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Abstracts 

 

Objective Many adolescents are having depressive symptoms. This study evaluates the effects of 

Happyles, a stepped care preventive intervention which contains e-learning lessons (universal 

prevention) and an online group course (selective prevention) to prevent depression. Method 

Participants were 247 students (14-18 years) in four secondary schools (VMBO, HAVO and VWO). 

They received the e-learning lessons of Happyles. Results Depressive symptoms were reported by 

23,8% of the students. It turned out that the lessons affect those adolescents with depressive 

symptoms: they reported significant less depressive symptoms and more wellbeing at the second 

assessment. The highest level of satisfaction with the intervention is measured by girls, adolescents 

in third grade and students of VMBO. Conclusion The lessons of Happyles are effective in reducing 

symptoms of depression and increased wellbeing in students which reported subclinical symptoms. 

Key words E-mental health, depression, adolescents, stepped care prevention, Happyles, school 

program. 

 

Doel Veel jongeren hebben depressieve klachten. Dit onderzoek evalueert de effecten van Happyles, 

een stepped care preventieve interventie dat bestaat uit e-learning lessen (universele preventie) en 

een online groepscursus (selectieve preventie) om depressie te voorkomen. Methode Deelnemers 

waren 247 leerlingen (14-18 jaar) van vier middelbare scholen (VMBO, HAVO en VWO). Zij ontvingen 

de e-learning lessen van Happyles. Resultaten Depressieve klachten werden gerapporteerd door 

23,8% van de leerlingen. Het bleek dat de lessen effect hadden op deze adolescenten met 

depressieve klachten: zij rapporteerden significant minder depressieve klachten en meer welbevinden 

op de nameting. De hoogste waardering voor de interventie werd gevonden bij meisjes, leerlingen in 

het derde leerjaar en VMBO leerlingen. Conclusie De lessen van Happyles zijn effectief in het 

reduceren van depressieve klachten en het toenemen van welbevinden bij leerlingen die subklinische 

klachten rapporteerden. Key words E-mental health, depressie, adolescenten, stepped care 

preventie, Happyles schoolprogramma.  

 

Dit onderzoek richt zich op de interventie Happyles, een stepped care e-learning programma 

ter bevordering van geluk en mentale veerkracht en ter preventie van depressie bij jongeren. 

Happyles is gebaseerd op de positieve psychologie. Het aanbod bestaat uit (a) universele 

preventie in de vorm van e-learning lessen en (b) geïndiceerde preventie in de vorm van een 

online groepscursus voor jongeren met symptomen van depressie. De e-learning lessen 

worden klassikaal aangeboden, waarbij leerlingen aan de slag gaan met oefeningen. De 

lesstof laat zien waar je gelukkig van wordt, hoe je met problemen om kunt gaan, wat je in 

de toekomst wil en hoe je dat kunt realiseren. De pilot van Happyles in het voortgezet 

onderwijs heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2011. Dit onderzoek brengt de 

prevalentie van depressieve klachten, het effect van Happyles op depressieve klachten en 

welbevinden van leerlingen en de tevredenheid van hen over de interventie in kaart.  
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Depressieve klachten 

 

Definitie  

Een depressieve stoornis wordt volgens de Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-IV) ingedeeld bij stemmingsstoornissen. Kenmerkend voor een depressieve 

stoornis is een aantal specifieke stemmingsklachten, zoals rusteloosheid, een verminderd 

gevoel van eigenwaarde en concentratieproblemen, in combinatie met een langere periode 

van geen interesse of plezier in gewone dagelijkse activiteiten en/of van langdurige 

neerslachtige gevoelens. Een depressie is volgens de DSM-IV in drie categorieën te 

verdelen: (1) major depressie, (2) dysthyme stoornis en (3) bipolaire stoornis. De DSM-IV 

geeft daarnaast criteria voor symptomen en frequentie van de symptomen. Zo kan een 

stemmingsstoornis eenmalig zijn of steeds terugkeren en een intensief of minder heftig 

beloop hebben (American Psychiatric Association, 2000).  

 Bij een subklinische depressie is sprake van depressieve klachten zonder dat voldaan 

is aan de criteria voor een depressieve stoornis (Cuijpers & Smit, 2008). Subklinische 

klachten zijn een sterke voorspeller voor het ontstaan van een depressie op korte termijn 

(Cuijpers, De Graaf, & Van Dorsselaer, 2004; Georgiades, Lewinsohn, Monroe, & Seeley, 

2006).  

 

Prevalentie  

Depressies en depressieve klachten komen veel voor In Nederland. Depressie nam in 2007 

de vierde plek in van ziekten die de grootste ziektelast veroorzaakten met een verlies van 

168.600 Disability-Adjusted Life Years (DALY’s). Dit waren 58.900 DALY's bij mannen en 

109.700 bij vrouwen (Hoeymans, Gommer, & Poos, 2010). De term DALY's wordt gebruikt 

als maat voor de ziektelast in een populatie, opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren 

en aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen, gewogen voor de ernst hiervan. 

Levensduur en kwaliteit van leven worden meegenomen in deze maat (Hoeymans, et al., 

2010; Murray & Lopez, 1996). De World Health Organisation (2011) voorspelt dat depressie 

in 2020 de tweede hoogste ziektelast met zich mee zal dragen in ontwikkelde landen, 

waaronder Nederland. 

 Uit cijfers van het Nemesis-2 onderzoek (De Graaf, Ten Have, & Van Dorsselaer, 

2010) over de psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking van 18-65 jaar, blijkt 

dat 42.7% van de mensen ooit een psychische aandoening had. In het jaar voorafgaand aan 

het interview (2009) was dat 18%. In totaal hebben ongeveer 1.9 miljoen mensen dat jaar 

enigerlei psychische aandoening gehad. Uitgesplitst in een depressieve stoornis hebben 
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18.7% van de mensen deze stoornis op enig moment in hun leven gehad. In het jaar 

voorafgaand aan het interview was dit 5.2%.  

 Ook bij jongeren komen veel psychische problemen voor. Volgens Nederlands 

onderzoek heeft 3.8% van de jongeren van 13-18 jaar een depressie (Verhulst, Van der 

Ende, Ferdinand, & Kasius, 1997). Een subklinische depressie komt voor bij 21.4% van de 

jongeren van 13-17 jaar (Smit, Bohlmeijer, & Cuijpers, 2003). Een belangrijk kenmerk van 

depressie is hulpeloosheid, dit wordt gevonden bij 25% van de jongeren (Duke, Borowsky, 

Pettingell, & McMorris, 2011). Onderzoek uit 2003 naar de gezondheid, welzijn en 

opvoeding van jongeren in Nederland (HBSC-studie) laat zien dat in totaal 20.7% van de 

jongeren van 11-17 jaar last heeft van internaliserende problemen, waarvan 8.3% 

angstige/depressieve problemen rapporteert (Ter Bogt, Van Dorsselaer, & Vollebergh, 

2003). De meest recente HBSC-studie uit 2009 laat zien dat 12.4% van de jongeren in de 

leeftijd van 11-16 jaar emotionele problemen (zoals stemmingsproblemen, depressies en 

psychosomatische klachten) rapporteert (Van Dorsselaer et al., 2010). Concluderend laten 

bovenstaande studies zien dat een groot percentage jongeren klachten ervaart binnen een 

scala van internaliserende problematieken. 

 

Risicofactoren  

Garber (2006) noemt een aantal risicofactoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan 

van een depressie: genetische aanleg, angstsymptomen, disregulatie in de neurobiologie, 

temperament, negatieve cognities, problemen in zelfregulatie en coping, stressvolle 

gebeurtenissen en interpersoonlijke problemen. Sekse is ook zeer bepalend, uit meerdere 

onderzoeken blijkt dat meisjes een dubbel zo groot risico lopen op het ontwikkelen van een 

depressie (De Graaf et al., 2010; Smit et al., 2003; Ter Bogt et al., 2003). In Nederland 

vonden De Hollander, Hoeymans, Melse, Van Oers en Polder (2006) zelfs een drie keer zo 

hoog risico bij meisjes ten opzichte van jongens in de leeftijd van 13-17 jaar.  

 Ook binnen het gezin zijn risicofactoren te definiëren, zoals relatieproblemen, ruzies 

tussen de ouders en emotionele problemen tussen ouder en kind. Ouderlijke 

psychopathologie kan daarin een rol spelen (Hammen & Brennan, 2003). Depressie en 

verslaving van ouders lijkt een verhoogd risico op depressie bij het kind te veroorzaken. Ook 

wanneer kinderen volwassen geworden zijn blijft dit verhoogde risico bestaan (Bijl, Cuijpers, 

& Smit, 2002). Zowel genetische factoren als omgevingsinvloeden (opvoedingsproblemen, 

relatieproblemen tussen de ouders, vijandigheid naar het kind, problemen in de 

communicatie met het kind en een verminderde emotionele steun) zorgen hiervoor 

(Mutsaers, 2008). Het is niet met zekerheid te zeggen dat depressie bij het kind het gevolg is 

van omgevingsinvloeden. De relatie kan ook omgekeerd voorkomen, waarin de problemen 

van het kind stress veroorzaken bij de ouders (Verhulst, 2006). 
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 Naast deze risicofactoren is er een toename van depressie in de leeftijd van 13-15 

jaar, met een piek in de leeftijden 17-18 jaar en een afname richting volwassenheid 

(Lewinsohn, Clarke, Seeley, & Rohde, 1994). Het blijkt zelfs dat 15% van de jongeren voor 

hun achttiende al een depressieve episode hebben meegemaakt (Smit, 2007). Van de 

volwassenen met een depressie heeft 75% zijn eerste depressieve episode in kindertijd of 

adolescentie beleefd (Kim-Cohen et al., 2003). In de adolescentie is er daarnaast sprake 

van meer symptomen van comorbiditeit van depressie en angst dan bij kinderen en 

volwassenen (Masi, Favilla, Mucci, & Millepiedi, 2000).  

 Het risico op het ontwikkelen van een (subklinische) depressie is hoger voor jongeren 

met een lage sociaal-economische status (Goossens, 2009; Ter Bogt et al., 2003; Van 

Dorsselaer, Zeijl, Van den Eeckhout, Ter Bogt, & Vollebergh, 2007). Dit hogere risico kan 

verklaard worden door een over het algemeen genomen slechtere gezondheid binnen deze 

groep, waaronder meer psychosociale klachten (Ten Dam, 1997). Ten slotte zijn allochtone 

(met name Turkse) jongeren en volwassenen vaker depressief dan de autochtone bevolking 

(Schrier et al., 2010; Spijker et al., 2004; Ter Bogt et al., 2003; Van der Wurff et al., 2004). 

