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Abstract 

Objectives This study evaluates the effects of the group course Head Up, which was developed 

for adolescents (13-17 years) with elevated levels of depressive symptoms. Effects on the level of 

depressive symptoms were examined. Using a quasi-experimental pre- to post-test design, 12 

adolescents received the group course and 16 adolescents were in the comparison group. 

Secondly, this study explored the stability of depressive symptoms in a normative sample of 153 

adolescents (13-16 years). Results There was a great decrease in level of depressive symptoms 

from pre- to post-test for the course group (p < .01) as well as for the comparison group (p < .01) 

but there were no significant differences between the course group and comparison group in the 

level of decrease of depressive symptoms (p < .07). In the normative sample there was also an 

overall decrease in level of depressive symptoms (p < .001) and there was a moderate stability (κ 

= .49, p < .01) of ‘having elevated levels of depressive symptoms or not’ over a period of 8-12 

weeks. Conclusion Although there were no significant differences between the course group and 

the comparison group in level of decrease of depressive symptoms, there is a trend in favor of the 

course group. Future research on the effects of Head Up with a bigger and randomized course- 

and control group is recommended. Furthermore, this study found a strong overall decrease in 

level of depressive symptoms and a strong relative stability of depressive symptoms in a 

normative sample of adolescents, measured with the Beck Depression Inventory-II. It is unclear 

what caused the strong overall decrease in depressive symptoms; future research should 

investigate if the same decrease is shown when other measurements of depression are used.  

Key words Depressive symptoms, adolescents, indicated prevention, stability, BDI-II, screening 

 

Inleiding 

Depressieve stoornissen en depressieve symptomen bij adolescenten brengen significant 

lijden met zich mee voor individuen, gezinnen en de maatschappij doordat het de 

morbiditeit en mortaliteit verhoogt en de kwaliteit van leven negatief beïnvloedt (Lynch 

& Clarke, 2006). Depressie en depressieve symptomen bij adolescenten worden vaak 

gevolgd door en gaan samen met andere problemen zoals slechte schoolprestaties, 

schoolverzuim en schooluitval (Dopheide, 2006), problemen in persoonlijke relaties met 

ouders, leeftijdsgenoten en partners (Cicchetti & Toth, 1998), overmatig sigaretten- en 

alcoholgebruik (Glied & Pine, 2002) en zelfmoord(pogingen) (Fergusson, Woodward & 

Horwood, 2000). Bovendien vergroot het hebben van een depressieve stoornis evenals 

het hebben van depressieve symptomen tijdens de adolescentie de kans op depressieve 
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episodes in de (nabije) toekomst (Greden, 2001). Deze gevolgen kunnen een negatieve 

invloed uitoefenen op de uiteindelijke sociale en maatschappelijke positie die iemand 

zich kan verwerven (Smit, Bohlmeijer & Cuijpers, 2003). Over de economische kosten 

van depressie bij adolescenten is weinig bekend (Lynch & Clarke, 2006), maar gezien 

bovengenoemde gevolgen is het waarschijnlijk dat ook de economische kosten 

substantieel zijn en onder andere bestaan uit kosten voor (geestelijke) gezondheidszorg 

(Lynch & Clarke, 2006) en een lagere opleiding die leidt tot een lager salaris (Berndt et 

al., 2000).  

Vanwege deze hoge klinische, sociale en economische lasten die depressie en 

depressieve symptomen teweegbrengt, is preventie en behandeling van depressie bij 

adolescenten van groot belang (Lynch & Clarke, 2006). In de afgelopen decennia zijn in 

het buitenland diverse effectieve interventies ontwikkeld voor de behandeling van 

depressieve stoornissen bij adolescenten waaronder de Adolescent Coping with 

Depression Course (Clarke, Lewinsohn & Hops, 1990). Op basis van deze curatieve 

interventie is onder andere de geïndiceerde preventieve interventie Coping with Stress 

Course voor adolescenten met depressieve symptomen ontwikkeld (Clarke, Hawkins, 

Murphy, Sheeber, Lewinsohn, & Seeley, 1995). Deze interventie wordt in het 

Inventrapport (Hermanns, Öry, & Schrijvers, 2005) en in het VTV-rapport ‘Gezond 

Verstand’ (Meijer, Smit, Schoemakers & Cuijpers, 2006) genoemd als effectieve en 

geschikte interventie om in Nederland te implementeren.  

In Nederland zijn voor jongeren met depressieve symptomen ook preventieve 

interventies ontwikkeld. Veel van deze interventies zijn gebaseerd op de Adolescent 

Coping with Depression Course, maar de effectiviteit van deze Nederlandse preventieve 

interventies voor adolescenten met depressieve symptomen is vaak onduidelijk 

(Verdurmen et al., 2003). Daarom heeft het Landelijk Preventieplatform Depressie en 

Angststoornissen van het Trimbos-instituut, waarin 40 GGZ-instellingen zijn 

vertegenwoordigd, het initiatief genomen om op basis van de bestaande draaiboeken een 

gestandaardiseerde cursus te ontwikkelen voor 13 tot en met 17-jarigen. Het 

standaardisatietraject heeft plaatsgevonden volgens de kwaliteitscriteria die daarvoor 

door de Landelijke Steunfunctie Preventie zijn ontwikkeld (Preffi; Basisprogramma's 
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Trimbos-instituut, 2004). De gestandaardiseerde cursus is Head Up! genoemd en bestaat 

uit acht groepsbijeenkomsten en een ouderbijeenkomst.  

 

Doel van huidig onderzoek is: nagaan of de cursus Head Up! effect heeft op het 

verminderen van het aantal en de ernst van depressieve symptomen bij adolescenten. 

Effectonderzoek naar deze preventieve cursus is gewenst om de effectiviteit van de 

cursus te kunnen waarborgen. In dit praktijkgestuurde onderzoek zijn gegevens over de 

aanwezigheid en ernst van depressieve symptomen op de voor- en nameting verzameld 

met behulp van de Beck Depression Inventory-II (BDI-II) (Beck, Steer & Brown, 1996; 

van der Does, 2002) en er is gebruikt gemaakt van een quasi-experimenteel design. 

 

Depressie bij adolescenten 

Depressie kan gediagnosticeerd worden aan de hand van DSM-IV criteria (APA, 2001). 

In de DSM-IV worden drie klinische diagnostische categorieën onderscheiden; 1) major 

depressie, 2) dysthyme stoornis en 3) bipolaire stoornis (manisch-depressieve stoornis). 

Major depressie en een dysthyme stoornis zijn unipolaire stoornissen. Kernsymptoom bij 

major depressie is een prominente en persistente depressieve stemming of een prominent 

en persistent verlies van interesse en plezier in gebruikelijke activiteiten. Jongeren komen 

echter vaker prikkelbaar en geïrriteerd over dan ‘persistent depressief’. Naast een 

kernsymptoom moeten vier van de volgende symptomen gedurende het grootste deel van 

de dag, bijna iedere dag, aanwezig zijn geweest gedurende minstens twee weken: 

verandering in eetpatroon, insomnia of teveel slapen, verstoringen in de psychomotoriek, 

verlies van energie, gevoelens van waardeloosheid/excessieve of ongepaste 

schuldgevoelens, onvermogen om zich te concentreren, gedachten aan de dood of 

zelfdoding. Deze symptomen moeten significant lijden of significant verminderd 

functioneren tot gevolg hebben om te leiden tot de diagnose major depressie. Bij een 

dysthyme stoornis is sprake van dezelfde symptomen als bij major depressie maar met 

een lagere intensiteit dan bij major depressie, waardoor iemand met een dysthyme 

stoornis op korte termijn minder beperkt wordt in zijn functioneren. Bij een dysthyme 

stoornis zijn de depressieve symptomen langer aanwezig dan bij major depressie; bij 

adolescenten minstens één jaar en bij volwassenen minstens twee jaar (APA, 2001). Een 



 4 

dysthyme stoornis en het hebben van verhoogde niveaus van depressieve symptomen 

zonder dat de diagnose ‘depressie’ gesteld kan worden (subklinische depressie), zijn 

belangrijke voorspellers van een depressieve episode (major depressie) een jaar later 

(Cuijpers & Smit, 2004). 

Bij jongeren komt depressie veel voor. In Nederland is een jaarprevalentie van 3,8% 

vastgesteld bij jongeren van 13 tot en met 17 jaar (Verhulst, van der Ende, Ferdinand & 

Kasius, 1997). Depressieve stoornissen en depressieve symptomen komen in elke 

leeftijdsgroep bij jeugdigen voor, maar tijdens de adolescentie (13-18 jaar) neemt het 

aantal jeugdigen met een depressieve stoornis en het aantal jeugdigen met verhoogde 

niveaus van depressieve symptomen snel toe in aantal (Hankin et al., 1998; Silberg et al., 

1999). Uit Nederlands onderzoek blijkt dat, gemeten met de CES-D, bij 21,4% van de 

Nederlandse middelbare scholieren een klinisch relevant verhoogd niveau van 

depressieve symptomen voorkomt (Ter Bogt, Dorsselaer & Vollebergh, 2003).  

