 jaar met angstklachten of 

een angststoornis 

 

De Dappere Kat is niet speciaal ontwikkeld voor 

kinderen met een andere achtergrond dan de 

Nederlandse of lage SES en heeft geen speciale 

faciliteiten. Het programma is niet geschikt voor 

kinderen met een IQ < 80. 

12 sessies met het kind, 2 

sessie met de ouders 

 

Uitvoering 

GGZ-professionals 

 

Setting 

School, GGZ, internet (voor 

blended behandeling) 
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helpende gedachten, coping 

Naam interventie Korte beschrijving Doelgroep Duur, uitvoering en setting 

Denken + Doen = 

Durven 

 

http://www.nji.nl/

nl/Databanken/Da

tabank-Effectieve-

Jeugdinterventies/

In-

voorbereiding/Den

ken--Doen--

Durven  

 

http://www.denke

ndoendurven.nl/ 

Doel 

Angstklachten verminderen 

 

Aanpak 

- Cognitief gedragstherapeutisch 

behandelprotocol 

- Kan zowel individueel 

(behandeling) als groepsgewijs 

(geïndiceerde preventie) worden 

aangeboden 

Voor angstige kinderen (angstklachten en 

angststoornis) van 8 tot 18 jaar. 

 

Denken + Doen = Durven 

is voor zover bekend niet speciaal ontwikkeld 

voor kinderen met een andere achtergrond dan 

de Nederlandse of lage SES en heeft geen 

speciale faciliteiten. 

12 sessies van een uur met 

het kind en hiervan 3 met de 

ouders erbij. 3 aparte sessies 

met ouders. 

 

Uitvoering 

GGZ-professionals 

 

Setting 

School, GGZ 

Je bibbers de baas 

 

http://www.nji.nl/

nl/Databanken/Da

tabank-Effectieve-

Jeugdinterventies/

Erkende-

interventies/Je-

bibbers-de-baas 

Doel 

Verminderen faalangst door kinderen 

te leren omgaan met hun angst. 

 

Aanpak 

- Groepsbijeenkomsten 

- Vaardigheden en technieken leren 

die helpen om te gaan met 

faalangstige gevoelens 

- Gebaseerd op cognitieve 

gedragstherapie en  

ontspanningstechnieken 

Kinderen van 9 – 12 jaar met faalangst 

(bovenbouw basisonderwijs) 

 

Je bibbers de baas 

is voor zover bekend niet speciaal ontwikkeld 

voor kinderen met een andere achtergrond dan 

de Nederlandse of lage SES en heeft geen 

speciale faciliteiten. 

10 groepsbijeenkomsten van 

1,5 uur. 

2 ouder- en 2 

leerkrachtbijeenkomsten van 

2 uur. 

 

Uitvoering 

Eerste trainer 

gedragswetenschapper, 

tweede trainer 

gedragswetenschapper of 

leerkracht 

 

Setting 
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School 

Naam interventie Korte beschrijving Doelgroep Duur, uitvoering en setting 

WRITEjunior 

 

http://www.nji.nl/

nl/Databanken/Da

tabank-Effectieve-

Jeugdinterventies/

Erkende-

interventies/WRIT

Ejunior  

 

http://www.writej

unior.nl/ 

Doel 

Verwerken van herinneringen 

aan ingrijpende ervaringen, die het 

kind hebben getraumatiseerd, 

waardoor posttraumatische stress 

(PTS) klachten zijn ontstaan. 

 

Aanpak 

Individuele behandeling. Vier 

werkzame elementen: 

- ‘Exposure’ (langzame gewenning 

aan de gebeurtenis) 

- Cognitieve herstructurering 

- Coping 

- Verhaal delen met anderen 

Kinderen en adolescenten van 4-18 jaar die 

kampen met PTS-klachten of een 

posttraumatische stressstoornis (PTSS) na het 

meemaken van een ingrijpende gebeurtenis. 

 

WRITEjunior 

is niet speciaal ontwikkeld voor kinderen met een 

andere achtergrond dan de Nederlandse of lage 

SES en heeft geen speciale faciliteiten. Het 

programma is niet geschikt voor kinderen met 

een IQ < 80. 

Duur 

5 sessies van 45 minuten. 

Ouders worden bij de 

behandeling betrokken. 

 

Uitvoering 

Gedragstherapeut of GZ-

Pyscholoog 

 

Setting 

GGZ 

Praten op school, 

een kwestie van 

doen 

 

http://www.nji.nl/

nl/Databanken/Da

tabank-Effectieve-

Jeugdinterventies/

Praten-op-school,-

een-kwestie-van-

doen 

Doel 

Durven praten op school met de 

leerkracht en kinderen uit de klas. 

 

Aanpak 

- Individuele behandelcontacten, in 

een aparte ruimte op school 

- Stapsgewijze en systematische 

bekrachtiging van het 

spreekgedrag 

- In de klas stimuleert de leerkracht 

het spreekgedrag. 

- Desgewenst ouderbegeleiding 

Kinderen met selectief mutisme in de leeftijd van 

3 tot 12 jaar 

 

Ook geschikt voor kinderen met een allochtone 

achtergrond en lagere intelligentie, afhankelijk 

van beheersing NL taal. 

 

Duur 

1 uur per week, gemiddeld 

wordt in 22 sessies het 

einddoel bereikt. 

 

Uitvoering 

basispsychologen/ 

orthopedagogen 

 

Setting 

School 
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