Verklaringen hiervoor zijn een laag inkomens- en onderwijsniveau, fysieke beperkingen en 

chronische lichamelijke ziektes onder migranten. Dit verklaart enkel maar een deel, etniciteit 

bleek een sterke onafhankelijke risicofactor te zijn (Van der Wurff et al., 2004).  

 Een risicofactor alleen zal geen depressie veroorzaken, maar een opeenstapeling van 

risicofactoren verhoogt het risico op een depressie en kan ervoor zorgen dat deze tot uiting 

komt (Garber, 2006).  

 

Gevolgen van depressie 

Een depressie is een ernstige stoornis die niet zonder gevolgen is voor de jongere. 

Depressieve klachten tijdens de adolescentie gaan vaak gepaard met psychisch lijden 

(Lynch & Clarke, 2006), verminderd sociaal functioneren hetgeen tot sociale isolatie kan 

leiden, gedragsproblemen, middelengebruik (Glied & Pine, 2002) en suïcide(pogingen) 

(Fergusson, Woodward, & Horwood, 2000). Ten slotte vergroten depressieve klachten zowel 

het risico op het ontwikkelen van een depressieve episode in de (nabije) toekomst, als op 

andere mentale stoornissen (Cuijpers, Boluijt, & Van Straten, 2008).  

 Bij jongeren kunnen depressieve klachten leiden tot slechtere schoolprestaties, 

schoolverzuim en schooluitval (Dopheide, 2006). Daarmee kunnen depressieve klachten bij 

leerlingen negatieve gevolgen hebben voor de schoolloopbaan en de verdere carrière van 

de jongere (Smit et al., 2003; Sytema et al., 2006).  

 Depressieve klachten hebben niet alleen gevolgen voor de leerlingen en de school, 

maar hebben ook een maatschappelijke impact. In 2003 waren de totale zorgkosten van 

depressie ruim 660 miljoen euro (Meijer, Smit, Schoemaker, & Cuijpers, 2006). Ongeveer 20 
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miljoen euro wordt besteed aan kinderen en jongeren van 0-19 jaar, waarvan ruim 16 

miljoen aan de leeftijdsgroep van 15-19 jaar. Cijfers uit 2005 laten zien dat de kosten van 

depressie 773 miljoen euro bevatten (Poos, Smit, Groen, Kommer, & Slobbe, 2008). In 

totaal maakten de kosten voor depressie toen 1.1% deel uit van de totale kosten voor de 

gezondheidszorg. Dit percentage is de ondergrens, aangezien een aanzienlijk deel van de 

kosten binnen de psychische stoornissen niet aan diagnosegroepen toegeschreven kon 

worden (Poos et al., 2008). 

 

Preventie 

Vanwege de hoge kosten, comorbiditeit en het risico op depressieve episoden in de 

toekomst is het belangrijk depressies vroegtijdig te signaleren en daarmee depressies en 

eventuele opeenvolgende psychische problemen te voorkomen of te stoppen (Lynch & 

Clarke, 2006). Hiervoor is het belangrijk kosteneffectieve preventieprogramma's voor 

depressie onder adolescenten te ontwikkelen (Shochet et al., 2001). Preventie kent drie 

verschillende vormen gericht op verschillende groepen. Universele preventie richt zich op de 

hele populatie, selectieve preventie op mensen die nog geen klachten hebben maar wel in 

een risicogroep vallen en ten slotte is er geïndiceerde preventie voor mensen waarbij al 

sprake is van klachten (Kroes et al., 2007).  

  

Hulp zoeken bij depressie 

Ondanks de problemen die jongeren ervaren blijken zij niet snel geneigd professionele hulp 

te zoeken voor hun klachten (Nicholas, Oliver, Lee, & O’Brien, 2004; Voordouw, Kramer, & 

Cuijpers, 2002). Volgens Zwaanswijk, Van der Ende, Verhaak, Bensing en Verhulst (2003) 

zien adolescenten hulp zoeken als een signaal van zwakheid, zijn ze bang voor 

stigmatisering, vinden ze het moeilijk om met vreemden over hun depressieve gevoelens te 

praten en hebben ze niet het vertrouwen dat erover praten helpt. Wisdom, Clarke en Green 

(2006) hielden diepte-interviews met 15 jongeren en een focusgroep met 7 jongeren om te 

onderzoeken wat voor jongeren barrières zijn om hulp te zoeken bij een depressie. Deze 

jongeren gaven aan dat het belangrijk is dat er een goede verstandhouding is tussen de 

hulpverlener en de jongere, dat de hulpverlener passende informatie geeft en helpt bij het 

maken van keuzes over de behandeling. Wanneer jongeren worden geholpen om zich 

normaal, autonoom en verbonden met de hulpverlening te voelen, dan zouden ze de 

behandeling kunnen accepteren en resultaten kunnen boeken.  

 Onderzoek van Vanheusden en collega's (2008) laat zien dat van de jongeren met 

depressieve klachten 65.5% geen hulp zoekt. Daarvan ontkent 36% het probleem, denkt 

37% dat hun problemen niet serieus zijn en denkt 24% negatief over hulp zoeken. 

Daarnaast blijkt dat jongeren die wel hulp willen zoeken, niet altijd weten waar ze dat kunnen 
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vinden of als ze eenmaal hulp hebben gezocht op een wachtlijst terecht komen (Lépine, 

Gastpar, Mendlewicz, & Tylee, 1997). 

 In onderzoek van Zwaanswijk en collega's (2003) onder 1120 Nederlandse 

adolescenten van 11-18 jaar wordt gevonden dat 3.1% is doorverwezen naar de geestelijke 

gezondheidszorg (GGZ). Van jongeren in de risicogroep blijkt 7.7% doorverwezen te zijn. 

Wanneer jongeren hun klachten serieus nemen blijkt 17.8% doorverwezen te worden. 

Hieruit blijkt het belang van herkenning van problemen door de adolescenten zelf. Toch blijkt 

3.8% van de adolescenten die behoefte heeft aan hulp dit niet te krijgen (Zwaanswijk et al., 

2003).  Uit het onderzoek bleek ook dat jongeren een bepaalde weerstand hebben tegen het 

zoeken van hulp bij de GGZ, ook als ze zelf erkennen emotionele problemen of 

gedragsproblemen te hebben. Vooral meisjes, jongeren met internaliserende problemen en 

oudere adolescenten blijken met dergelijke problemen geen gebruik van de GGZ te maken. 

Ook ouders en professionals spelen hierin een rol. Zij herkennen en rapporteren mentale 

gezondheidsproblemen niet altijd. Dit resulteert erin dat veel depressieve klachten van 

jongeren niet worden gesignaleerd (De Graaf et al., 2008). Van degenen die wel worden 

gesignaleerd, krijgt de minderheid adequate hulp (Sheffield, Fiorenza, & Sofronoff, 2004).  

 

Hulp zoeken op internet  

Horgan & Sweeney (2010) vonden in hun onderzoek onder 922 studenten dat 72.4% van 

hen internet meerdere keren per dag gebruikte. Daarvan had 30.8% gezocht naar informatie 

over psychische gezondheid, meestal over depressie. Ook gaf 68% van de deelnemers aan 

dat ze internet zouden gebruiken voor GGZ als ze dat nodig zouden hebben. Toch blijkt 

79.4% de voorkeur te geven aan face to face zorg. Een reden om online zorg wel boven 

traditionele gezondheidszorg te verkiezen is privacy (Horgan & Sweeney 2010). Zo kunnen 

jongeren conflicten met ouders en schaamte voor leeftijdgenoten vermijden. Daarnaast is 

internet 24 uur per dag beschikbaar en niet afhankelijk van plaats en tijd (Skinner, Biscope, 

Poland, & Goldberg, 2003). Internet is voor adolescenten ook een acceptabel medium 

omdat ze eerder een website bezoeken dan bijvoorbeeld de schoolcounselor (McCrone et 

al., 2004). Ten slotte verlaagt internet voor jongeren de drempel om met vreemden over hun 

problemen te praten (Hoek, Schuurmans, Koot, & Cuijpers, 2009).  

 Uit ander onderzoek blijkt daarentegen dat een groot deel van de jongeren aangeven 

nooit actief naar informatie over psychische gezondheid te zoeken en dat zij dit pas doen als 

ze onoplosbare problemen hebben. In het beginstadium van de klachten zijn zij zich niet 

bewust dat ze ook informatie en tips kunnen zoeken over lekkerder in je vel zitten 

(Notenboom & Van Male, 2008) terwijl blijkt dat jongeren daar wel interesse in hebben 

(Lankester, 2009).  
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 Preventie via internet wordt genoemd als een veelbelovende mogelijkheid om de 

problemen in het zoeken en krijgen van hulp op te lossen (Borzekowski & Rickert, 2001; De 

Graaf et al., 2008). Jongeren delen hun gevoelens en ervaringen makkelijker op internet dan 

face to face (Valkenburg, Peter, & Schouten, 2006). Internetprogramma's zijn laagdrempelig 

en kunnen moeilijk bereikbare doelgroepen bereiken (Riper et al., 2007) zoals mensen die 

weinig thuis zijn of juist aan huis gebonden zijn. Ook mensen met psychische aandoeningen, 

die vanwege stigma en vooroordelen over therapeuten geen therapie willen zoeken worden 

hiermee bereikt (Bijl & Ravelli, 2000). Anonimiteit van internetprogramma's maakt het 

aanbod aantrekkelijk (Valkenburg et al., 2006). Daarnaast zijn internet-programma's vaak 

zeer flexibel. Zo kan bij zelfhulpinterventies de inhoud van de therapie worden teruggekeken 

en kan de cliënt in eigen tempo werken (Spek et al., 2007). Ook vanuit de consument gezien 

biedt internet voordelen, het blijkt dat de online cliënt meer tevreden is over de behandeling 

(Proudfoot et al., 2004). Ten slotte zijn de mogelijkheden van internet bij uitstek geschikt 

voor jongeren, omdat 81-91% van de jongeren van 12-25 jaar dagelijks op internet surft 

(CBS, 2010), zij gemiddeld 11 uur per week online zijn (Dekker, Hoogervorst, & Witteman, 

2006) en omdat internet voor veel jongeren hun favoriete tijdsbe-steding is (Young Works, 

2005). De computer wordt gebruikt als een sociaal apparaat (Boschma & Groen, 2006; 

Dekker et al., 2006; Lankester, 2009). Online hulpprogramma's leveren door de gedeeltelijke 

automatisering een tijdsbesparing op voor therapeuten en is daarmee kosteneffectiever 

(Cuijpers et al., 2008). Ook maakt internet het stepped care aanbieden van hulp mogelijk, 

waarbij eerst de minst intensieve mogelijkheid wordt gebruikt, en daarna pas duurdere 

vervolgbehandelingen (Riper et al., 2007).    