 

Oorzaken van depressie 

Veel interventies zijn gebaseerd op een multifactoraal model voor het ontstaan en de 

instandhouding van depressie (Lewinsohn et al., 1984; Garber, 2006). Dit model stelt dat 

een verhoogde kans op depressie het resultaat is van een cumulatie van risicofactoren en 

afwezigheid van beschermende factoren. Uit een review van Garber (2006) blijkt dat 

negatieve cognities, stressvolle gebeurtenissen, (genetische) kwetsbaarheid voor 

depressie waaronder vrouwelijk geslacht, een hoge score op de persoonlijkheidsdimensie 

neuroticisme, eerdere (sub)klinische depressie en depressieve ouders, risicofactoren zijn 

voor een depressie. Beschermende factoren zijn een hoge zelfwaardering, vaardigheden 

voor het omgaan met gebeurtenissen zoals sociale vaardigheden en 

probleemoplossingsvaardigheden, het ondernemen van plezierige gebeurtenissen en het 

hebben van sociale steun (Garber, 2006). Negatieve cognities, zelfwaardering, 

vaardigheden voor het omgaan met gebeurtenissen, het ondernemen van plezierige 

gebeurtenissen en sociale steun blijken te beïnvloeden met preventieve interventies 

(Garber, 2006).  
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Effecten depressiepreventie bij kinderen en adolescenten: meta-analyses 

Preventie is gericht op het doelbewust verminderen van risicofactoren en versterken van 

protectieve factoren ter verbetering van de volksgezondheid. Er zijn drie vormen van 

primaire preventie te onderscheiden: universele, selectieve en geïndiceerde preventie 

(Mrazek & Haggerty, 1994). Universele preventie richt zich op gehele populaties, 

bijvoorbeeld op jongeren in alle middelbare scholen. Selectieve preventie richt zich op 

risicogroepen, zoals kinderen van ouders met psychische problemen. Geïndiceerde 

preventie richt zich op het voorkomen van een psychische stoornis bij personen die 

klachten of symptomen hebben die niet voldoen aan de criteria voor een psychische 

stoornis (Mrazek & Haggerty, 1994). Verschillende reviews (Garber, 2006; Sutton, 2007) 

en meta-analyses (Cuijpers, van Straten, Smits & Smit, 2006; Horowitz & Garber, 2006; 

Merry, Mc Dowell, Hetrick, Bir, & Muller, 2004) over de effectiviteit van preventie 

tonen aan dat cognitieve en cognitief-gedragstherapeutische preventieprogramma’s voor 

kinderen en adolescenten effectief kunnen zijn in het verminderen van depressieve 

symptomen.  

In de meta-analyse van Horowitz en Garber (2006) zijn dertig 

depressiepreventieprogramma’s voor kinderen en adolescenten vergeleken op 

effectiviteit. De studies moesten in ieder geval depressieve symptomen meten en 

participanten moesten willekeurig toegewezen zijn aan de experimentele of de 

controlegroep. Geïndiceerde preventieprogramma’s bleken bij een gemiddelde follow-up 

van zes maanden effectiever in het voorkomen en/of verminderen van depressieve 

symptomen dan universele preventieprogramma’s. Drie studies uit deze meta-analyse 

richtten zich op de evaluatie van geïndiceerde preventieprogramma’s voor adolescenten 

met depressieve symptomen. Voor adolescenten (13-17 jaar) die de cursus van Clarke et 

al. (1995) gericht op het veranderen van depressogene cognities volgden, was de 

gemiddelde effectgrootte d direct na de cursus .31. Voor adolescenten (14-19 jaar) die het 

cognitieve vaardighedenprogramma van Lamb, Puskar, Sereika en Corcoran (1998) 

volgden was de effectgrootte direct na de interventie .70. Bij de derde studie (Clarke et 

al., 2001), voor adolescenten (13-18 jaar) met depressieve klachten en een ouder met een 

psychische stoornis, was de effectgrootte direct na de cognitief-gedragstherapeutische 
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interventie .41. Een effectgrootte van .2 - .4 kan gezien worden als een klein effect, .5 - .7 

als middelmatig en .8 of hoger als een groot effect (Cohen, 1977). 

Cuijpers, van Straten, Smits en Smit (2006) zochten voor hun meta-analyse studies 

die voldeden aan de volgende criteria: 1) uitvoering op school, 2) klassikale screening op 

depressieve symptomen en 3) een RCT-onderzoeksdesign. Acht studies voldeden aan 

deze inclusiecriteria. Al deze studies onderzochten een geïndiceerde preventieve 

interventie die gebaseerd is op cognitieve gedragstherapie. Vijf studies waren gericht op 

kinderen (7-14 jaar) en drie studies op adolescenten (12-19 jaar). De gemiddelde 

effectgrootte d was .55, met een range van .35 - .76. Bij meta-analyses wordt een 

effectgrootte tussen .56-1.2 gezien als een groot effect, effectgroottes van .33-.55 als 

middelgrote effecten en een effectgrootte van 0-.32 als klein effect (Lipsey & Wilson, 

1993). Effectgroottes per studie staan niet beschreven in dit artikel. 

 

Effecten van geïndiceerde depressiepreventieprogramma’s voor  adolescenten 

Clarke et al. (1995, 2001) hebben twee onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van de 

voornamelijk cognitief georiënteerde preventiecursus Coping with Stress voor jongeren 

van 13-17 jaar. De cursus Coping with Stress bestaat uit 15 groepsbijeenkomsten van elk 

45-60 minuten. In de eerste studie (Clarke et al., 1995) werden 150 adolescenten met 

depressieve klachten geworven op middelbare scholen en vervolgens willekeurig 

toegewezen aan de experimentele conditie (de cursus; n = 76) ofwel aan de 

controleconditie (care as usual; n = 74). Werving vond plaats door het afnemen van de 

CES-D, een gevalideerde depressievragenlijst (Roberts, Andrews, Lewinsohn & Hops, 

1990, in: Clarke et al., 1995) als screening en met behulp van een diagnostisch interview, 

de Schedule for Affective Disorders and Schizofrenia for School-Age Children (K-

SADS) (Orvaschel & Puig-Antich, 1986, in: Clarke et al., 1995) werd bepaald of de 

jongeren geschikt waren voor deelname aan de cursus of dat de klachten te ernstig (dan 

werd doorverwezen naar niet-experimentele hulpverlening) of te mild waren. Depressieve 

klachten en depressieve stoornissen zijn gemeten vlak voor de interventie, vlak na de 

interventie en bij 1 jaar follow-up. Bij de meting direct na de interventie lieten de 

jongeren uit de cursusgroep een significante afname van depressieve symptomen - 

gemeten met de CES-D - zien in vergelijking met de controlegroep (F [1,113] = 3.91; 
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one-tailed, p < .05). Na 12 maanden was er echter geen significant verschil tussen de 

condities in depressieve symptomen. Bij de 12 maanden follow-up bleek wel dat minder 

jongeren uit de cursusgroep een depressieve stoornis hadden ontwikkeld (14.5%), 

gemeten met de K-SADS, in vergelijking met de controleconditie (25.7%, p < .05). 

Het tweede onderzoek had een vergelijkbare opzet als het eerste onderzoek, alleen 

zijn de respondenten niet geworven via school, maar via een Health Maintenance 

Organisatie (HMO) in de Verenigde Staten (Clarke et al., 2001). Via bij de HMO-

geregistreerde ouders met een depressieve stoornis werden adolescenten geworven die 

zelf subklinische niveaus van depressie vertoonden. Zo konden in totaal 94 adolescenten 

met depressieve klachten maar zonder een depressieve stoornis, toegewezen worden aan 

de experimentele conditie (cursus; n = 45) of controleconditie (care as usual; n = 49). 

Direct na de interventie en bij 12 maanden follow-up bleken scores op de CES-D voor de 

experimentele groep significant lager te zijn dan in de controleconditie (p < .01). Na 24 

maanden was er echter geen significant verschil in CES-D scores tussen de twee 

condities. Na 24 maanden bleek wel dat, gemeten met de K-SADS, significant (p <. 01) 

minder adolescenten uit de experimentele groep (9.3%) een depressieve stoornis hadden 

ontwikkeld vergeleken met adolescenten uit de controleconditie (28.8%). 

In onderzoek naar de geïndiceerde versie van het cognitief gedragstherapeutische 

preventieprogramma Problem Solving for Life (Sheffield et al., 2006) voor 13-15 jarige 

adolescenten werden echter géén significante effecten gevonden op depressieve 

symptomen na één jaar follow-up, gemeten met de CES-D. Alle adolescenten met 

verhoogde symptomen, ongeacht of ze in de interventiegroep (n = 134) zaten of in de 

controleconditie (n = 149), lieten een significante daling in depressieve symptomen zien 

(alhoewel beide groepen nog steeds hogere niveaus van depressieve symptomen bleven 

vertonen dan de algemene populatie).  

Uitgevoerde effectevaluaties in Nederland zijn veelal van onvoldoende kwaliteit 

(Verdurmen et al., 2003). Uitzondering is het effectonderzoek naar de cursus 

Stemmingmakerij voor 12-18 jarigen (Ruiter, 1997) waarbij de cursusgroep (n = 49) is 

vergeleken met een vergelijkingsgroep (n = 42). Er bleken direct na de interventie geen 

significante verschillen te bestaan tussen de cursusgroep en de vergelijkingsgroep in 

afname van depressieve klachten, gemeten met de Beck Depression Inventory (BDI; 
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Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979). Wel bleken er significante effecten te zijn op de 

factoren die volgens de wetenschappelijke literatuur beschermen tegen een depressie, 

waaronder cognitieve vaardigheden, probleemoplossingsvaardigheden, sociale 

vaardigheden en een hoge zelfwaardering (Ruiter, 1997). 

 

De cursus Head Up: een plaatsbepaling 

De Amerikaanse geïndiceerde preventieve groepscursus Coping with Stress (Clarke et al., 

1995) is, evenals de geïndiceerde preventieve groepscursus Head Up!, gebaseerd op de 

Adolescent Coping with Depression Course (Lewinsohn, Clarke & Hops, 1990). De 

cursus Coping with Stress bestaat uit 15 bijeenkomsten van 45-60 minuten. Deze 

interventie richt zich alleen op het cognitieve deel van de Adolescent Coping with 

Depression Course. De Adolescent Coping with Depression Course is gebaseerd op de 

sociale leertheorie en inzichten uit de cognitieve gedragstherapie en bestaat uit 16 zeer 

gedetailleerde en gestructureerde sessies van twee uur die beschreven worden in 

handleidingen voor cursusleiders en cursisten. Cursisten leren ontspannings- en sociale 

vaardigheden, ze leren om plezierige activiteiten te gaan ondernemen, om negatieve en 

irrationele gedachten onder controle te krijgen en ze leren vaardigheden om problemen 

op te lossen.  

