
Tabel 3.1 Preventieve interventies voor jeugdigen met depressieve klachten 
Naam interventie Korte beschrijving Doelgroep Duur Waar  

Head Up  Doel 
Verminderen of verhelpen 

van depressieve klachten van 

jongeren. 
 
Aanpak 
Gestructureerde cognitief-

gedragstherapeutische 

groepscursus. 

 
Jongeren van 13-17 jaar 

met depressieve klachten. 

Professionals 
Training wanneer 

nodig. 
 
Jongeren 
8 wekelijkse 

bijeenkomsten van 

90 min+ 

bijeenkomst voor 

ouders. 
 

Materialen beschikbaar bij 

diverse GGZ-organisaties. 
 

Gripopjedip 

(internet) 
Doel 
Depressieve klachten te 

verhelpen of verminderen. 
 
Aanpak 
 Website met informatie. 

 Online groepscursus met 

begeleiding door één 

ervaren professional of 

twee met beginnende 

ervaring uit de GGZ. Ook 

een app beschikbaar. 

 
Jongeren met depressieve 

klachten van 16-25 jaar. 
 

Professionals 
2-daagse training 

en jaarlijkse 

intervisie 

bijeenkomst. 
 
Jongeren 
6 wekelijkse 

chatsessies van 90 

min. 

Thuisopdrachten 

van 60 min. 
 

Chatbox via 

www.gripopjedip.nl. 
 

HAPPYLES 

(internet) 
Doel 
Bevorderen van mentale 

veerkracht en ter preventie 

van depressie. 
 
Aanpak 
 Website met informatie. 

Er zijn twee versies:  
 Jongeren van 13-17 

jaar in het voortgezet 

onderwijs. 

 Jongeren van 16-25 in 

het middelbaar 

beroepsonderwijs. 

Professionals 
Onbekend. 
 
Jongeren 
6 wekelijkse 

chatsessies van 90 

min. 

Chatbox en informatie: 

http://www.happyles.nl/. 
 
E-lessen zijn toegankelijk via 

schoolaanbod. 

http://www.gripopjedip.nl/
http://www.happyles.nl/


 Online groepscursus. 

 E-learning lessen voor 

klassikaal gebruik. 

 

VRIENDEN Doel 
Angststoornissen en/of 

depressie bij jeugdigen 

voorkomen en behandelen. 
 
Aanpak 
Aanleren van vaardigheden 

en technieken in 

groepsverband of individueel.  
 
VRIENDEN kan ook als 

preventieprogramma dienen 

op bijv. school. 

 
Jeugdigen van 7-16 jaar 

die last hebben van 

angst- en depressieve 

klachten. 
 
Toe te passen bij 

jeugdigen met andere 

culturele achtergrond. 

Professionals  
1-daagse training 

leerkrachten en 

zorgprofessionals. 
 
Jeugdigen 
10 bijeenkomsten + 

4 voor ouders (geen 

tijdsduur bekend). 
 

GGZ 
 

Pak aan Doel 
Depressieve klachten 

verminderen. 
 
Aanpak 
Gestructureerd cognitief 

gedragstherapeutisch 

groepsprogramma voor 

jeugdigen dat aangevuld kan 

worden met schoolcontacten, 

oudertraining, of andere 

gezinsinterventie. 

Jeugdigen van 9-13 jaar 

met diagnose unipolaire 

depressieve stoornis, 

dysthymie of met een 

depressieve stemming. 

Professionals 
Training (1 dag). 
 
Jeugdigen 
18 sessies (60 min 

per sessie). 
 

Uitgevoerd door GGZ-jeugd 

professionals. 
 

De 

D(o)epressiecursus 
Doel 
Verminderen van depressieve 

klachten. 
 
Aanpak 
Inzicht krijgen in onbewuste 

negatieve cognities en deze 

te veranderen. 

 
Jongeren van 16-21 jaar 

met depressieve 

symptomen, depressie in 

engere zin of een 

dysthyme stoornis. 

Professionals 
Train-de-trainer 

cursus (online) en 

online supervisie. 
 
Jongeren 
15 sessies (105 

min) en een 

Uitgevoerd door hulpverleners 

met kennis van cognitieve 

gedragstherapie. 
 



terugkomst 

bijeenkomst. 
 

Pratenonline 

(internet) 
Doel 
Depressieve klachten te 

verminderen en competentie 

toe te laten nemen. 
 
Aanpak 
Begeleiding en stimulatie via 

1 of meer chatsessies met 

een hulpverlener. De 

behandelmodule is gebaseerd 

op de Oplossingsgerichte 

Therapie (SFBT). 

 
Nederlandstalige jongeren 

van 12-23 jaar met 

depressieve klachten. 
 

Professionals 
4 uur per patiënt 

(totaal van 2.8 

sessies). 
 
Jongeren 
2,8 behandelsessies 

van 63 min. 
 

Chatbox via 

www.PratenOnline.nl.  
 
Online begeleiding door GZ-

psycholoog. 
 

Op Volle Kracht Doel 
Het voorkomen of 

verminderen van depressieve 

klachten. 
 
Aanpak 
Groepsessies begeleid door 

een therapeut op basis van 

Cognitieve Behavioral 

Therapy (CBT). 

 
Meisjes van 11-15 jaar 

met ernstige depressieve 

klachten. 
 

Professionals 
Onbekend.  
 
Jongeren 
16 groepsessies (50 

min). 

De interventie is nog niet 

beschikbaar. Op de website 

www.opvollekracht.com zal 

worden vermeld wanneer deze 

beschikbaar wordt gesteld. 

 

http://www.pratenonline.nl/
http://www.opvollekracht.com/