 

Online interventies volwassenen 

Inmiddels verschijnen veel depressieprogramma's op internet, waarvan de effecten veelal 

onderzocht worden. Zo vonden Wright en collega's (2005) in hun onderzoek naar een online 

cognitieve gedragstherapie voor volwassenen dat deze vorm van interventie de behandeltijd 

reduceerde met de helft, terwijl de effectiviteit gelijk bleef. Spek en collega's (2007) voerden 

een meta analyse uit naar de effecten van online cognitief-gedragstherapeutische 

programma's voor depressie en angst bij volwassenen. In de behandelstudies werd een 

groot effect gevonden, vooral als er ondersteuning van een therapeut plaatsvond. Zij komen 

tot de conclusie dat online interventies effectief lijken te zijn. Riper en collega's (2007) deden 

een meta analyse naar internettherapie bij verschillende psychische stoornissen bij 

volwassenen. Online interventies voor depressie bleken in klinisch en economisch opzicht 

effectief te zijn. In Nederland zijn de online cursussen 'in de put, uit de put' en 'kleur je leven' 
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beschikbaar, ook bij deze programma's blijken depressieklachten te verminderen bij zowel 

volwassenen als ouderen (Hamberg-van Reenen et al., 2010). 

 

Online interventies jongeren  

Van Voorhees en collega's (2008) onderzochten twee online depressie preventie 

programma's voor jongeren met een risico op het ontwikkelen van een depressie. Eén 

programma werd voorafgegaan door een kort advies, de ander door een motiverend 

interview. Beide vormen zorgden voor een versterking van beschermende factoren en een 

vermindering van depressieve klachten. In een review van Calear en Christensen (2010) 

naar online cognitief gedragstherapeutische programma's voor jongeren met depressie en 

angst zijn acht studies gevonden. In totaal zijn 2094 respondenten in vier programma's 

(MoodGYM, BRAVE ONLINE, Project CATCH-IT en Gripopjedip online) onderzocht. Ook in 

deze studies, waaronder drie gerandomiseerde onderzoeken, wordt steun gevonden voor 

effectiviteit van online interventies gericht op angst en depressie. Bij zes studies is er na 

afloop van de interventie een afname in angst en/of depressieve klachten en bij drie studies 

is ook in de follow up een verbetering te zien.  

 De Nederlandse online cursus Gripopjedip online is een evidence based aanbod voor 

jongeren van 16 tot en met 25 jaar die last hebben van depressieve klachten. In de praktijk 

bereikt dit aanbod met name de hoger opgeleide jongeren en jongeren die relatief 

zwaardere depressieve klachten hebben en een hoge lijdensdruk ervaren (Gerrits et al., 

2007). Jongeren die een middelbaar beroepsopleiding (MBO) of lager volgen, worden 

relatief minder goed bereikt en bediend. Zij melden zich weinig aan en blijken moeite te 

hebben met de cursusstof (Van der Zanden, Goossens, & Van der Veen, 2010).  

 Daarnaast is in Nederland de online zelfhulpcursus 'Alles onder Controle' beschikbaar 

voor jongeren van 12-21 jaar met sombere klachten. Deelnemers maken vijf weken achter 

elkaar wekelijks een les waarin zij tevens begeleid worden via e-mail. Op dit moment loopt 

er een effectonderzoek naar deze interventie (Alles onder controle, 2011). 

 Ondanks de veelbelovende effecten van internet is er nog weinig vergelijkend 

onderzoek gedaan tussen internet en 'usual care' (Van Rooijen, 2010). Dit is ook te zien in 

de review van Calear en Christensen (2010), waar de interventies niet worden vergeleken 

met een controlegroep of alleen vergeleken worden met een wachtlijst groep. Er zou 

gerandomiseerd onderzoek uitgevoerd moeten worden waarin online interventies vergeleken 

worden met face to face interventies (Van Rooijen, 2010). Riper en collega's (2007) geven 

daarnaast aan dat RCT onderzoek onder jongeren veelal ontbreekt, terwijl het aanbod ook 

op hen is gericht.  
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Positieve psychologie  

 

Naast de beschikbare programma's om depressieve symptomen te verminderen, is de 

stroming van de positieve psychologie (Seligman, Rashid, & Parks, 2006) in opkomst, die 

inzet op het versterken van de psychische gezondheid. Eén van de belangrijkste principes 

binnen de positieve psychologie is het verhogen van geluk (Lubyomirsky, 2007). Oefeningen 

vanuit de positieve psychologie gaan dan ook uit van de positieve krachten van mensen in 

plaats van depressieve klachten. Psychisch welbevinden kan namelijk een buffer vormen 

tegen het ontwikkelen van een depressie (Keyes, 2007). In een longitudinaal onderzoek van 

Patton en collega's (2011) onder 5634 Australische leerlingen van 12-14 jaar blijkt dat 

optimistisch denken beschermend werkt voor gezondheidsrisico's, met grotere effecten als 

er op meerdere aspecten van psychologisch functioneren wordt gericht. Optimistisch denken 

heeft het meest invloed op depressieve symptomen. De onderzoekers pleiten voor 

preventieve interventies gericht op mentale gezondheid en gedrag die zich op meerdere 

aspecten van psychologisch functioneren richten en zo grote effecten bereiken. Deze 

universele preventie heeft als doel degene die nog geen klachten hebben te behoeden voor 

klachten en de subklinische groep te bereiken die niet naar de hulp komt. Bergsma (2011) 

wijst erop dat het gevaar van de positieve psychologie is dat die zich afwendt van mensen 

met psychische stoornissen omdat die het onderwerp van studie zijn in de traditionele 

psychologie. Toch hebben juist mensen met psychische stoornissen het meeste baat bij 

interventies gericht op het verhogen van geluk. Bij hen is meer ruimte voor de verbetering 

van het geluk en er is in die groep een hoger rendement van de interventies te verwachten.  

In Italië is een gerandomiseerd onderzoek gedaan naar een schoolprogramma dat 

zich richt op het bevorderen van positieve emoties en welbevinden in vergelijking met een 

placebo interventie. Middels een pretest-posttest design en een follow-up meting na zes 

maanden werden klachten, welbevinden en angst gemeten. De interventie bleek effectief en 

zorgde voor een toename in het welbevinden van de jongeren en een afname in angst 

(Ruini et al., 2009).  

In Nederland is in het kader van de positieve psychologie de klassikale interventie 

'Lessen in Geluk' ontwikkeld, een lespakket voor middelbare scholieren. Uit onderzoek naar 

het effect van de interventie blijkt dat de lessen geen effect hebben op welbevinden direct na 

de lessen, maar dat de interventie wel leidt tot een verbetering van de schoolprestaties. De 

leerlingen die ‘Lessen in Geluk’ volgden hadden aan het einde van het jaar hogere 

eindcijfers dan leerlingen uit de controlegroep. De onderzoekers denken dat dit komt omdat 

de interventie veel aandacht heeft voor het maken van positieve keuzes en dat het effect 

daarvan pas op de langere termijn zichtbaar is geworden (Boerefijn & Bergsma, 2011). 
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Happyles 

 

Achtergrond Happyles  

Happyles heeft als doel het voorkomen van depressies en het versterken van de psychische 

gezondheid. Happyles kent twee versies: Happyles 16-25 en Happyles 13-17. Happyles 16-

25 is ontwikkeld voor jongeren van 16-25 jaar op het MBO, als extra aanbod naast 

Gripopjedip online waarmee vooral hoger opgeleide jongeren worden bereikt (Van der 

Zanden et al., 2010). Happyles bevat veel meer beeldmateriaal en minder tekst dan 

Gripopjedip online. De eerste resultaten van Happyles 16-25 tonen significante positieve 

uitkomsten voor het welbevinden van de jongeren (Van der Linden & Van der Zanden, 

2011). Happyles 13-17 is ontwikkeld voor jongeren van 13-17 jaar. De opzet en inhoud van 

deze versie is grotendeels gelijk aan Happyles 16-25. Happyles 13-17 is ontwikkeld voor alle 

leerlingen in het voortgezet onderwijs en wordt in dit onderzoek onderzocht. Omdat het 

aanbod veel beeldmateriaal en korte tekstjes bevat is Happyles 13-17 mogelijk zeer geschikt 

voor VMBO leerlingen.  

 

Inhoud Happyles 

Happyles is een stepped care interventie voor depressiepreventie en bestaat uit twee delen: 

twee e-learning lessen op het voortgezet onderwijs (universele preventie) en een online 

groepscursus voor jongeren met depressieve klachten (geïndiceerde preventie).  

 

E-learning lessen 

Het doel van de e-learning lessen is het bevorderen van geluk en welbevinden en het 

voorkomen van depressies bij jongeren van 13-17 jaar. Er zijn twee e-learning lessen die 

door alle leerlingen worden gevolgd en plaatsvinden in de klas (Van der Linden, Romijn, Van 

Oorspronk, & Van der Zanden, 2011b). Op deze manier maken alle jongeren automatisch 

van de interventie gebruik, wat de toegang tot de geïndiceerde preventie vergemakkelijkt.  

 Voorbeelden van oefeningen uit de e-learning lessen zijn onder andere het bedenken 

van dagelijkse activiteiten die de jongere leuk vindt om te doen, het gebruiken van sterke 

eigenschappen, aandacht voor het hier en nu (mindfullness), anti-piekeroefeningen en het 

visualiseren van een (nabije) ideale toekomst op verschillende levensgebieden. Bij de 

opdrachten zijn filmpjes ontwikkeld met jongeren van dezelfde leeftijd, die real-life situaties 

laten zien. Dit is herkenbaar voor de doelgroep, waardoor ze zich kunnen identificeren met 

foto's en filmpjes. Deze insteek is gebruikt in het aanbod van Happyles (Van der Linden et 

al., 2011b). 
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Online groepscursus 

De online groepscursus van Happyles richt zich op jongeren van 13-17 jaar die depressieve 

klachten hebben en bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur die 

plaatsvinden in een beveiligde chatbox. Per georganiseerde cursus nemen maximaal zes 

jongeren deel. Jongeren kunnen zich hiervoor aanmelden via de website en vanuit de e-

learning lessen waarbij ze gewezen worden op dit aanbod. De cursus wordt begeleid door 

professionals van de GGZ-instelling GGNet. Zij beoordelen ook op basis van ingevulde 

vragenlijsten of de cursus een geschikt hulpaanbod is voor de jongeren die zich aanmelden 

(Van der Linden, Romijn, Van Oorspronk, & Van der Zanden, 2011a). 