De groepscursus Head Up! bestaat uit acht bijeenkomsten van 90 minuten, één 

ouderbijeenkomst en één terugkombijeenkomst na drie maanden. Twee extra modules 

van 90 minuten zijn toegevoegd in de bijlage, één over ‘zelfwaardering en zelfbeeld’ en 

één genaamd ‘sociale vaardigheden’. Deze modules kunnen toegevoegd worden wanneer 

blijkt dat veel jongeren in de cursusgroep een lage zelfwaardering hebben, of weinig 

competent zijn met betrekking tot sociale vaardigheden. Er is voor gekozen om bij Head 

Up! alle elementen van de Adolescent Coping with Depression Course – in tegenstelling 

tot Coping with Stress – terug te laten komen, omdat dan meer risicofactoren en 

beschermende factoren kunnen worden beïnvloedt (Horowitz & Garber, 2006). 

 

Onderzoeksvragen en hypothesen 

Sinds 1997 (Ruiter, 1997) is in Nederland geen onderzoek gedaan naar preventieve 

cursussen voor jongeren (13-17 jaar) met depressieve klachten waarbij gebruik is 
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gemaakt van een vergelijkingsgroep of controlegroep. Wel worden er in Nederland 

meerdere preventieve cursussen voor jongeren met depressieve klachten gebruikt 

waarvan de effectiviteit onduidelijk is. Door de cursus Head Up te onderzoeken op 

effectiviteit en gebruik te maken van een vergelijkingsgroep, kan gekeken worden of een 

afname in depressieve klachten in de cursusgroep veroorzaakt wordt door een test- hertest 

effect (Sharpe & Gilbert, 1997), door spontaan herstel over tijd (Spence et al., 2006), of 

dat het om een daadwerkelijk effect van de cursus gaat (of een combinatie). Wanneer de 

cursus Head Up bewezen effectief is, zou Head Up de eerder ontwikkelde (niet-

onderzochte) Nederlandse cursussen kunnen vervangen, in ieder geval de cursussen van 

de instellingen die momenteel deelnemen aan het onderzoek naar Head Up.  

Het doel van huidig onderzoek is dan ook het vaststellen van het effect van de cursus 

Head Up! op het verminderen van depressieve klachten bij jongeren van 13-17 jaar direct 

na de cursus. De volgende onderzoeksvraag staat centraal: 1. Wat is het effect van de 

cursus Head Up! op het verminderen van depressieve symptomen bij jongeren van 13-17 

jaar in vergelijking met een vergelijkingsgroep? Er wordt verwacht dat er een significant 

grotere vermindering van depressieve symptomen in de cursusgroep zal zijn in 

vergelijking met een vergelijkingsgroep. Uit eerdere onderzoeken naar de cursus waar 

Head Up! op is gebaseerd (Coping with stress), is namelijk gebleken dat jongeren direct 

na het volgen van de cursus een significante afname van depressieve symptomen 

vertoonden in vergelijking met een controlegroep (Clarke et al., 1995, 2001). 

Een secundaire onderzoeksvraag is: in hoeverre zijn zelfgerapporteerde depressieve 

symptomen bij adolescenten (13-16 jaar) uit de normpopulatie stabiel over een periode 

van 8-12 weken? Deze tweede onderzoeksvraag is toegevoegd nadat een middelbare 

school toestemming gaf om klassikaal en via internet vragenlijsten af te nemen onder alle 

leerlingen uit de derde klassen (havo, atheneum en gymnasium). Er is weinig 

wetenschappelijke literatuur te vinden over de mate van stabiliteit van depressieve 

symptomen in adolescenten. Onderzoek naar de mate van stabiliteit van depressieve 

symptomen is echter wel relevant, onder andere voor screeningsdoeleinden; rapporteren 

adolescenten depressieve klachten die op korte termijn weer verdwijnen of gaat het om 

langer durende klachten die de adolescent beperken in zijn/haar functioneren? 
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Methoden 

Design en procedure 

Er is gebruik gemaakt van een quasi-experimenteel design met drie groepen en twee 

meetmomenten. De drie groepen zijn: een cursusgroep, een normgroep en een 

vergelijkingsgroep. De drie afgeronde cursusgroepen zijn gegeven op de GGZ-instelling, 

een aantal lopende cursussen worden op scholen uitgevoerd. Jongeren konden zichzelf 

aanmelden, werden aangemeld via de GGD, schoolmaatschappelijk werk of Bureau 

Jeugdzorg. Bij uitvoering op (of samen met) scholen is screening met behulp van een 

depressievragenlijst en doorverwijzing door een leerkracht/mentor gebruikelijk.  

Middels een brief is vooraf toestemming gevraagd aan de ouders van de cursisten en 

aan de cursisten zelf voor gebruik van ingevulde vragenlijsten voor onderzoek. Hierin 

werd onder andere vermeld dat de privacy van de cursist en de ouders gewaarborgd zou 

worden door de gegevens anoniem te verwerken. Cursusjongeren hebben de 

voormetingsvragenlijst groepsgewijs ingevuld aan het begin van de eerste 

cursusbijeenkomst. De nametingsvragenlijst werd aan het einde van de laatste (= achtste) 

cursusbijeenkomst ingevuld. De periode tussen de voor- en nameting was acht (33.3%), 

negen (33.3%) of twaalf weken (33.3%). De cursusbegeleiders hebben een korte 

instructie en een protocol gekregen waarin de procedure voor testafname beschreven 

staat. De jongeren konden vragen stellen bij onduidelijkheden. 

Aan de ouders van de jongeren uit de normgroep die klassikaal via internet de 

vragenlijst hebben ingevuld, is een informatiebrief toegestuurd. Hierin werd onder andere 

vermeld dat de privacy van de jongere en de ouders gewaarborgd zou worden door de 

gegevens anoniem te verwerken en de brief werd voorzien van een antwoordstrookje 

waarmee zij bezwaar konden maken tegen deelname van hun zoon/dochter aan het 

onderzoek. De jongeren in de normgroep hebben twee keer, onder toezicht van de 

onderzoeker en van de mentor, klassikaal de vragenlijst via internet ingevuld met een 

tussenperiode van acht (53.6%), negen (17.0%) of twaalf weken (29.4%). De jongeren 

konden vragen stellen bij onduidelijkheden. 

De klassikale internetvragenlijstafnames hebben plaatsgevonden om een 

vergelijkingsgroep te kunnen selecteren die op de eerste meting een depressieniveau heeft 
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die (ongeveer) gelijk is aan de cursusgroep. De kenmerken van de cursusgroep, 

normgroep en vergelijkingsgroep worden in de resultatensectie besproken. 

 

Onderzoeksinstrumenten 

Depressieve symptomen zijn gemeten met behulp van de Beck Depression Inventory-II 

(BDI-II, Nederlandse vertaling) (Beck, Steer & Brown, 1996; van der Does, 2002). De 

BDI-II is een zelfrapportagevragenlijst met per vraag vier antwoordcategorieën in de 

vorm van vier zinnen, bijvoorbeeld: ‘ik voel me niet somber’, ‘ik voel me een groot deel 

van de tijd somber’, ‘ik ben de hele tijd somber’, ‘ik ben zó somber of ongelukkig dat ik 

het niet verdragen kan’. De BDI-II is geschikt voor toepassing bij personen vanaf 13 jaar 

en bestaat uit 21 vragen die de diagnostische DSM-IV criteria voor een major depressie 

reflecteren. De BDI-II stelt veranderingen in depressieve symptomatologie vast en is 

daarom geschikt als effectmaat. De BDI-II geeft een indicatie van de aard en ernst van 

depressieve symptomen. Bij een score van 0-13 is sprake van een minimaal aantal en 

minimale ernst van depressieve symptomen, een score van 14-19 kan een indicatie zijn 

dat de persoon een lichte depressie heeft, bij een score van 20-28 kan sprake zijn van een 

matig ernstige depressie, en bij een score van 29-63 is het waarschijnlijk dat de persoon 

een ernstige depressie heeft. Het advies uit de handleiding om de drempel voor minimale 

preventie te verlagen van 13 naar 10 is opgevolgd. De BDI-II kan niet gebruikt worden 

om een diagnose te stellen; daarvoor is een uitgebreidere assessment en/of een 

diagnostisch interview noodzakelijk (van der Does, 2002).  

De Nederlandse vertaling is met positief resultaat onderzocht op validiteit en 

betrouwbaarheid (van der Does, 2002), maar nog niet onder adolescenten. Er is wel in het 

buitenland onderzoek gedaan onder adolescenten (12-19 jaar) die geïdentificeerd zijn als 

klinisch depressief en de BDI-II bleek een betrouwbare vragenlijst te zijn om de aard en 

ernst van depressieve symptomen te meten bij deze populatie (Steer, Kumar, Ranieri & 

Beck, 1998; Wilson van Voorhis & Blumentritt, 2007). Verder is er onderzoek gedaan 

onder een steekproef van 576 studenten die gemiddeld 18.6 (SD = 1.12) jaar waren in de 

Verenigde Staten (Whisman, Perez & Ramel, 2000) en onder studenten tussen de 18-25 

jaar uit 19 islamitische landen (Alansari, 2005). Uit de resultaten bleek dat de BDI-II 

geschikt is om de ernst van depressieve symptomen te meten onder studenten van 
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verschillende etnische afkomst.  In huidig onderzoek bleek de BDI-II op de voormeting 

een goede betrouwbaarheid te hebben, namelijk  α = .87 voor de normgroep en α = .91 

voor de cursusgroep.  

Naast de totaalscore van de BDI-II kunnen ook scores op drie dimensies worden 

berekend: de affectieve dimensie (vijf vragen), de cognitieve dimensie (zeven vragen) en 

de somatische dimensie (negen vragen). Een item uit de cognitieve dimensie is 

bijvoorbeeld: ‘ik voel me niet schuldig’, ‘ik voel me schuldig over veel dingen die ik heb 

gedaan of had moeten doen’, ‘ik voel me meestal erg schuldig’, ‘ik voel me de hele tijd 

schuldig’. De affectieve dimensie heeft op de voormeting een voldoende tot goede 

betrouwbaarheid, namelijk α = .69 voor de normgroep en α = .80 voor de cursusgroep. 

De cognitieve dimensie heeft op de voormeting een goede betrouwbaarheid, namelijk α = 

.72 in de normgroep en α = .84 in de cursusgroep. Ook de somatische dimensie heeft een 

goede betrouwbaarheid op de voormeting, namelijk α = .76 in de normgroep en α = .75 in 

de cursusgroep. 

Algemene zelfwaardering is gemeten met behulp van de Rosenberg Self-Esteem 

(RSE, Nederlandse vertaling) (Rosenberg, 1979). De RSE is een zelfrapportagelijst met 

een 4-puntsschaal (antwoordmogelijkheden: 1 = sterk eens, 2 = eens, 3 = oneens, 4 = 

sterk oneens). Een voorbeelditem is: ‘Over het algemeen ben ik tevreden met mezelf’. In 

huidig onderzoek bleek de betrouwbaarheid van de RSE op de voormeting goed, namelijk 

α = .85 voor de normgroep en α = .84 voor de cursusgroep. 

De cursisten hebben de vragenlijsten op papier ingevuld, de jongeren uit de norm- en 

vergelijkingsgroep hebben de vragenlijsten via internet ingevuld. Uit onderzoek onder 

universitaire studenten bleek dat het afnemen van de BDI-II op papier en het afnemen 

van de BDI-II via de computer vergelijkbare resultaten oplevert (Schulenberg & 

Yutrzenka, 2001). 

 

Resultaten 

Cursusgroep 

In de onderzoeksperiode september 2007 – juni 2008 zijn tien cursussen gestart door 

zeven verschillende GGZ-instellingen verspreid over Nederland. In totaal hebben 55 

jongeren tijdens de onderzoeksperiode deelgenomen aan Head Up. Voor huidig 
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onderzoek zijn van zes gestarte cursussen vragenlijsten verwerkt. In totaal hebben 34 

jongeren in de cursusgroep aan dit onderzoek meegedaan, waaronder 6 jongens (17.6%) 

en 28 meisjes (82.4%) die een gemiddelde leeftijd hebben van 14.8 (SD = 1.0) jaar. 

Negentien jongeren (56.7%) volgen  een opleiding tussen VMBO-leerwegondersteunend 

onderwijs (VMBO-lwoo) en VMBO-gemengde leerweg (VMBO-gl), zes jongeren 

(17.6%) VMBO-theoretische leerweg (VMBO-tl), zes jongeren (17.6%) HAVO of 

HAVO/VWO en twee jongeren VWO (5.9%). Hiervan zijn 26 jongeren Nederlands 

(76.5%) en acht jongeren zijn van andere (allochtone) afkomst (23.5%). Vijftien jongeren 

(44.1%) hebben niet eerder gebruikt gemaakt van jeugdhulpverlening en negentien 

jongeren (55.9%) hebben wel al eens te maken gehad met de jeugdhulpverlening. De 

jeugdhulpverlening die deze negentien jongeren noemen, varieert in zwaarte; van 

gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker/schoolpsycholoog (31.6%) tot 

behandeling bij de GGZ (10.5%). Van 21 jongeren (61.8%) zijn de ouders getrouwd, van 

12 jongeren (35.3%) gescheiden. Van deze 34 jongeren is de gemiddelde score op de 

BDI-II 21.8 (SD = 11.1) met een bereik van 3-50. 

 Drie cursusgroepen zijn inmiddels afgerond. Hiervan hebben vijftien cursisten de 

voormeting ingevuld en twaalf cursisten de nameting. De uitgevallen cursisten (n = 3) 

verschillen niet significant van de cursisten die de cursus hebben afgerond op de 

variabelen sekse, leeftijd, opleidingsniveau, etniciteit, eerder verkregen hulp en 

‘getrouwde/gescheiden ouders’. Demografische variabelen van de cursisten die de voor- 

en nameting hebben ingevuld (n = 12), zijn weergegeven in tabel 1. 

 

Normgroep 

Om een normgroep te verkrijgen, zijn internetvragenlijsten afgenomen in derde klassen 

van een christelijke middelbare school in een middelgrote stad. In totaal zaten er 206 

leerlingen in deze derde klassen. Ouders van 28 leerlingen (13.6%) hadden bezwaar 

gemaakt tegen deelname van hun zoon/dochter aan het onderzoek en 17 leerlingen (8.3%) 

waren niet aanwezig (ziek/ spijbelen). De normgroep bestaat dan ook op de eerste meting 

uit 161 jongeren (78.1%). Op de tweede meting bestaat de normgroep uit 153 jongeren 

(95.0%). Zeven van de 161 leerlingen (4.3%) die tijdens de eerste meting de vragenlijst 

hadden ingevuld, waren niet aanwezig bij de tweede meting, van één jongere bleken de 
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antwoorden onbetrouwbaar te zijn. De op de tweede meting uitgevallen jongeren (n = 8) 

verschillen niet significant van de jongeren die op beide metingen aanwezig waren met 

betrekking tot de variabelen sekse, leeftijd, opleidingsniveau, etniciteit en 

‘getrouwde/gescheiden ouders’. Wel is er een significant verschil tussen de uitgevallen 

jongeren en de jongeren die op beide metingen aanwezig waren op de variabele ‘eerder 

verkregen hulp’ χ2 (1, N = 161) = 7.9, p < .01. Verhoudingsgewijs zitten in de groep 

uitvallers meer leerlingen die aangeven wel eens gebruik te hebben gemaakt van 

jeugdhulpverlening (drie van de acht uitgevallen jongeren = 37.5%) dan in de groep 

jongeren die op beide metingen aanwezig waren (twaalf van de 153 jongeren = 7.5%). 

Demografische variabelen van de leerlingen die zowel de voor- als nameting hebben 

ingevuld, zijn weergegeven in tabel 1. 

 

Vergelijkingsgroep 

Er is een vergelijkingsgroep geselecteerd uit de normgroep op basis van BDI-II 

totaalscores. In de cursusgroep (n = 12) bleek dat op de eerste meting een totaalscore op 

de BDI-II van 12 de laagste was en een score van 44 de hoogste. Zeventien jongeren 

(10.5%) uit de normgroep (n = 153) bleken op de eerste meting een BDI-II score van 12 

of hoger te hebben en de hoogste BDI-II score in de normgroep was 30. Deze 17 jongeren 

zijn geselecteerd als vergelijkingsgroep. Op de nameting bestaat de vergelijkingsgroep uit 

zestien jongeren (94.1%). Vanwege het lage aantal uitgevallen respondenten (n = 1) is er 

geen uitvalanalyse uitgevoerd. Demografische variabelen van de jongeren die zowel de 

eerste als de tweede meting hebben ingevuld (n = 16), zijn weergegeven in tabel 1. 

 

Verschillen tussen cursusgroep en  vergelijkingsgroep en tussen cursusgroep en 

normgroep op demografische variabelen 

Demografische variabelen voor de cursusgroep, vergelijkingsgroep en normgroep zijn 

weergegeven in tabel 1. Op de demografische variabelen sekse, leeftijd en etniciteit zijn 

geen significante verschillen gevonden tussen de cursusgroep en de vergelijkingsgroep. 

Er zijn wel significante verschillen tussen de cursusgroep en de vergelijkingsgroep in 

opleidingsniveau χ2 (3, N = 28) = 15.4, p < .01, hoeveelheid eerder verkregen hulp χ
2 (1, 

N = 28) = 6.6, p < .05 en het aantal ouders dat getrouwd of gescheiden is χ2 (1, N = 28) = 
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4.7, p < .05. In de cursusgroep zitten verhoudingsgewijs meer jongeren met een lager 

opleidingsniveau, meer jongeren met eerder verkregen hulp en meer jongeren met 

gescheiden ouders dan in de vergelijkingroep.  

Tussen de cursusgroep en de normgroep is geen significant verschil gevonden in 

leeftijd. Wel zijn er significante verschillen tussen de cursusgroep en normgroep in 

etniciteit χ2 (1, N = 165) = 10.3, p < .01, sekse χ2 (1, N = 165) = 5.9, p < .05, 

opleidingsniveau χ2 (3, N = 165) = 95.9, p < .001, hoeveelheid eerder verkregen hulp χ
2 

(1, N = 165) = 36.1, p < .001 en het aantal ouders dat getrouwd of gescheiden is χ2 (1, N = 

165) = 8.8, p < .01. In de cursusgroep zitten verhoudingsgewijs meer jongeren met een 

niet-Nederlandse etniciteit, meer meisjes, meer jongeren met een laag opleidingsniveau, 

meer jongeren met eerder verkregen hulp en meer jongeren met gescheiden ouders dan in 

de normgroep.  

 

Tabel 1. Demografische variabelen in de cursusgroep en de vergelijkingsgroep. 

 Cursusgroep 

(N = 12) 

Vergelijkingsgroep  

(N = 16) 

Normgroep  

(N = 153) 

SEKSE  b    

     Jongen 2 (16.7%) 6 (37.5%) 81 (52.9%) 

     Meisje 10 (83.3%) 10 (62.5%) 72 (47.1%) 

LEEFTIJD    

     13 1 (8.3%) 0 1 (0.7%) 

     14 5 (41.7%) 9 (56.3%) 92 (60.5%) 

     15 3 (25.0%) 7 (43.8%) 54 (35.5%) 

     16 1 (8.3%) 0 5 (3.3%) 

     17 1 (8.3%) 0 0 

     18 1 (8.3%) 0 0 

ETNICITEIT  b    

     Nederlands 8 (66.7%) 13 (81.3%) 143 (93.5%) 

     Anders 4 (33.3%) 2 (18.7%) 10 (6.5%) 

OPLEIDINGSNIVEAU  a, b    

     Vmbo-praktische leerweg 4 (33.3%) 0 0 

     Vmbo-theoretische leerweg 3 (25.0%) 0 0 

     Havo 5 (41.7%) 8 (50.0%) 69 (45.1%) 

     Atheneum 0 8 (50.0%) 84 (54.9%) 
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Tabel 1. Demografische variabelen in de cursusgroep en de vergelijkingsgroep (vervolg) 

 Cursusgroep 

(N = 12) 

Vergelijkingsgroep 

(N = 16) 

Normgroep 

(N = 153) 

OUDERS a, b    

     Getrouwd  6 (50.0%) 14 (87.5%) 129 (84.3%) 

     Gescheiden  6 (50.0%) 2 (12.5%) 24 (15.7%) 

EERDERE HULPVERLENING a, b    

     Ja 8 (66.7%) 3 (18.8%) 12 (7.8%) 

     Nee 4 (33.3%) 13 (81.3%) 141 (92.2%) 

a Significant verschil tussen de cursusgroep en de vergelijkingsgroep 
b Significant verschil tussen de cursusgroep en de normgroep 
 
 

Verschillen op de eerste en op de tweede meting tussen cursusgroep en 

vergelijkingsgroep en tussen cursusgroep en normgroep op de gemeten concepten 

Op de eerste meting waren er significante verschillen tussen de cursusgroep en de 

vergelijkingsgroep in zelfrapportage over depressieniveau (U = 42.5, p < .05), over de 

drie depressiedimensies (somatisch U = 48.5, p < .05; affectief U = 53.0, p < .05; 

cognitief, U = 37, p < .01) en over zelfwaardering (U = 51.0, p <.05). De cursusgroep had 

hogere scores op depressieniveau en de drie depressiedimensies en een lagere score op 

zelfwaardering dan de vergelijkingsgroep.  