 

Uitgangspunten Happyles  

Happyles is voornamelijk gebaseerd op de positieve psychologie en de cognitieve 

gedragstherapie. De cognitieve gedragstherapie richt zich op het verduidelijken van de 

relatie tussen gedachten, gevoelens en gedrag, het omzetten van negatieve denkpatronen 

in positieve denkpatronen en het stimuleren van leuke activiteiten (Lewinsohn, Clarke, Hops, 

& Andrews, 1990). De cognitieve gedragstherapie is bewezen effectief gebleken bij de 

aanpak van depressie (Spek et al., 2007). Kaltenthaler en collega’s (2006) vonden 

daarnaast in een systematische review over 20 studies naar de effectiviteit van online 

interventies bij depressies en angststoornissen dat de computergestuurde cognitieve 

gedragstherapie net zo effectief is als de therapeutgestuurde cognitieve gedragstherapie en 

effectiever is dan care-as-usual.  

 Happyles heeft een positieve insteek en benadering. Dit sluit aan bij Lankester (2009), 

die aangeeft dat een interventie klinische woorden als depressie moet vermijden en juist een 

positieve woordkeus moet hanteren. Daarnaast wordt Happyles in een sociale setting 

aangeboden. Crutzen (2009) laat zien dat het aanbieden van een interventie in een sociale 

setting voor jongeren een haalbare en geschikte manier kan zijn, omdat leerkrachten 

gewend zijn aan hun rol als intermediair en daarmee het effect van de interventie kunnen 

versterken.  

 De korte duur van Happyles sluit aan bij de bevindingen van Christensen, Griffiths, 

Mackinnon, & Brittlife (2006). Zij vonden in hun onderzoek naar zes verschillende 

interventies, gericht op het voorkomen van een depressie, dat een lange duur van een 

interventie in relatie staat tot meer drop out. Bij korte interventies werden wel kleinere 

effecten gevonden. Ten slotte zijn huiswerkopdrachten bij Happyles een onderdeel van de 

online groepscursus. Stice en collega's (2008) vonden dat het gebruik van 

huiswerkopdrachten zorgt voor grotere effecten.  
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Voorgaande resultaten Happyles 16-25 

De interventie Happyles 16-25 is in 2010 als proef geïmplementeerd op vier MBO's bij 186 

studenten in de leeftijd van 16-25 jaar en onderzocht door Van der Linden, Romijn, Van der 

Zanden en Van der Veen (2010). Op de welbevindenvragenlijst Adolescent Mental Health 

Continuüm – Short Form (MHC-SF) bleken deze jongeren (n = 51) op de nameting een 

significant (p < .001) hoger niveau (M = 63.7, SD = 10.8) van welbevinden te rapporteren 

dan op de voormeting (M = 59.4, SD = 9.7). Op depressieve klachten, middels de Center 

Epidemiologic Studies-depression (CES-D), is geen significant effect gevonden. Ook is 

gekeken naar de tevredenheid en waardering van de deelnemers. Op basis van de 

uitkomsten van dit onderzoek (Van der Linden et al., 2010) is het aanbod aangepast, wat 

heeft geleid tot een vermindering van vijf lessen naar twee lessen en een reductie in tekst en 

oefeningen. Daarnaast is de interventie aangevuld met filmpjes die real-life situaties 

bevatten in plaats van op scripts gebaseerde filmpjes en zijn duidelijke doorverwijzingen 

naar het geïndiceerde aanbod toegevoegd.  

 

Onderzoek Happyles 13-17 

Na de proefimplementatie van Happyles 16-25 wordt met dit onderzoek de 

proefimplementatie van Happyles 13-17 onderzocht. Het doel van dit onderzoek is drieledig 

en richt zich op de e-learning lessen van Happyles. Ten eerste wordt de prevalentie van 

depressieve klachten en mate van welbevinden bij leerlingen in de leeftijd van 13-17 jaar in 

kaart gebracht. Daarnaast wordt vastgesteld of de e-learning lessen van Happyles een effect 

hebben op het welbevinden en op depressieve klachten bij deze jongeren, een week na het 

volgen van de lessen. Eventuele effecten bij subgroepen worden meegenomen in de 

analyses. Ten slotte wordt de tevredenheid van de leerlingen over de interventie 

geëvalueerd, waarbij onderzocht wordt door welke subgroepen Happyles het meest wordt 

gewaardeerd.  
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Methode  
 

Selectieprocedure & -criteria  

Voor de pilot studie Happyles 13-17 werden in totaal vier middelbare scholen geworven. De 

scholen die mee hebben gedaan liggen verspreid over Nederland: Rotterdam, Den Haag, 

Almere en Raamsdonkveer. Alle scholen bieden onderwijs voor VMBO, HAVO en het VWO. 

Drie scholen zijn openbaar en één school gaat uit van algemeen bijzonder onderwijs. In het 

voorjaar van 2011 vond de pilot plaats.  

 

Design 

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Ten eerste is gebruik gemaakt van een prestest - 

posttest design, met een periode van twee weken tussen beide metingen op de vragenlijsten 

voor depressieve klachten en welbevinden. Daarnaast is een procesevaluatie uitgevoerd 

met behulp van evaluatievragenlijsten voor leerlingen.  

 

Onderzoeksinstrumenten 

Bij de leerlingen zijn drie vragenlijsten afgenomen, allen online ingevuld. Depressieve 

symptomen zijn zowel voor als na de lessen gemeten met behulp van de Center 

Epidemiologic Studies-Depression (CES-D). De Nederlandse vertaling door Bouma, 

Ranchor, Sanderman, & Van Sonderen (1995) is te vinden in bijlage 1. De CES-D stelt 

veranderingen in depressieve symptomen vast en is daarom geschikt als effectmaat. 

Daarnaast geeft het een indicatie van de aard en ernst van de depressieve symptomen. De 

CES-D is een zelfrapportage vragenlijst die zich niet alleen richt op de symptomen, maar 

ook op de frequentie van het ervaren van die symptomen. De CES-D bestaat uit twintig 

vragen waarvan de antwoorden worden gegeven op een vierpuntschaal, met als keuzes: (0) 

zelden of nooit, (1) soms of weinig, (2) regelmatig, en (3) meestal of altijd. De vragen zijn 

zowel positief (vier) als negatief (16) geformuleerd. Vragen die worden gesteld gaan over de 

gevoelens van de afgelopen week, bijvoorbeeld: 'had ik plezier in het leven' en 'had ik het 

gevoel dat alles wat ik deed me moeite kostte'.  

 De totaalscores liggen tussen de 0 en de 60. Een score van 0-16 geeft aan dat er 

waarschijnlijk geen sprake is van depressieve symptomen. Bij een score boven de 16 kan 

sprake zijn van subklinische klachten (Bouma et al., 1995). Cuijpers en collega's (2008) 

vonden in hun onderzoek dat een score boven de 22 fungeert als afkappunt voor een 

klinische depressie. Omdat dit onderzoek zich richt op leerlingen met (sub)klinische klachten 

wordt afkappunt 16 gehanteerd (Van der Linden et al., 2011a).  

 Uit een groot aantal onderzoeken in Nederland, waaronder twee grote aselecte 

steekproeven uit de bevolking (met deelnemers van 18 jaar en ouder), blijkt de interne 
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consistentie van de CES-D totaalscore zeer hoog te zijn (α tussen .79 en .92). In de door 

Bouma en collega's (1995) gebruikte onderzoeken wijzen de hoge correlaties met alle 

gerelateerde (sub)schalen en variabelen ook in de richting van een zeer goede validiteit van 

de CES-D totaalscore. De CES-D kan met een betrouwbaarheid van α = .93 ook als 

screeningsinstrument op internet worden gebruikt (Cuijpers et al., 2008). In dit onderzoek 

naar Happyles 13-17 heeft de CES-D zowel op de voormeting (α = .92, n = 244) als op de 

nameting (α = .95, n = 130) een hoge betrouwbaarheid. 

 Gevoelens van welbevinden zijn gemeten met behulp van de Warwick-Edinburgh 

Mental Well-Being Scale (WEMWBS; Tennant, Fishwick, Platt, Joseph, & Stewart-Brown, 

2007). De WEMWBS is een zelfrapportage vragenlijst die zich richt op positieve gevoelens 

en bestaat uit 14 vragen. Er wordt geantwoord op basis van een vijfpuntschaal: (1) nooit, (2) 

zelden, (3) soms, (4) vaak en (5) altijd. Alle vragen zijn positief geformuleerd. De punten die 

horen bij de antwoorden worden bij elkaar opgeteld, wat een totaalscore geeft tussen de 14 

en de 70. Hoe hoger de score, hoe meer welbevinden de persoon ervaart. De vragen die 

gesteld worden gaan over de gevoelens van de afgelopen twee weken, bijvoorbeeld: 'ik was 

optimistisch over de toekomst' en 'ik voelde me goed over mezelf'. 

 Deze vragenlijst is in het Nederlands vertaald door Haverman en Bolier (2010) en is te 

vinden in bijlage 2. De vragenlijst is in Nederland nog niet gevalideerd. Schots onderzoek 

door Tennant en collega's (2007) laat een interne validiteit van de WEMWBS zien met een α 

van .89 voor studenten en .91 voor de totale populatie en heeft een hoge correlatie met 

andere mentale gezondheid en welzijnsvragenlijsten. Ook de WEMWBS heeft in dit 

onderzoek naar Happyles 13-17 een hoge betrouwbaarheid op zowel de voormeting (α = 

.89, n = 244) als op de nameting (α = .93, n = 130). 