Op de tweede meting zijn er geen significante verschillen tussen de cursusgroep en de 

vergelijkingsgroep in zelfrapportage over depressieniveau (U = 74.5, p = .32), over de 

drie depressiedimensies (somatisch U = 87.0, p = .67; affectief U = 70.5, p = .23; 

cognitief, U = 60.5, p = .10) en over zelfwaardering (U = 73.5, p = .30). 

Tussen de cursusgroep en de normgroep zijn op de eerste meting ook significante 

verschillen in zelfrapportage over depressieniveau (U = 42.5, p < .001), over de drie 

depressiedimensies (somatisch U = 97.5, p < .001; affectief U = 88.0, p < .001; cognitief, 

U = 40.5, p < .001) en over zelfwaardering (U = 97.5, p <.001). De cursusgroep heeft 

hogere scores op depressieniveau en op de drie depressiedimensies dan de normgroep en 

een lagere score op zelfwaardering. Op de tweede meting zijn er nog steeds even grote 

significante verschillen tussen de cursusgroep en de normgroep in zelfrapportage over 

depressieniveau (U = 140.0, p < .001), over de drie depressiedimensies (somatisch U = 

270.5, p < .001; affectief U =266.0, p < .001; cognitief, U = 93.0, p < .001) en over 



 17 

zelfwaardering (U = 330.5, p <.001). De cursusgroep heeft, net als op de eerste meting, 

op de tweede meting hogere scores op depressieniveau en op de drie depressiedimensies 

dan de normgroep en een lagere score op zelfwaardering.  

 

Tabel 2. Gemiddelden en standaardeviaties op de eerste meting en de tweede meting. 

 Eerste meting Tweede meting 

 M(SD) M(SD) 

Normgroep n = 153   

Depressieniveau 5.0 (5.5) 4.0 (4.9) 

    Somatisch 2.9 (2.8) 2.4 (2.8) 

    Affectief .7 (1.3) .5 (1.1) 

    Cognitief 1.4 (2.1) 1.1 (2.0) 

Zelfwaardering 31.8 (4.0) 32.4 (4.6) 

Cursusgroep n = 12   

Depressieniveau 26.5 (10.1) a, b 16.4 (8.4) a 

    Somatisch 11.2 (4.4) a, b 6.9 (3.7) a 

    Affectief 5.5 (2.9) a, b  3 (2.1) a 

    Cognitief 9.8 (3.6) a, c 6.5 (3.3) a 

Zelfwaardering 22.3 (5.0) a, b 24.8 (6.0) a 

Vergelijkingsgroep n = 16   

Depressieniveau 17.9 (4.9) 12.6 (7.3) 

    Somatisch 8.8 (2.2) 6.1 (3.4) 

    Affectief 3.3 (2.3) 2.2 (2.2) 

    Cognitief 5.8 (2.7) 4.4 (3.9) 

Zelfwaardering 26.8 (3.7) 27.3 (3.4) 

a Verschil op de eerste meting tussen cursusgroep en normgroep, p < .001  
b Verschil op de eerste meting tussen cursusgroep en vergelijkingsgroep, p < .05 
c Verschil op de eerste meting tussen cursusgroep en vergelijkingsgroep, p < .01 
 

Verbanden tussen depressieniveau, depressiedimensies en zelfwaardering 

Alle gemeten concepten op de voormeting van de cursusgroep en de normgroep hangen 

significant met elkaar samen, zoals weergegeven in tabel 3. Het depressieniveau en de 

depressiedimensies hangen zowel in de cursusgroep als in de normgroep onderling sterk 

positief samen, variërend van r = .61 tot r = .93 (p < .001), zoals weergegeven in tabel 3. 

Het depressieniveau en de depressiedimensies hangen  zowel in de cursusgroep als in de 

normgroep negatief samen met zelfwaardering, variërend van r = -.41 tot r = -.86 (p < 
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.01), zoals weergegeven in tabel 3. Hoe hoger de score op depressieniveau en op de 

depressiedimensies, hoe lager de score op zelfwaardering. 

In de cursusgroep hangen hoge scores op depressieniveau en op de 

depressiedimensies sterker samen met een lage score op zelfwaardering dan in de 

normgroep het geval is, zoals weergegeven in tabel 1. Een hoge score op de cognitieve 

depressiedimensie hangt zowel in de cursusgroep (r = -.86, p = .001) als in de normgroep 

(r = -.61, p = .001) het sterkst samen met een lage score op zelfwaardering. 

 

Tabel 3. Bivariate correlaties tussen de gemeten concepten voor de cursusgroep en normgroep op de 

eerste meting. 

 Cursusgroep (n = 34)  Normgroep (n = 161) 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1. Depressieniveau _      _     

2. Somatische depressiedimensie .84b _     .93b _    

3. Affectieve depressiedimensie .93b .66b _    .81b .66b _   

4. Cognitieve depressiedimensie .93b .61b .88b _   .86b .66b .61b _  

5. Zelfwaardering -.79b -.56a -.67b -.86b _  -.55b -.41b -.48b -.61b _ 

a p <.01,  b p < .001,  
 

Stabiliteit van depressieniveau, depressiedimensies en zelfwaardering in de normgroep 

Stabiliteit kan op twee manieren achterhaald worden, enerzijds via correlaties en  

anderzijds via vergelijking van gemiddelden met behulp van een t-toets. Een correlatie 

gaat na of er een relatieve stabiliteit bestaat, met andere woorden in welke mate personen 

veranderen in relatief niveau van depressieve symptomen en zelfwaardering over tijd. 

Absolute stabiliteit geeft aan of de gemiddelden over een hele groep significant van 

elkaar verschillen, met andere woorden of er gemiddeld gezien een stabiliteit te 

onderkennen valt. In tabel 4 zijn de correlaties en verschillen tussen de eerste meting en 

de tweede meting voor de normgroep weergegeven. 

De score op depressieniveau hangt op de eerste meting zeer sterk significant 

samen met de score op depressieniveau op de tweede meting (r = .77, p < .001). Ook de 

scores op de drie depressiedimensies hangen op de eerste en op de tweede meting zeer 

sterk significant samen (affectief r = .72, p < .001; cognitief r = .72, p < .001; somatisch r 

= .68, p < .001). Zelfgerapporteerde zelfwaardering op de eerste meting hangt ook zeer 
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sterk significant samen met zelfgerapporteerde zelfwaardering op de  tweede meting (r = 

.74, p <.001). Er is sprake van een sterke relatieve stabiliteit op alle gemeten concepten. 

Tevens zijn de verschillen tussen de eerste meting en de tweede meting in 

zelfrapportage over depressieve symptomen en zelfwaardering significant. Er is een zeer 

sterke significante afname in score op depressieniveau tussen de eerste meting (M = 5.0, 

SD = 5.5) en de tweede meting (M = 4.0, SD = 4.9, t = 3.7, df = 152, p < .001). Er is ook 

een sterke significante afname in de scores op de drie depressiedimensies tussen de eerste 

meting (somatisch M = 2.9, SD = 2.8; affectief M = .7, SD = 1.3; cognitief M = 1.4, SD = 

2.1) en de tweede meting (somatisch M = 2.4, SD = 2.8, t = 2.7, df = 152, p < .01; 

affectief M = .5 SD = 1.1, t = 2.7, df = 152, p < .01; cognitief M = 1.1, SD = 2.0, t = 2.9, 

df = 152, p < .01). Op de tweede meting (M = 31.8, SD = 4.0) rapporteerden de jongeren 

een significante toename in zelfwaardering (t = - 2.4, df = 152, p < .05) in vergelijking 

met de eerste meting (M = 32.4, SD = 4.6). Omdat er tussen alle concepten significante 

verschillen zijn tussen de eerste en tweede meting, is er geen sprake van absolute 

stabiliteit. 

 

Tabel 4. Gemiddelden en standaarddeviaties, correlaties en verschillen op de gemeten concepten. 

 Eerste meting Tweede meting    

 M(SD) M(SD) r t df 

Normgroep n = 153      

Depressieniveau 5.0 (5.5) 4.0 (4.9) .77*** 3.7*** 152 

    Somatisch 2.9 (2.8) 2.4 (2.8) .68*** 2.7** 152 

    Affectief .7 (1.3) .5 (1.1) .72*** 2.7** 152 

    Cognitief 1.4 (2.1) 1.1 (2.0) .72*** 2.9** 152 

Zelfwaardering 31.8 (4.0) 32.4 (4.6) .74*** -2.4* 152 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

Stabiliteit van wel/niet klinisch relevante depressieve klachten in de normgroep 

Van de 153 leerlingen die aanwezig waren bij de eerste en de tweede meting, gaven 128 

leerlingen (83.7%) op de eerste meting een score aan onder de cut-off voor lichte 

depressieve klachten (BDI-II score < 10), de overige 25 leerlingen (16.3%) rapporteerden 

een klinisch relevant depressieniveau (BDI-II score ≥ 10). Vanwege kleine aantallen in de 

te onderscheiden depressiecategorieën ‘matig depressief (BDI-II score 20-28)’ en ‘ernstig 
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depressief (BDI-II score 29-63)’, respectievelijk vijf leerlingen en één leerling, is er 

alleen gekeken naar het totaal aantal leerlingen met of zonder een klinisch relevant niveau 

van depressieve klachten.  

Op de tweede meting hebben 135 jongeren (88.2%) een score aangegeven onder 

de cut-off voor lichte depressieve klachten en 18 jongeren (11.8%) rapporteerden een 

klinisch relevant depressieniveau. Dertien leerlingen (8.5%) rapporteerden alleen op de 

eerste meting een klinisch relevant depressieniveau (BDI-II score ≥ 10), twaalf leerlingen 

(7.8%) rapporteerden op beide metingen een klinisch relevant depressieniveau en zes 

leerlingen (3.9%) rapporteerden alleen op de tweede meting een klinisch relevant 

depressieniveau. Er is een matige overeenstemming tussen de eerste en de tweede meting 

met betrekking tot het rapporteren van wel of niet klinisch relevante depressieniveaus (κ 

= .49, p < .001). Met andere woorden; het wel of niet rapporteren van klinisch relevante 

verhoogde niveaus van depressieve symptomen door eenzelfde persoon is matig stabiel 

over een periode van 8-12 weken. 

 

Verbanden en verschillen tussen de eerste meting en de tweede meting in de 

cursusgroep en vergelijkingsgroep 

In tabel 5 zijn de verbanden en verschillen tussen de eerste meting en de tweede meting 

voor de cursusgroep en vergelijkingsgroep weergegeven. De score op depressieniveau op 

de eerste meting hangt voor zowel de cursusgroep (r = .66) als de vergelijkingsgroep (r = 

.58) significant (p < .05) samen met de score op depressieniveau op de tweede meting. De 

score op de somatische (r = .62) en cognitieve depressiedimensie (r = .62) op de eerste 

meting hangen voor de cursusgroep significant (p < .05) samen met de scores van 

diezelfde concepten op de tweede meting. Voor de vergelijkingsgroep geldt dat de score 

op de affectieve depressiedimensie op de eerste meting significant samenhangt met de 

score op de  affectieve depressiedimensie op de tweede meting (r = .55, p < .05). De 

score op de cognitieve depressiedimensie op de eerste meting hangt in sterke mate 

significant samen met de score op de cognitieve depressiedimensie op de tweede meting 

(r = .71, p < .01). De score op zelfwaardering op de eerste meting hangt voor zowel de 

cursusgroep (r = .70) als de vergelijkingsgroep (r = .60) significant samen met de score 

zelfwaardering op de tweede meting  (p < .05).  
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Verder zijn er voor zowel de cursusgroep als de vergelijkingsgroep significante 

verschillen tussen de eerste meting en de tweede meting in zelfrapportage, zoals 

weergegeven in tabel 3. In de cursusgroep is een sterke significante afname (p < .01) 

tussen de score op de eerste meting en de tweede meting met betrekking tot 

depressieniveau (Z = - 2.9) en de drie depressiedimensies (somatisch, Z = -2.8; affectief, 

Z = -2.7; cognitief, Z = -2.8). In de vergelijkingsgroep is een sterke significante afname (p 

< .01) tussen de eerste en de tweede meting in score op depressieniveau (Z = -2.9, p < 

.01) en op de somatische depressiedimensie (Z = -2.9, p < .01). Verder is er een 

significante afname in de score op de cognitieve depressiedimensie (Z = -2.1, p < .05) en 

geen significante afname in score op de affectieve depressiedimensie (Z = -1.8). Er is 

tussen de eerste en de tweede meting in beide groepen geen significant verschil in de 

score op zelfwaardering (cursusgroep, Z = -1.7; vergelijkingsgroep Z = -.53). 

 

Tabel 5. Verschillen en correlaties  tussen de scores op de voor- en nameting voor de cursusgroep en 

vergelijkingsgroep. 

 Voormeting Nameting   Positief1 Gelijk1  Negatief1 

 M(SD) M(SD) r Z N N N 

Cursusgroep n = 12        

Depressieniveau 26.5 (10.1) 16.4 (8.4) .66* -2.9** 11 1 0 

    Somatisch 11.2 (4.4) 6.9 (3.7) .62* -2.8** 10 2 0 

    Affectief 5.5 (2.9) 3 (2.1) .46 -2.7** 10 1 1 

    Cognitief 9.8 (3.6) 6.5 (3.3) .62* -2.8** 10 2 0 

Zelfwaardering 22.3 (5.0) 24.8 (6.0) .70* -1.7 3 0 9 

Vergelijkingsgroep n = 16        

Depressieniveau 17.9 (4.9) 12.6 (7.3) .58* -2.9** 13 1 2 

    Somatisch 8.8 (2.2) 6.1 (3.4) .48 -2.9** 12 2 2 

    Affectief 3.3 (2.3) 2.2 (2.2) .55* -1.8 10 3 3 

    Cognitief 5.8 (2.7) 4.4 (3.9) .71** -2.1* 12 1 3 

Zelfwaardering 26.8 (3.7) 27.3 (3.4) .60* -.53 6 3 7 

* p < .05, ** p < .01 
1 Respectievelijk: voormeting < nameting, voormeting = nameting, voormeting > nameting. 
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Verschuiving van depressiecategorieën in de cursusgroep en de vergelijkingsgroep 

Voor de meeste jongeren in de cursusgroep en de vergelijkingsgroep is een verschuiving 

in depressiecategorieën te zien, zoals weergegeven in tabel 6. In de cursusgroep 

verschuift de score op de tweede meting voor negen jongeren (75.0%) naar een lagere 

depressiecategorie terwijl drie jongeren (25.0%) in dezelfde depressiecategorie scoren als 

tijdens de eerste meting. In de vergelijkingsgroep verschuift de score van tien jongeren 

(62.5%) op de tweede meting naar een lichtere depressiecategorie, vijf jongeren (31.3%) 

scoren in dezelfde depressiecategorie als tijdens de eerste meting en één jongere (8.3%) 

verschuift tijdens de tweede meting naar een hogere depressiecategorie in vergelijking 

met de eerste meting. Er is geen significante samenhang tussen de eerste meting en de 

tweede meting in depressiecategorisatie, zowel voor de cursusgroep (rs = .49, p = .11) als 

voor de vergelijkingsgroep (rs = .42, p = .10). De verschuivingen in depressiecategorieën 

zijn voor zowel de cursusgroep (Z = -2.8, p < .01) als de vergelijkingsgroep (Z = -2.7, p < 

.01) significant. Er is geen significant verschil in verschuivingen van 

depressiecategorieën tussen de cursusgroep en de vergelijkingsgroep (U = 76.5, p = .31). 

 

Tabel 6. Verschuiving in depressiecategorieën voor de cursusgroep  en de vergelijkingsgroep. 

Depressieve klachten 0. b, c 1. b 2. b 3. b Totaal a 

Cursusgroep n = 12      

1. Lichte klachten a 2(16.7%) 0 0 0 2 (16.7%) 

2. Matige klachten a 0 3(25.0%) 2(16.7%) 0 5 (41.7%) 

3. Ernstige klachten a 1(8.3%) 1(8.3%) 2(16.7%) 1 (8.3%) 5 (41.7%) 

 Vergelijkingsgroep n = 16      

1. Lichte klachten a 5(31.3%) 4(25.0%) 1 (6.3%) 0 10 (62.3%) 

2. Matige klachten a 1(6.3%) 3(18.8%) 1 (6.3%) 0 5 (31.4%) 

3. Ernstige klachten a 0 0 1 (6.3%) 0 1 (6.3%) 

a Op de eerste meting 
b Op de tweede meting 
c Geen klinisch relevante depressieve klachten (BDI-II score < 10)  

 

Effecten van de cursus Head Up 

Om effecten van de cursus Head Up vast te stellen, is de cursusgroep vergeleken met de 

vergelijkingsgroep met behulp van een Mann Whitney U test. Om het effect van de tijd 

tussen de twee metingen vast te stellen, is gebruik gemaakt van de Wilcoxon Signed 
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Ranks test. Vervolgens zijn met behulp van een ANOVA voor herhaalde metingen en 

met behulp van multipele regressie exploratief - vanwege te kleine omvang van de 

groepen - de trends in de mate van verandering in depressieniveau en zelfwaardering 

nader bekeken. De resultaten staan weergegeven in tabel 7. 

Om het verschil tussen de cursusgroep en vergelijkingsgroep in de mate van 

verandering van scores op de gemeten concepten te onderzoeken met behulp van de 

Mann Whitney U test, zijn verschilscores (score eerste meting – score tweede meting) 

berekend. Er bleken geen significante verschillen te zijn in de verschilscores van de 

gemeten concepten tussen de cursusgroep en de vergelijkingsgroep, zoals weergegeven in 

de rechterhelft van tabel 7. 

Geanalyseerd met de Wilcoxon Signed Ranks test zijn er sterke significante 

tijdseffecten voor de scores op depressieniveau (Z = - 4.2, p < .001) en de drie 

depressiedimensies (somatisch Z = - 4.1, p < .001; affectief Z = -3.1, p < .01; cognitief Z 

= - 3.5, p < .01) wanneer de cursusgroep en de vergelijkingsgroep worden 

samengenomen (n = 28), met andere woorden; het depressieniveau neemt sterk af over 

tijd. Er is geen significant tijdseffect voor zelfgerapporteerde zelfwaardering, zoals is 

weergegeven in het midden van de rechterhelft van tabel 7. 

Bij gebruikmaking van een ANOVA voor herhaalde metingen zijn er ook sterke 

significante tijdseffecten voor de cursusgroep en vergelijkingsgroep samen, zoals 

weergegeven in het midden van de linkerhelft van tabel 7. Er zijn geen interactie-effecten 

van groep x tijd; beide groepen laten een afname in score op de depressieconcepten en 

een toename in score op zelfwaardering zien. Er zijn wel een aantal significante 

verschillen tussen de cursusgroep en vergelijkingsgroep met betrekking tot de mate van 

verandering in de gemeten concepten, zoals weergegeven in de linkerhelft van tabel 7. De 

score op depressieniveau F (1, 26) = 5.6, p < .05 en op de cognitieve depressiedimensie F 

(1, 26) = 6.8, p < .05 nemen in de cursusgroep significant meer af dan in de 

vergelijkingsgroep. De score op zelfwaardering neemt significant meer toe in de 

cursusgroep dan in de vergelijkingsgroep F (1, 26) = 5.0, p < .05.  