 Tevredenheid van de leerlingen is gemeten met een evaluatievragenlijst, afgenomen 

na de tweede les (zie bijlage 3). Hierin wordt gevraagd naar een beoordeling over de 

verschillende onderdelen van de e-learning lessen en het geheel van de interventie. Ook 

wordt er gevraagd naar technische werkzaamheid, aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van 

de interventie. Er zijn zowel open als gesloten vragen gesteld. De gesloten vragen worden 

beantwoord met behulp van meerkeuzemogelijkheden en rapportcijfers op een schaal van 

1–10. De vragen over rapportcijfers vormen samen een schaal met een zeer hoge 

betrouwbaarheid (α = .98, n = 199). 
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Resultaten  

 

Beschrijving onderzoeksgroep 

In de onderzoeksperiode februari 2011 hebben 279 leerlingen in 12 klassen op vier scholen 

de e-learning lessen van Happyles gevolgd. In totaal hebben 247 leerlingen (89.9%) 

toestemming gegeven voor het gebruik van hun gegevens voor onderzoek. De 

onderzoeksgroep bestaat uit ongeveer evenveel meisjes (n = 131, 53%) als jongens (n = 

116, 47%). De leerlingen zijn 14-18 jaar oud (M = 15.48 jaar, SD = .90) waarvan 125 

leerlingen 14-15 jaar oud (50.6%) en 119 leerlingen 16-18 jaar oud zijn (48.2%). Van drie 

leerlingen (1.2%) missen de leeftijdgegevens. Deelnemers zaten in het derde (92 leerlingen, 

37.2%) of vierde leerjaar (155 leerlingen, 62.8%). In totaal volgden 69 jongeren VMBO-TL 

(28%), 91 jongeren HAVO (36.8%) en 87 jongeren VWO (35.2%).  

 De meeste leerlingen zijn in Nederland geboren (n = 223, 90.3%). De leerlingen die in 

het buitenland geboren zijn komen vooral uit China (n = 5), de Nederlandse Antillen (n = 3), 

Marokko (n = 2) of Angola (n = 2). Zowel de moeders als de vaders van de leerlingen zijn 

voor 66.8% in Nederland geboren, daarnaast komen de meeste ouders uit Suriname (21 

moeders, 19 vaders), Turkije (11 moeders, 13 vaders), Pakistan (9 moeders en vaders), 

China (6 moeders, 7 vaders) Marokko (6 moeders, 7 vaders), of de Nederlandse Antillen (6 

moeders en vaders). Leerlingen met een of twee niet-westerse ouders worden beschouwd 

als allochtoon (CBS, 2010), dit zijn 94 leerlingen (38.1%).  

 De nameting is ingevuld door 130 leerlingen. Er zijn verschillende redenen voor het 

niet invullen van de nameting. Allereerst hebben drie klassen van twee verschillende 

scholen niet de mogelijkheid gehad de vragenlijst in een lesuur in te vullen. Daarnaast zijn er 

vier klassen waarvan ongeveer de helft van de leerlingen de nameting niet hebben ingevuld. 

In vijf klassen heeft het merendeel van de leerlingen de nameting wel ingevuld. 

Demografische gegevens van de totale onderzoeksgroep en van de groep die zowel voor- 

als nameting heeft ingevuld zijn te zien in tabel 1.  

 

In de totale onderzoeksgroep is met behulp van een Chi2 toets een significante relatie 

gevonden voor etniciteit en opleidingsniveau χ2 (1, n = 246) = 21.04, p < .001, waarbij 

allochtone leerlingen verhoudingsgewijs vaker het VMBO volgen in vergelijking met 

autochtone leerlingen. De relatie etniciteit en onderwijsniveau wordt ook gevonden bij de 

groep die zowel voor- als nameting heeft ingevuld, χ2 (1, n = 130) = 12.08, p < .01. Er is 

geen significante relatie gevonden van sekse met etniciteit of opleidingsniveau. 
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Tabel 1.  

Demografische Variabelen Onderzoeksgroepen.  

 Voormeting 

N = 247 

Voor- en Nameting 

n = 130 

 N % n % 

SEKSE 
 

    

Meisje 131 53 77 59.2 

Jongen 116 47 53 40.8 

LEEFTIJD     

14 – 15 jaar 125 50.6 76 58.5 

16 – 18 jaar 119 48.2 52 40 

Missing 3 1.2 2 1.5 

OPLEIDINGSNIVEAU
 

    

VMBO 69 28 54 41.5 

HAVO 91 36.8 40 30.8 

VWO 87 35.2 36 27.7 

GEBOORTELAND
 

    

Nederland 223 90.3 114 87.7 

Anders  24 9.7 16 12.3 

GEBOORTELAND MOEDER     

Nederland 165 66.8 69 53.1 

Anders 82 33.2 61 46.9 

GEBOORTELAND VADER     

Nederland 165 66.8 68 52.3 

Anders 82 33.2 62 47.7 

ETNICITIEIT     

Autochtoon 153 62.3 62 47.7 

Allochtoon 94 38.1 68 52.3 

 

Prevalentie (onderzoeksvraag 1) 

In totaal hebben 244 leerlingen de vragenlijsten op de voormeting ingevuld. Met behulp van 

independent t-toetsen is gekeken naar een verschil in scores op de CES-D en de WEMWBS 

door verschillende subgroepen. Significante verschillen zijn gevonden op de variabelen 

sekse, leerniveau en leerjaar. Het blijkt dat meisjes (t (242) = -2.51, p < .05, n = 244) 

gemiddeld hoger scoren (M = 11.82, SD = 9.59) op depressieve klachten dan jongens (M = 

8.88, SD = 8.59). Op welbevinden blijken meisjes (t (242) = 3.1, p < .01, n = 244) gemiddeld 

lager te scoren (M = 52.95, SD = 8.11) in vergelijking met jongens (M = 56.13, SD = 7.84). 

Voor leerniveau is een significant verschil (t (242) = 2,18, p < .05, n = 244) gevonden tussen 

VMBO leerlingen en HAVO/VWO leerlingen. Leerlingen uit het VMBO scoren gemiddeld 
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hoger op depressieve klachten (M = 12.78, SD = 11.17) in vergelijking met HAVO/VWO 

leerlingen (M = 9.54, SD = 8.23). Op welbevinden is ook een significant verschil gevonden (t 

(242) = -2.61, p < .05, n = 244), waarbij VMBO leerlingen gemiddeld lager scoren (M = 

52.28, SD = 8.89) dan HAVO/VWO leerlingen (M = 55.27, SD = 7.67). Ten slotte is op 

welbevinden een significant (t (242) = 2.45, p < .05, n = 244) verschil gevonden in leerjaar, 

waarbij derdeklassers gemiddeld lager scoren (M = 52.8, SD = 8.39) vergeleken met 

vierdeklassers (M = 55.41, SD = 7.83). Tussen de scores op de CES-D en de WEMWBS is 

een sterke negatieve significante samenhang gevonden (r = -.75, p < .01, n = 244). 

 In tabel 2 is zichtbaar dat 58 leerlingen (23.8%) op de CES-D (sub)klinisch scoren, 

waarbij afkappunt 16 op de CES-D is gebruikt (Van der Linden et al., 2011a; 2011b). Dit zijn 

38 meisjes (65.5%) en 20 jongens (34.5%). De leeftijden zijn gespreid, ongeveer evenveel 

leerlingen zijn 14-15 jaar (n = 28, 48.3%) als 16-18 jaar (n = 29, 50%). Van één leerling is de 

leeftijd onbekend (1,7%). Van deze groep is 41.1% derdejaars (n = 24) en 58.6% vierdejaars 

(n = 34). In totaal volgen 22 leerlingen (37.9%) het VMBO en 36 leerlingen (62.1%) 

HAVO/VWO. De groep bestaat voor 39.7% uit allochtone leerlingen (n = 23) en voor 60.3% 

uit autochtone leerlingen (n = 35).  

 

Tabel 2. 

Depressiecategorieën Voormeting CES-D. 

Score op CES-D 1. Normaal 2. (Sub)klinisch  3. Totaal 

Onderzoeksgroep
 

186 (76.2%) 58 (23.8%)   244 (100%)  

 

Er zijn significant (p < .05) meer meisjes en VMBO leerlingen in de (sub)klinische groep. Dit 

komt overeen met het feit dat meisjes en VMBO leerlingen hoger scoren dan jongens en 

HAVO/VWO leerlingen, zoals hierboven beschreven. Van de 58 leerlingen geven 12 

leerlingen (20.7%) op de evaluatievragenlijst aan niet happy te zijn.  

 

Beschrijving onderzoeksgroep voor- en nameting (onderzoeksvraag 2) 

De nameting is ingevuld door 130 leerlingen. Onderzocht is of de groep die de nameting 

heeft ingevuld representatief is voor de groep die dit niet heeft gedaan (n = 117). Daarin zijn 

leerlingen die de mogelijkheid voor het invullen niet hebben gekregen niet meegenomen (n = 

52). De 65 leerlingen die de nameting niet hebben ingevuld terwijl ze wel de mogelijkheid 

hebben gehad worden vergeleken met de 130 leerlingen die dit wel hebben gedaan. De 

relatie tussen het wel of niet invullen van de nameting en de volgende variabelen zijn 

onderzocht met behulp van de Chi2 toetsen: sekse, leeftijd, leerjaar, opleidingsniveau, 

etniciteit en het wel of niet rapporteren van depressieklachten.  
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Er is een significant verschil gevonden met betrekking tot het wel of niet invullen van de 

nameting als het gaat om leeftijd χ2 (1, n = 193) = 5.51, p < .05, opleidingsniveau χ2 (1, n = 

195) = 15.36, p < .01, etniciteit χ2 (1, n = 196) = 21,1, p < .001 en leerjaar χ2 (1, n = 196) = 

15.45, p < .001. In de groep die de nameting heeft ingevuld zitten verhoudingsgewijs meer 

jongeren in de leeftijd 14-16 jaar, meer leerlingen die VMBO volgen, meer allochtone 

leerlingen en meer leerlingen in het derde leerjaar. Er zijn geen significante verschillen 

gevonden met betrekking tot uitval als het gaat om sekse en het al dan niet rapporteren van 

depressieve klachten op de voormeting. Dit betekent dat de doelgroep met depressieve 

klachten (derdejaars leerlingen, meisjes en VMBO leerlingen) niet voortijdig is uitgevallen. 

 

Effect en samenhang  

In tabel 3 zijn de gemiddelden, standaarddeviaties, effectgroottes en t-waarden te zien van 

de voormeting en nameting van de CES-D en de WEMWBS. Met de t-toets is geen 

significant verschil gevonden op de CES-D (t (129) = -.224, p = .82) en de WEMWBS (t 

(129) = -.909, p = .37). Op de hele groep is dus geen effect gevonden, wat wordt bevestigd 

door de effectgroottes (eta < .03). Daarnaast is gekeken naar een effect binnen subgroepen, 

met behulp van de t-toets op de variabelen sekse, onderwijsniveau, leeftijdgroep, leerjaar en 

etniciteit en met behulp van one-way ANOVA’s naar klassen en scholen. Uit geen van deze 

toetsen is een effect gevonden in subgroepen.  

 Net als op de voormeting is er een sterke negatieve significante samenhang tussen de 

score op de CES-D en op de WEMWBS (r = -.67, p < .01, n = 130). Tussen de 

verschilscores van de CES-D en de WEMWBS is een zwakke, maar significante samenhang 

gevonden (r = -.28, p < .01, n = 130). Een afname in depressieve klachten gaat samen met 

een toename in welbevinden. De score op de CES-D hangt op de voormeting zeer sterk 

significant samen met de score op de CES-D op de nameting (r = .777, p < .001). De score 

op de WEMWBS hangt op de voormeting zeer sterk significant samen met de score op de 

WEMWBS op de nameting (r = .677, p < .001). Dit betekent dat de scores op de voormeting 

sterk samengaan met de scores op de nameting en bevestigt daarmee nogmaals dat er 

geen effect wordt gevonden op depressieve klachten en welbevinden.  

  

Tabel 3.  

Gemiddelden en Standaarddeviaties op Depressieniveau en Welbevinden (n = 130) 

 Voormeting  Nameting  r t df Effectgrootte 

 M SD M SD     

Depressieniveau 9.96 7.94 9.41 8.99 .777
 *
 1,10 129 .009 

Welbevinden  53.75 7.88 54.87 8.83 .677
 *
 -1,89 129 .027 

* p < .001 
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Ook na de interventie zijn op de nameting significante (p < .01) verschillen gevonden in 

scores op de CES-D en de WEMWBS op de variabelen sekse en etniciteit. Meisjes scoren 

gemiddeld hoger op depressieve klachten (M = 11.16, SD = 9.05) dan jongens (M = 6.87, 

SD = 8.35) en scoren gemiddeld lager op welbevinden (M = 53.14, SD = 7.29) dan jongens 

(M = 57.38, SD = 10.25). Daarnaast blijkt ook voor etniciteit een significant (p < .05) verschil, 

met een gemiddeld hogere score op depressieve klachten voor allochtone leerlingen (M = 

11.04, SD = 9.75) in vergelijking met autochtone leerlingen (M = 7.61, SD = 7.77).  

 

Effect bij leerlingen met (sub)klinische klachten  

In tabel 4 is te zien dat 90 leerlingen (69,2%) op beide metingen geen klachten en 17 

leerlingen (13,1%) op beide metingen wel (sub)klinische klachten rapporteren. Deze groep is 

stabiel gebleven (n = 107, 82.3%). Daarnaast zijn er 10 leerlingen (7.7%) die op de 

nameting klachten hadden en op de voormeting niet. Ten slotte zijn er 13 leerlingen (10%) 

met subklinische klachten op de voormeting die op de nameting geen klachten meer bleken 

te hebben. De e-learning lessen van Happyles bereiken met laatstgenoemde groep het doel 

depressieve klachten te verminderen.  

 
Tabel 4. 

Verschuiving in Depressiecategorieën Onderzoeksgroep Voor- en Nameting (n = 130). 

 Nameting T1  

 Depressieve klachten 1. Niet 2. (Sub)klinisch 3. Totaal 

Voormeting T0 1. Niet 
 

90  10 100, 76.9% 

2. (Sub)klinisch 13 17 30, 23.1% 

 3. Totaal
 

103, 79.2% 27, 20.8% 130, 100% 

 

De leerlingen met (sub)klinische klachten op de voormeting (n = 30) hebben de volgende 

demografische kenmerken. Er zijn 22 meisjes (73.3%) en 8 jongens (26.7%). De leeftijden 

zijn gespreid, ongeveer evenveel leerlingen zijn 14-15 jaar (n = 16, 53.3%) als 16-18 jaar (n 

= 13, 43.3%). Van één leerling is de leeftijd onbekend (3.3%). In het derde leerjaar zitten 17 

leerlingen (56.7%), en in het vierde leerjaar 13 leerlingen (43.3%). Het zijn 17 allochtone 

leerlingen (56.7%) en 13 autochtone leerlingen (43.3%). Het VMBO wordt gevolgd door 16 

leerlingen (53.3%) en 14 leerlingen volgen HAVO/VWO (46.7%). Deze demografische 

gegevens verschillen niet significant met leerlingen die geen klachten rapporteren (n = 100).  

 Bij deze groep van 30 leerlingen is met een paired t-toets een significant effect 

gevonden op zowel welbevinden (p < .001) als depressieve klachten (p < .05). Deze 

leerlingen hebben gemiddeld een hoger niveau van welbevinden op de nameting (M = 48.8, 

SD = 8) dan op de voormeting (M = 44.6, SD = 7.69). Ook rapporteren ze gemiddeld minder 
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depressieve klachten op de nameting (M = 19.23, SD = 9.3) dan op de voormeting (M = 

22.13, SD = 5.21).  

 Van de 30 leerlingen zijn er 13 leerlingen vooruitgegaan, zij rapporteren geen klachten 

meer op de nameting. Met de t-toets is een significant verschil gevonden in scores op zowel 

de voormeting (p < .01) als de nameting (p < .001) van de CES-D tussen de groep die 

vooruitgaat (n = 13) en groep die niet vooruit gaat (n = 17). De 13 leerlingen die vooruit zijn 

gegaan scoren gemiddeld van M = 18.92 (SD = 3.47) op de voormeting van de CES-D naar 

M = 11.23 (SD = 3.30) op de nameting. De groep die niet vooruitgaat (n = 17) scoort 

gemiddeld van M = 24.59 (SD = 5.04) naar M = 25.35 (SD = 7.56). De groep die wel 

vooruitgaat blijkt daarmee gemiddeld in de subklinische categorie te scoren op de 

voormeting terwijl de groep die niet vooruitgaat gemiddeld in de klinische categorie scoort op 

zowel de voormeting als de nameting. Er zijn geen significante demografische verschillen 

tussen beide groepen.  

 Ook op het gebied van welbevinden is een significant (p < .01) verschil te zien in 

scores tussen beide groepen op de nameting. De groep die op depressieve klachten 

vooruitgaat scoort op welbevinden van M = 46.62 (SD = 6.03) op de voormeting naar M = 

53.46 (SD = 6.2) op de nameting. Ook de groep die stabiel blijft in depressieve klachten, 

gaat gemiddeld vooruit op het gebied van welbevinden, van M = 43.06 (SD = 8.6) op de 

voormeting, naar M = 45.24 (SD = 7.18) op de nameting.  

 Happyles lijkt hiermee te werken voor leerlingen met subklinische klachten, niet voor 

leerlingen zonder klachten of met klinische klachten. Bovenstaande betekent dat leerlingen 

met subklinische klachten een positief effect hebben ondervonden van Happyles op 

depressieve klachten en welbevinden en dat leerlingen met zwaardere (klinische) klachten 

met de e-learning lessen een toename ondervinden in welbevinden. 

 Bovenstaande wordt bevestigd wanneer de normale, subklinische en klinische groep 

van de voormeting met elkaar vergeleken worden middels een ANOVA. De toename van 

welbevinden is significant (F (2, 127) = 4.95, p < .01) hoger bij de subklinische groep (M = 

5.60, SD = 4.29) vergeleken met de normale groep (M = .2, SD = 6.97). De klinische groep 

(M = 2.80, SD = 5.52) verschilde niet significant met de normale en de subklinische groep.  

 

De groep die geen depressieve klachten rapporteert op de voormeting (n = 100) kent een 

kleine groep (n = 10) die deze klachten wel op de nameting rapporteert. Deze groep scoort 

op de nameting in de subklinische categorie en hadden op de voormeting gemiddeld al een 

hogere score dan de groep die stabiel en zonder klachten is gebleven. In tabel 5 is te zien 

hoe alle groepen scoren op zowel voor- als nameting.  
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Tabel 5.  

Verschil in scores op depressieve klachten en welbevinden in verschillende subgroepen 

 Depressie T0 Depressie T1 Welbevinden T0  Welbevinden T1 

 M SD M  SD M SD M  SD 

Stabiel, geen klachten (n = 90) 5.80 3.72 4.83 4.06 57.11 5.30 57.72 7.76 

Achteruitgang (n = 10) 10.90 3.25 21.10 5.82 50.90 4.77 47.40 7.09 

Stabiel, met klachten (n = 17) 24.59 5.04 25.35 7.56 43.06 8.60 45.24 7.18 

Vooruitgang (n = 13) 18.92 3.47 11.23 3.30 46.62 6.03 53.46 6.20 

 

Tevredenheid (onderzoeksvraag 3) 

In totaal kent de evaluatievragenlijst een respons van 199 leerlingen (80,6%). Van alle 

klassen heeft het grootste deel van de leerlingen de evaluatievragenlijst ingevuld. In deze 

vragenlijst beoordeelden leerlingen de twee lessen in zijn algemeenheid, de losse 

onderdelen en Happyles in zijn geheel. Leerlingen geven een rapportcijfer van 1-10, waarbij 

1 staat voor 'waardeloos' en 10 voor 'uitmuntend'. Er kon ook gekozen worden voor de optie 

'weet ik niet', omdat mogelijk niet alle opdrachten door de leerlingen worden herinnerd. De 

16 onderdelen die zijn beoordeeld zijn aan een factoranalyse onderlegd. De Kaiser-Meyer-

Oklin waarde is met .906 boven de aanbevolen waarde van .6 (Kaiser, 1970). Bartlett's Test 

of Sphericity was significant (p < .01), wat de factoranalyse ondersteunt (Bartlett, 1954). De 

factoranalyse laat één onderliggende factor zien met een eigenwaarde van 11.63 en 

verklaart 72,7% van de variantie.  

 De tevredenheidschaal heeft een zeer hoge betrouwbaarheid (α = .98). De 

gemiddelde tevredenheid op de schaal is 6.15. Met behulp van t-toetsen is de tevredenheid 

onder subgroepen onderzocht. Het blijkt dat VMBO leerlingen het totale aanbod significant 

(p < .01) hoger beoordelen (M = 6.65, SD = 1.42) dan HAVO/VWO leerlingen (M = 5.93, SD 

= 1.79). Derdejaars leerlingen geven ook een significant (p < .01) hogere beoordeling (M = 

6.75, SD = 1.37) vergeleken met vierdejaars (M = 5.72, 1.81). Meisjes geven een significant 

(p < .05) hogere beoordeling (M = 6.43, SD = 1.36) vergeleken met jongens (M = 5.84, SD = 

2). Het blijkt dat leerlingen die later een nameting invullen (n = 130) de interventie significant 

(p < .05) hoger waarderen (M = 6.37, SD = 1.59) vergeleken met degene die geen nameting 

gaan invullen (M = 5.74, SD = 1.87, n = 114). Er is geen significante correlatie tussen 

tevredenheid en depressieve klachten en welbevinden bij de 130 leerlingen. 
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Conclusie en discussie  

 

Dit onderzoek bestond uit drie delen, waarbij (1) de prevalentie van depressieve klachten, 

(2) het effect van de e-learning lessen van Happyles op depressieve klachten en (3) het 

welbevinden en de tevredenheid van de leerlingen over Happyles in kaart is gebracht.  