Vanwege significante verschillen tussen de cursusgroep en vergelijkingsgroep op de 

eerste meting in score op depressieniveau (U = 42.5, p < .05), op de cognitieve (U = 37, p 

< .01) depressiedimensie en op zelfwaardering (U = 51.0, p <.05) zijn vervolgens drie 



Tabel 7. Uitkomsten van de ANOVA voor herhaalde metingen, Mann Whitney U test en Wilcoxon Signed Ranks test voor de cursusgroep en vergelijkingsgroep. 

  

df 

 

F 

 

η
2 

 

p 

Verschilscore 

M(SD) 

Verschilscore 

M(SD) 

 

U / Z 

 

p 

 Tussen groepen (groep)      

Depressieniveau 1 5.6* .18 .03 10.1(7.8) a 5.3(5.6) b U = 57.5 .07 

    Somatisch 1 2.0 .07 .17 4.3(3.6) a 2.8 (3.0) b U = 72.0 .26 

    Affectief 1 3.8 .13 .06 2.5(2.7) a 1.1(2.1) b U = 69.5 .21 

    Cognitief 1 6.8* .21 .02 3.3(3.0) a 1.4(2.8) b U = 69.5 .21 

Zelfwaardering 1 5.0* .16 .03 -2.4(4.4) a - .56(3.2) b U = 63.5 .13 

 Binnen groepen (tijd)      

Depressieniveau 1 34.8*** .57 .00 7.3(7.1) c _ Z = - 4.2*** .00 

    Somatisch 1 30.8*** .54 .00 3.4(3.3) c _ Z = - 4.1*** .00 

    Affectief 1 15.1** .37 .00 1.7(2.5) c _ Z = - 3.1** .00 

    Cognitief 1 18.6*** .42 .00 2.3(3.0) c _ Z = - 3.5** .00 

Zelfwaardering 1 4.3* .14 .05 -1.4(3.8) c _ Z = - 1.8 .08 

 Interactie (groep x tijd)      

Depressieniveau 1 3.5 .12 .07 _ _ _ _ 

    Somatisch 1 1.4 .05 .25 _ _ _ _ 

    Affectief 1 2.5 .09 .13 _ _ _ _ 

    Cognitief 1 2.9 .10 .10 _ _ _ _ 

Zelfwaardering 1 1.7 .06 .21 _ _ _ _ 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
a Verschilscore in de cursusgroep (n = 12) 
b Verschilscore in de vergelijkingsgroep (n = 16) 
c Verschilscore in de cursusgroep+vergelijkingsgroep (n = 28) 
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multipele regressiemodellen gemaakt. Met behulp van multipele regressie kan onderzocht 

worden of ‘de conditie’ (cursusgroep of vergelijkingsgroep) de score op de tweede 

meting kan voorspellen wanneer ook de score op de eerste meting wordt ingevoerd als 

voorspeller. De scores op de eerste meting op depressieniveau, op de cognitieve dimensie 

en op zelfwaardering zijn significante voorspellers van respectievelijk de scores op de 

tweede meting op depressieniveau (β = .68, p < .01), op de cognitieve dimensie (β = .75, 

p < .001) en op zelfwaardering (β = .71, p < .001). De conditie is in alle drie de modellen 

geen significante voorspeller van de score op de tweede meting. Met andere woorden; het 

wel of niet volgen van de cursus Head Up is niet voorspellend voor de hoogte van de 

score op depressieniveau, de score op de cognitieve depressiedimensie en de score op 

zelfwaardering op de tweede meting. 

tijd
21

D
e
p

re
s
s

ie
n

iv
e

a
u

30

25

20

15

10

5

0

rest normgroep
vergelijkingsgroep
cursusgroep

groep

 

 
Figuur 1. Afname in depressieniveaus over tijd in de cursusgroep, vergelijkingsgroep en ‘rest normgroep’ 

(n normgroep = 153) – (n vergelijkingsgroep = 16) = n rest normgroep = 137).
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Discussie 

Het doel van huidig onderzoek was het evalueren van de effecten van de cursus Head Up 

op depressieve klachten. Wanneer gekeken wordt naar het verschil in depressieniveau 

tussen de eerste en de tweede meting binnen de cursusgroep, is een groot effect te zien. 

Wanneer de cursusgroep wordt vergeleken met een vergelijkingsgroep ‘verdwijnt’ dit 

effect doordat het gerapporteerde depressieniveau in de vergelijkingsgroep tussen de 

eerste en de tweede meting ook sterk significant is afgenomen. Het verschil in afname 

van depressieniveau tussen de cursusgroep en de vergelijkingsgroep is niet significant (p 

= .07), maar wel relevant gezien de kleine omvang van de onderzoeksgroepen. 

Cursusjongeren geven op zowel de eerste als de tweede meting duidelijk hogere niveaus 

van depressieve symptomen aan dan de normgroep. De meeste jongeren geven na 

deelname aan de cursus helaas nog steeds klinisch relevante depressieve klachten aan.  

Huidige onderzoeksresultaten zijn vergelijkbaar met de onderzoeksresultaten van 

Sheffield en collega’s (2006) naar het programma ‘Problem Solving for Life’. In zowel 

huidig onderzoek als het onderzoek van Sheffield en collega’s (2006) bleek in zowel de 

cursusgroep als de vergelijkingsgroep een grote significante afname in depressieve 

klachten op te treden en bleek er geen significant effect van de cursus te zijn. Toch geven 

zowel de cursusgroep als de vergelijkingsgroep in beide onderzoeken tijdens de nameting 

nog steeds klinisch relevante depressieve klachten aan. Vanwege de trend die in huidig 

onderzoek zichtbaar is - een grotere afname in depressieniveau in de cursusgroep 

vergeleken met de vergelijkingsgroep zoals weergegeven in figuur 1 - kan echter niet 

geconcludeerd worden dat Head Up geen significant en relevant effect heeft op 

depressieve klachten. Ook vanwege de beperkingen van huidig onderzoek, die hieronder 

zullen worden besproken, kan deze conclusie niet getrokken worden. Na bespreking van 

de beperkingen van huidig onderzoek worden aanbevelingen gegeven voor 

vervolgonderzoek naar Head Up. Vervolgens worden de resultaten uit het secundaire deel 

van huidig onderzoek bediscussieerd waarna de relevantie van huidig onderzoek wordt 

aangegeven. 

Beperkingen 

Huidig onderzoek heeft een aantal beperkingen. Ten eerste is er sprake van een kleine 

onderzoeksgroep. Bij onderzoek met grotere groepen respondenten is het waarschijnlijk 
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dat er wél significante effecten van de cursus worden gevonden in vergelijking met een 

vergelijkingsgroep (gezien bovengenoemde trend richting een grotere afname in 

depressieniveau voor de cursusgroep).  

Ten tweede is er sprake van verschillende selectieprocedures voor cursusjongeren en 

vergelijkingsjongeren. De vergelijkingsgroep is geselecteerd op basis van een verhoogde 

score op een depressievragenlijst terwijl de cursusgroep is geselecteerd op basis van een 

kennismakingsgesprek waarin de depressieve klachten van de jongere zijn besproken. In 

een kennismakingsgesprek kan gevraagd worden naar de duur, ernst en reden van de 

depressieve klachten en de stabiliteit van de depressieve klachten kunnen op die manier 

achterhaald worden. Alleen de jongeren die langere tijd depressieve klachten hebben, 

worden geselecteerd voor de cursus. Een jongere uit de vergelijkingsgroep kan op de dag 

van vragenlijstafname niet lekker in zijn vel hebben gezeten waardoor hij of zij verhoogd 

scoorde op de depressievragenlijst terwijl er verder weinig aan de hand is. Als er weinig 

aan de hand was, scoort de jongere tijdens de tweede meting weer in de normale range. 

Om de bovengenoemde reden zou bij een selectieprocedure voor een vergelijkingsgroep 

die gelijk is aan de selectieprocedure van de huidige cursusgroep, een minder grote 

afname van depressieniveau in de vergelijkingsgroep verwacht kunnen worden. In ieder 

geval is een gelijke selectieprocedure voor de cursusgroep en een vergelijkingsgroep in 

vervolgonderzoek gewenst. 

Ten derde bleken cursusjongeren en vergelijkingsjongeren niet vergelijkbaar te zijn 

op een aantal demografische variabelen en op depressieniveau op de eerste meting. 

Vooral het verschil in niveau van depressieve klachten op de eerste meting kan een 

belangrijke invloed hebben gehad op de uitkomsten van huidig onderzoek. Uit 

verschillende studies blijkt namelijk dat jongeren met verschillende aanvangniveaus van 

depressieve klachten, verschillend reageren op preventieve interventies (Sheffield et al., 

2006, Pössel, Baldus, Horn, Groen, & Hautzinger, 2005; Gillham, Hamilton, Freres, 

Patton & Gallop, 2006; Shochet, Dadds, Holland, Whitefield, Harnett & Osgarby, 2001). 

In het meeste onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren zonder klachten, 

jongeren met subklinische niveaus van depressieve klachten en jongeren die klinische 

niveaus van depressieve klachten aangeven. Over het algemeen worden positieve effecten 

gevonden voor jongeren met een subklinisch aanvangniveau van depressieve klachten 
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(Pössel et al., 2005; Shochet et al., 2001; Clarke et al., 1995, 2001) en tegenstrijdige 

bevindingen voor jongeren uit de ‘gezonde’ symptoomgroep (Gillham et al., 2006; Pössel 

et al., 2005). Daarnaast werden er door Pössel en collega’s (2005) voor jongeren met 

klinische depressieve klachten geen positieve effecten gevonden op depressieve klachten. 

Echter, met uitzondering van de evaluaties van Clarke et al., (1995, 2001), gaat het in 

bovengenoemde studies om de evaluatie van universele preventieve interventies. Bij 

geïndiceerde preventieve interventies wordt over het algemeen geen onderscheid gemaakt 

tussen de effecten binnen verschillende depressiecategorieën. In huidig onderzoek is ook 

geen onderscheid gemaakt tussen jongeren met een verschillend beginniveau van 

depressieve klachten, dit vanwege de kleine omvang van de onderzoeksgroepen.  