 Ten eerste is de prevalentie van depressieve klachten op de voormeting van de CES-

D onderzocht. Het blijkt dat 23.8% (n = 58) van de jongeren in de leeftijd van 14-18 jaar 

(sub)klinische klachten rapporteert. Dit percentage is vergelijkbaar met de gevonden 

prevalentie van Smit en collega's (2003), zij vonden dat subklinische klachten voorkomen bij 

21.4% van de jongeren in de leeftijd van 13-17 jaar. In huidig onderzoek blijken meisjes een 

significant hogere score op depressieve klachten en een lagere score op welbevinden te 

hebben in vergelijking met jongens. Deze verhoogde prevalentie bij meisjes komt ook in 

andere onderzoeken naar voren (De Graaf et al., 2010; De Hollander et al., 2006). 

Daarnaast blijken VMBO leerlingen op beide metingen hoger te scoren op depressieve 

klachten ten opzichte van HAVO/VWO leerlingen. Ook dit resultaat komt overeen met 

vergelijkend onderzoek waarin geconcludeerd wordt dat jongeren met een lager 

opleidingsniveau een groter risico hebben op depressieve klachten (De Graaf et al., 2010; 

Goossens, 2009). Ten slotte blijken derdejaars leerlingen (14-15 jaar) significant lager te 

scoren op welbevinden. Er zijn geen onderzoeken bekend over de prevalentie van depressie 

in de verschillende schooljaren. Wel is onderzoek gedaan naar leeftijd, zo laten Lewinsohn 

en collega's (1994) zien dat depressies meer voorkomen vanaf 13 jaar en dat er een piek is 

in de leeftijd van 17-18 jaar. Aangezien in dit onderzoek geen significant verschil is 

gevonden tussen leeftijdsgroepen, is het niet mogelijk hier verdere conclusies uit te trekken.  

 Op de tweede plaats is gekeken naar het effect van Happyles op gevoelens van 

depressieve klachten en welbevinden. In totaal hebben 130 leerlingen zowel de voor- als 

nameting ingevuld. Leerlingen die de nameting hebben ingevuld zijn vergeleken met 

leerlingen die dat niet hebben gedaan. Er zijn significant meer HAVO leerlingen, jongeren 

van 16-18 jaar en leerlingen in het vierde leerjaar uitgevallen. Dit betekent dat de doelgroep 

met depressieve klachten (derdejaars leerlingen, meisjes en VMBO leerlingen) niet voortijdig 

is uitgevallen.  

 Op de totale onderzoeksgroep (n = 130) is geen effect gevonden tussen voor- en 

nameting in depressieve klachten en welbevinden. Dit kan verklaard worden doordat dit 

onderzoek zich alleen heeft gericht op universele preventie, wat betekent dat het aanbod 

voor alle jongeren is, waaronder ook jongeren die geen depressieve klachten hebben. Zij 

zullen geen verbetering ondervinden in depressieve klachten, aangezien zij vooraf al geen 
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klachten rapporteerden. Sutton (2007) bevestigt dat effectgroottes in universele 

programma's kleiner zijn dan die van selectieve en geïndiceerde programma's.  

 De interventie heeft wel effect bij leerlingen met (sub)klinische klachten (n = 30). Zij 

rapporteren een significant hoger niveau van welbevinden en een lager niveau van 

depressieve klachten op de nameting. Binnen de groep leerlingen met depressieve klachten 

zijn twee groepen te onderscheiden. Een groep die op de nameting geen depressieve 

klachten meer rapporteert (n = 13) en een groep die op de nameting nog steeds depressieve 

klachten rapporteert (n = 17). De leerlingen die vooruitgaan blijken op de voormeting 

subklinische klachten (afkappunt 16 op de CES-D) te hebben (M = 18.29, SD = 3.47) terwijl 

de leerlingen die niet vooruitgaan klinische klachten (afkappunt 22 op de CES-D) 

rapporteren (M = 24.59, SD = 5.04). Dit geeft aan dat de lessen effect hebben gehad op 

jongeren met subklinische klachten. Bergsma (2011) laat in zijn proefschrift zien dat 

geluksinterventies zich moeten richten op de subklinische groep, omdat daar winst te 

behalen is in de toename van een gevoel van welbevinden. De resultaten van huidig 

onderzoek komen hiermee overeen. Jongeren met klinische klachten worden in de twee 

online lessen niet bereikt, maar kunnen vanwege het stepped care aanbod van Happyles 

doorstromen naar de online groepscursus of worden doorverwezen worden naar de huisarts. 

Bij beide groepen is wel een significante toename in welbevinden op de nameting gevonden. 

 Op de nameting zijn ook significante verschillen in scores gevonden. Allochtone 

leerlingen blijken significant hoger te scoren op depressieve klachten in vergelijking met 

autochtone leerlingen en jongens. Deze uitkomst komt overeen met het onderzoek van Ten 

Dam (1997), waaruit blijkt dat allochtone jongeren een groter risico lopen om depressieve 

klachten te ontwikkelen. Ook scoren meisjes, net als op de voormeting, significant hoger op 

depressieve klachten dan jongens.  

 Ten slotte is gekeken naar de tevredenheid over de interventie Happyles. In de 

evaluatievragenlijst is leerlingen gevraagd een cijfer te geven voor losse onderdelen van 

Happyles en het programma in zijn geheel. Deze vragen vormen samen een betrouwbare 

schaal om tevredenheid te meten. Gemiddeld scoren de leerlingen een 6.15. Ook hier zijn 

significante verschillen te zien in subgroepen. De interventie lijkt het best aan te sluiten bij 

meisjes, jongeren in het VMBO en jongeren in het derde leerjaar. Zij beoordelen de 

interventie significant hoger dan jongens, HAVO/VWO leerlingen en vierdejaars. Opvallend 

is dat de subgroepen die gemiddeld hoger beoordelen ook significant hoger scoren op 

depressieve klachten. Er is echter geen significante samenhang gevonden tussen 

depressieve klachten en tevredenheid. 
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Concluderend heeft 23,8% van deze groep depressieve klachten, en blijken deze klachten 

vooral voor te komen bij meisjes, VMBO- en derdejaars leerlingen. Er zijn significant meer 

vierdejaars en HAVO leerlingen uitgevallen, wat betekent dat de groep met depressieve 

klachten niet is uitgevallen. Een effect is gevonden bij leerlingen met subklinische klachten, 

zij rapporteren meer welbevinden en minder depressieve klachten op de nameting. 

Jongeren met klinische klachten en jongeren zonder klachten worden met deze e-learning 

lessen niet bereikt. Voor de jongeren met klinische klachten is er de mogelijkheid door te 

stromen naar de online groepscursus. Ten slotte is de waardering voor Happyles significant 

hoger bij meisjes, VMBO leerlingen en derdejaars.  

 

Vervolgonderzoek  

Dit onderzoek heeft de eerste effecten van Happyles aangetoond. Er is echter geen gebruik 

gemaakt van een RCT of een controlegroep. Daardoor is niet in kaart gebracht wat het 

verloop is van depressieve klachten en welbevinden bij jongeren die niet aan de interventie 

Happyles hebben meegedaan. Ook is er geen follow-up meting uitgevoerd, waardoor niet 

gecontroleerd is voor eventuele 'sleeper' effecten (effecten die pas op langere termijn 

zichtbaar worden), zoals die zijn opgetreden bij de interventie 'Lessen in Geluk' (Boerefijn & 

Bergsma, 2011). Vervolgonderzoek naar Happyles zou middels een RCT in kaart kunnen 

brengen wat het effect is van Happyles in vergelijking met een andere interventie, treatment 

as usual of een controlegroep. Met follow-up metingen kunnen eventuele 'sleeper' effecten 

voor alle condities vergeleken worden.  

 De e-learning lessen waren niet voldoende van invloed bij jongeren met klinische 

klachten. Voor hen is er de online groepscursus van Happyles. Het is raadzaam in 

vervolgonderzoek deze cursus mee te nemen, waarbij de instroom, de toegankelijkheid en 

de effecten van deelname aan de cursus kunnen worden onderzocht. Dit is belangrijk om 

effecten van het hele aanbod van Happyles in kaart te brengen.  

  

Implementatie  

Bij de implementatie van Happyles is het van belang de doelgroep goed voor ogen te 

houden, gezien de verschillen in prevalentie en tevredenheid bij de verschillende 

subgroepen. Op basis van deze gegevens kan besloten worden waar en hoe de interventie 

het best geïmplementeerd kan worden. Daarnaast is het programma in dit onderzoek 

uitgevoerd door getrainde leerkrachten. Uit onderzoek van Stice en collega's (2008) blijkt dat 

programma's uitgevoerd door professionals grotere effecten kunnen bereiken. In de 

implementatie van Happyles kan worden gekeken naar mogelijkheden om GGZ 

professionals bij het aanbod te betrekken, om zo het mogelijke effect te vergroten.  
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 Voor de hele groep zijn geen veranderingen vastgesteld in depressieve klachten en 

welbevinden. De periode van twee weken tussen voor- en nameting is mogelijk te kort om 

vaardigheden eigen te maken en daadwerkelijk gevoelens te veranderen. Over de korte 

duur van interventies zijn verschillende resultaten bekend. Christensen en collega's (2006) 

geven aan dat een korte interventie wel kleinere effecten heeft, maar dat er wel sprake is 

van minder drop out. Stice en collega's (2008) vonden daarentegen dat er grote effecten 

gevonden kunnen worden bij korte interventies. Er zijn mogelijkheden om hier in de 

implementatie rekening mee te houden, door de nameting op een later moment in te laten 

vullen, meerdere follow-up metingen te verrichten of de frequentie en periode van de lessen 

te vergroten.  

 

In Nederland zijn naast Happyles geen online stepped care depressiepreventieprogramma's 

bekend. Aangezien de resultaten van dit onderzoek laten zien dat 23,8% (sub)klinische 

klachten ervaart is het belangrijk om deze groep te bereiken. Happyles kan hier een bijdrage 

aan leveren. Deze interventie is voor alle leerlingen van 13-17 jaar toegankelijk en wordt op 

de middelbare school aangeboden. Er kan geconcludeerd worden dat Happyles een 

positieve invloed heeft op depressieve klachten en welbevinden bij de jongeren met 

subklinische klachten.  
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Bijlage 1: CES-D vragenlijst 

 

Omcirkel achter elke uitspraak het cijfer dat het beste uw gevoel of gedrag van de 

afgelopen week weergeeft. 

 

Zelden of nooit    Minder dan 1 dag 

Soms of weinig  1-2 dagen 

Regelmatig    3-4 dagen 

Meestal of Altijd   5-7 dagen  

 

Tijdens de afgelopen week: 

 

1 Stoorde ik me aan dingen, die me gewoonlijk niet storen.  

2 Had ik geen zin in eten, was mijn eetlust slecht 

3 Bleef ik maar in de put zitten, zelfs als familie of vrienden probeerden me er uit te halen.  

4 Voelde ik me even veel waard als ieder ander.  

5 Had ik moeite mijn gedachten bij mijn bezigheden te houden 

6 Voelde ik me gedeprimeerd.  

7 Had ik het gevoel dat alles wat ik deed me moeite kostte.  

8 Had ik goede hoop voor de toekomst.  

9 Vond ik mijn leven een mislukking.  

10 Voelde ik me bang.  

11 Sliep ik onrustig.  

12 Was ik gelukkig 

13 Praatte ik minder dan gewoonlijk. 

14 Voelde ik me eenzaam 

15 Waren de mensen onaardig.  

16 Had ik plezier in het leven.  

17 Had ik huilbuien.  

18 Was ik treurig.  

19 Had ik het gevoel dat mensen me niet aardig vonden.  

20 Kon ik maar niet op gang komen.  
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Bijlage 2: WEMWBS vragenlijst 

 

            Nooit       Zelden         Soms   Vaak       Altijd 

 

1. Ik was optimistisch over de toekomst 

2. Ik voelde me nuttig 

3. Ik voelde me ontspannen 

4. Ik was geïnteresseerd in andere mensen 

5. Ik had genoeg energie 

6. Ik kon goed omgaan met problemen 

7. Ik kon helder denken 

8. Ik voelde me goed over mezelf 

9. Ik voelde een hechte band met andere mensen  

10. Ik voelde me zelfverzekerd 

11. Ik kon zelfstandig beslissingen nemen 

12. Ik voelde me geliefd 

13. Ik was geïnteresseerd in nieuwe dingen 

14. Ik voelde me vrolijk 
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Bijlage 3: Evaluatievragenlijst Happyles  
 
Happyles evaluatievragenlijst voor leerlingen 
 

 
 
VRAGEN OVER DE TECHNISCHE KANT VAN DE E-LEARNING HAPPYLESSEN 

 
1. Heb je tijdens de drie e-learning Happylessen problemen met inloggen gehad? 
( )  Ja, beschrijf je inlogprobleem:_________________________________________ 
( )  Nee  

 
2. Heb je tijdens de drie e-learning lessen andere computerproblemen gehad? 
( )  Ja, beschrijf je computerprobleem:_____________________________________ 
( )  Nee (Ga naar vraag 10) 

 
3. Geef je mening over de volgende aspecten van de e-learning lessen: 

 

    

a. De snelheid van de filmpjes, animaties 
en sleepoefeningen was: 
 

( ) te snel ( ) goed ( ) te 
langzaam 

b. De grootte van de letters was:  
 

( ) te 
klein 

( ) goed ( ) te 
groot 

c. De hoeveelheid tekst was: ( ) te 
weinig 

( ) goed ( ) te veel 

d. De woorden in de teksten waren: ( ) te 
makkelijk 

( ) goed ( ) te 
moeilijk 

e. Indeling van het e-learning scherm 
was: 

 

( ) goed ( ) 
voldoende 

( ) slecht 

f. Het uiterlijk/ design van de e-learning 
lessen was:  

 

( ) goed ( ) 
voldoende 

( ) slecht 

 
 

VRAGEN OVER DE INHOUD VAN DE HAPPYLESSEN 
 

4. Geef elke Happyles een cijfer (10 = uitmuntend, 1 = waardeloos).   
a. E-learning Happyles 1       ____ 
b. E-learning Happyles 2        ____ 

 
 
5. Geef elk onderdeel uit de 2 e-learning Happylessen een rapportcijfer (1 tot 10).  

(10 = uitmuntend, 1 = waardeloos).  
Als je niet meer weet waar het onderdeel over ging, vul dan 'weet ik niet' in. 

           weet ik niet 
a. Drie filmpjes over Jasper en Samira    ____  ( ) 
b. Wat is geluk? (stellingen: 'waar' of 'niet waar')  ____  ( ) 
c. Is je geluk te veranderen? (10%, 50%, 40%)  ____  ( ) 
d. Gedachten, Gevoelens, Gedrag (slepen)   ____  ( ) 
e. Helpende en niet-helpende gedachten (+ en -)  ____  ( ) 
f. Drie positieve dingen opschrijven    ____  ( ) 
g. Doen wat je leuk vindt (leuke activiteitenlijst)  ____  ( ) 
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h. Doen waar je goed in bent (talenten top 3)   ____  ( ) 
i. Problemen van je afschrijven    ____  ( ) 
j. Problemen weggooien     ____  ( ) 
k. Een probleem oplossen     ____  ( ) 
l. Positief piekeren (luisterfragment)     ____  ( ) 
m. Spierontspanning (luisterfragment)     ____  ( ) 
n. FF niks (luisterfragment) / Drie minuten /    ____  ( ) 

aandacht voor wat je doet 
o. Wat zijn jouw waarden? (top 5 waarden cloud)   ____  ( ) 
p. Zie het voor je! (jouw ideale toekomst)    ____  ( ) 
q. Maak iemand blij! (iets doen voor iemand anders)  ____  ( ) 
r. Zeg 't handig (vier stappen)      ____  ( ) 
s. Korte termijn doelen      ____  ( ) 
t. De Happylestest      ____  ( ) 

 
VRAGEN OVER HET HELE LESPAKKET 

 
6. Welk rapportcijfer (1 tot 10) geef je voor Happyles als totaal? ____ 
7. Geef je mening over de 2 e-learning Happylessen: 

 

    

a. De lengte van de 
lessen 

( ) te kort ( ) goed ( ) te lang 

b. Het aantal lessen ( ) te weinig  ( ) goed ( ) te veel 

c. De tijd tussen de 
lessen 

( ) te kort  ( ) goed ( ) te lang 

 
8. Geef je mening over de opdrachten in de e-learning Happylessen: 

 

    

a. De hoeveelheid 
opdrachten 

( ) te weinig  ( ) goed ( ) te veel 

b. De moeilijkheid van 
de opdrachten 

( ) te moeilijk ( ) goed  ( ) te makkelijk 

c. Waren de 
opdrachten leuk om te 
doen? 

( ) nee  ( ) ging wel  ( ) erg leuk 

d. Waren de 
opdrachten nuttig om 
te doen? 

( ) nee ( ) een beetje nuttig ( ) erg nuttig 

 
9. Geef je mening over de huiswerkopdrachten: 

 

    

a. De hoeveelheid 
opdrachten 

( ) te weinig  ( ) goed ( ) te veel 

b. De moeilijkheid van 
de opdrachten 

( ) te moeilijk ( ) goed  ( ) te makkelijk 

c. Waren de 
opdrachten leuk om te 
doen? 

( ) nee  ( ) ging wel  ( ) erg leuk 

d. Waren de 
opdrachten nuttig om 
te doen? 

( ) niets ( ) wel wat  ( ) veel 
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10. Wat heb je geleerd door Happyles?  Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
[ ] a. Ik weet nu beter hoe ik mij voel. 
[ ] b. Ik weet nu beter waar ik gelukkig van word. 
[ ] c. Ik weet nu dat mijn gedachten invloed hebben op mijn gevoel en dat er per 
gebeurtenis meerdere gedachten kunnen zijn. Hierdoor kan ik mijn gevoel meer zelf 
bepalen. 
[ ] d. Ik weet nu beter hoe ik ervoor kan zorgen dat ik me beter ga voelen als ik in een dip 
zit. 
[ ] e. Ik weet nu beter hoe ik me kan ontspannen als ik pieker over problemen. 
[ ] f. Ik weet nu beter hoe ik met mijn problemen om kan gaan door ze te ordenen, weg te 
gooien, ze op te lossen of ze te accepteren. 
[ ] g. Ik weet nu beter dat ik met iemand moet gaan praten als ik niet lekker in mijn vel zit.  
[ ] h. Ik heb wat anders geleerd, namelijk __________________________________ 
 
OVERIGE VRAGEN 

 
11. Zou je anderen aanraden om de e-learning Happylessen te volgen?  
( )  Ja 
( )  Nee 
( )  Weet ik niet 

 
12. Ben je naast de Happylessen nog bezig geweest met je geluk?  

Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
[ ]  Nee. 
[ ]  Ja, ik heb er met familie (ouders, broer/zus) over gepraat. 
[ ]  Ja, ik heb er met vrienden over gepraat. 
[ ]  Ja, ik heb er met mijn mentor/zorgbegeleiders over gepraat. 
[ ]  Ja, ik heb naar informatie gezocht via internet. 
[ ]  Anders, namelijk  ________________________________________________ 
 
13. Ben je happy? 
( ) Ja (ga naar vraag 21) 
( ) Nee  
 
14. Ben je of ga je de anonieme chatcursus van Happyles volgen? 
( ) Ja 
( ) Nee, want _________________________________________________________ 
15. Ga je met iemand praten over dat je niet lekker in je vel zit? 

 Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
[ ] Nee, want_________________________________________________________ 
[ ] Ja, met vrienden die ik vertrouw 
[ ] Ja, met familie (vader, moeder, broer, zus, oom of tante) 
[ ] Ja, met iemand van school (mentor, andere docent) 
[ ] Ja, met mijn huisarts 
[ ] Ja, met iemand anders, namelijk _______________________________________ 

 
16. Geef je mening over de vragenlijsten (Happylestest 2x en deze evaluatievragenlijst): 

 

a. Aantal vragenlijsten ( ) te weinig  ( ) goed ( ) te veel 
 

b. De hoeveelheid 
vragen 

( ) te weinig  ( ) goed ( ) te veel 

c. De moeilijkheid van 
de vragen 

( ) te moeilijk ( ) goed  ( ) te makkelijk 
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d. Waren de vragen 
leuk om in te vullen? 

( ) nee  ( ) ging wel  ( ) erg leuk 

e. Vond je het nuttig 
om de vragen in te 
vullen? 

( ) nee ( ) ging wel  ( ) erg nuttig 

 
 

17. Heb je nog tips voor het verbeteren van de Happylessen? 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 
 
Bedankt voor het invullen! 
 

 

 