Naast het verschil in selectieprocedure tussen de cursusgroep en de 

vergelijkingsgroep, is er ook een verschil in de procedure van vragenlijstafname geweest. 

De cursusgroep heeft de vragenlijsten op papier ingevuld en de vergelijkingsgroep heeft 

de vragenlijsten op internet ingevuld. Het afnemen op papier versus op internet heeft 

waarschijnlijk geen consequenties; uit onderzoek onder universitaire studenten blijkt 

namelijk dat de papieren afname van de BDI-II qua uitkomsten overeenkomt met afname 

van de BDI-II via de computer (Schulenberg & Yutzrenka, 2001). Onder middelbare 

scholieren (13-17 jaar) is echter nog geen onderzoek gedaan naar de vergelijkbaarheid 

van de papieren versie van de BDI-II met de gecomputeriseerde versie van de BDI-II; 

onderzoek hiernaar is gewenst.  

 

Aanbevelingen 

Voor vervolgonderzoek is gebruik van gecomputeriseerde vragenlijsten aan te bevelen. 

Vragenlijstafname via internet heeft verschillende voordelen: de jongere kan geen vragen 

overslaan waardoor er geen ‘missings’ optreden en de ingevulde gegevens worden direct 

opgeslagen in een databestand waardoor er geen invoerfouten kunnen ontstaan. Ten 

tweede zou in vervolgonderzoek naar Head Up gebruik moeten worden gemaakt van 

grotere en gerandomiseerde onderzoeksgroepen om de generaliseerbaarheid van de 

resultaten te vergroten. Bij randomisatie hebben de twee te vergelijken groepen dezelfde 

selectieprocedure meegemaakt waardoor het waarschijnlijker is dat de cursusjongeren 

dezelfde kenmerken hebben als de controlejongeren. Ten derde zouden de effecten van 
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Head Up voor jongeren met een verschillend aanvangniveau van depressieve klachten 

onderzocht moeten worden, zodat de cursus gericht kan worden op de jongeren die er het 

meeste profijt van kunnen hebben. Ook zou onderzocht moeten worden welke individuele 

vaststaande eigenschappen - zoals leeftijd, geslacht, etniciteit en opleidingsniveau/ 

cognitieve capaciteit - het effect van de cursus op depressieve klachten modereren 

(Horowitz & Garber, 2006). Het is van belang om te weten welke jongeren het meest 

profiteren van de cursus Head Up en welke jongeren niet of minder. Wanneer de cursus 

niet aansluit op grote groepen jongeren met bepaalde vaststaande eigenschappen, is het 

van belang te onderzoeken hoe de cursus het beste kan worden aangepast om effectief te 

zijn voor een variëteit aan individuen (Horowitz & Garber, 2006). Onderzoek naar de  

mechanismen waarvan vanuit de theorie wordt verondersteld dat ze een positief effect 

hebben op depressieve klachten is dan ook noodzakelijk. Wanneer duidelijk is welke 

mechanismen de veranderingen in depressieve klachten teweegbrengen kan de efficiëntie 

van de cursus verbeterd worden (Horowitz & Garber, 2006).  

Vervolgonderzoek zou niet alleen een nameting moeten includeren, maar ook follow-

up metingen om de langetermijn effecten van de cursus te onderzoeken. De effecten van 

Head Up kunnen op lange termijn verdwijnen (Clarke et al., 1995, 2001), maar er kan 

ook sprake zijn van zogenaamde ‘sleeper-effecten’; effecten die pas op langere termijn 

zichtbaar worden (Pössel, Baldus, Horn, Groen, & Hautzinger, 2005). Daarnaast heeft 

huidig onderzoek zich beperkt tot zelfrapportage door jongeren. Er zijn geen andere 

informanten - zoals ouders, leerkrachten, klasgenoten en cursusleiders - geraadpleegd om 

de effecten van de cursus Head Up vast te stellen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van 

verschillende informanten, kan betrouwbaarder gesteld worden dat de cursus Head Up 

werkelijk effect heeft gehad (Spence & Shortt, 2007). In vervolgonderzoek is het dan ook 

van belang meerdere soorten informanten te includeren. 

 

Stabiliteit van depressieve symptomen in de normgroep 

Huidig onderzoek heeft zich secundair gericht op het exploreren van de stabiliteit van 

depressieve symptomen in een normgroep van 13-16 jarige middelbare scholieren. In de 

normgroep (n = 153) blijkt een hoge relatieve stabiliteit te bestaan met betrekking tot 

rapportage over depressieniveau, met andere woorden; jongeren rapporteren na 8-12 
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weken over het algemeen ongeveer dezelfde depressieve symptomen en ongeveer 

dezelfde ernst van depressieve symptomen als 8-12 weken daarvoor. Het wel of niet 

rapporteren van een klinisch relevant depressieniveau bleek matig stabiel te zijn (κ = .49, 

p < .001). Bijna de helft van de leerlingen die op de eerste meting een klinisch relevant 

depressieniveau (BDI-II score > 9) aangaf, geeft ook op de tweede meting een klinisch 

relevant depressieniveau aan (12 van de 25 leerlingen; 48%). Slechts zes van de 128 

leerlingen (4.7%) die op de eerste meting geen klinisch relevant depressieniveau aangaf, 

geeft op de tweede meting wel een klinisch relevant depressieniveau aan. Van absolute 

stabiliteit met betrekking tot depressieniveau in de normgroep is echter geen sprake. De 

normgroep rapporteert in zijn geheel op de tweede meting (M = 4.0, SD = 4.9) een 

significant lager depressieniveau dan op de eerste meting (M = 5.0, SD = 5.5, p < .001). 

Het is niet duidelijk waardoor de groepsgewijze afname in rapportage van aantal en ernst 

van depressieve symptomen is veroorzaakt. Theoretisch gezien, kan de groepsgewijze 

afname in depressieniveau veroorzaakt zijn door spontaan herstel over tijd, door een test-

hertest effect (Longwell & Truax, 2005) of door een seizoenseffect (Bouma, Ranchor & 

van Sonderen, 1995). Door in vervolgonderzoek gebruik te maken van meerdere soorten 

depressievragenlijsten en meerdere soorten informanten (ook ouders en leerkrachten) kan 

onderzocht worden waardoor de groepsgewijze afname in depressieniveau is veroorzaakt 

(Longwell & Truax, 2005). 

 

Relevantie van huidig onderzoek 

Ten eerste is er sinds 1997 (Ruiter, 1997) in Nederland geen onderzoek gedaan naar 

preventieve cursussen voor jongeren (13-17 jaar) met depressieve klachten waarbij 

gebruik is gemaakt van een vergelijkingsgroep of controlegroep. Huidig onderzoek levert 

een bijdrage aan het evidence-based maken van geïndiceerde depressiepreventie voor 

jongeren in de middelbare schoolleeftijd. Een sterk punt aan huidig onderzoek is de 

uitvoering in de praktijk; tien instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en een GGD 

hebben deelgenomen aan huidig onderzoek, de cursus heeft hierdoor een sterke inbedding 

in de praktijk. Uitvoering in de praktijk is tevens een zwak punt. Cursusbegeleiders gaven 

in een logboek aan dat zij een aantal cursusonderdelen hadden gewijzigd, waardoor Head 

Up niet is uitgevoerd zoals het ontwikkeld was. Hierdoor zijn de resultaten niet 
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generaliseerbaar. Huidig onderzoek heeft een basis gelegd voor vervolgonderzoek gezien 

de veelbelovende resultaten. Wanneer Head Up bewezen effectief is, zal Head Up in het 

standaard aanbod van (in ieder geval) de tien aan het onderzoek deelnemende GGZ-

instellingen worden opgenomen.  

Ten tweede levert het onderzoek onder jongeren uit de derde klas van een middelbare 

school naar de stabiliteit van depressieve symptomen relevante informatie op voor 

screening op depressieve symptomen. Uit huidig onderzoek blijkt dat van 153 leerlingen 

met een relatief hoog opleidingsniveau (havo, atheneum, gymnasium) 25 leerlingen 

(16.3%) een verhoogd niveau van depressieve symptomen aangeeft. Dit komt redelijk in 

de buurt van de onderzoeksgegevens van Ter Bogt et al. (2004) waarin 21.4% van de 

middelbare scholieren een klinisch relevant verhoogd niveau van depressieve symptomen 

aangaf. In huidig onderzoek bleek verder dat ongeveer de helft (12 jongeren) ook na 8-12 

weken een klinisch relevant verhoogd niveau van depressieve symptomen aangeeft. Voor 

de preventiepraktijk is het nuttig om te weten dat bij een klassikale screening van zo’n 

150 leerlingen, ongeveer 16.7% verhoogd scoort en dat de helft hiervan langer durende 

depressieve klachten heeft. De jongeren met langer durende klachten zijn waarschijnlijk 

het meest gebaat bij de cursus Head Up.  

Er moet wel opgemerkt worden dat de onderzoeksgegevens van de huidige 

‘normgroep’ afkomstig zijn van leerlingen met een relatief hoog opleidingsniveau van 

één specifieke christelijke middelbare school. Het is onwaarschijnlijk dat de hierboven 

beschreven verdeling van leerlingen over de verschillende depressiecategorieën geldt 

voor alle scholen in Nederland. Bovendien is in huidig onderzoek niet gekeken naar 

verschillen tussen de opleidingsniveaus in het rapporteren van depressieve symptomen en 

ook niet naar verschillen tussen jongens en meisjes. Sterk aan huidig onderzoek naar de 

stabiliteit van depressieve klachten in een normgroep is, dat er tussen de eerste en tweede 

meting weinig respondenten waren uitgevallen (5%) en dat er een gelijke verdeling van 

jongens en meisjes was. Vervolgonderzoek naar het vóórkomen en de stabiliteit van 

verhoogde niveaus van depressieve klachten onder jongens en meisjes apart en onder 

jongeren van verschillend opleidingsniveau zou interessante en zeer nuttige gegevens 

kunnen opleveren voor de preventiepraktijk.  
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