
professionele ervaring 
persoonlijke ervaring  

vanuit jongere zelf



disclosure
 doel om transparant te zijn (KNAW belangencode)

(potentiële) belangenverstrengeling

doel is het geven van een presentatie,
met vergoeding tegenoverstaand

(mogelijk) relevante relaties met
bedrijven

stichting @ease, vrijwiilig staflid als
psycholoog

 
visie vanuit Met Sophie wordt

automatisch uitgedragen in werkwijze
@ease en in deze lezing 



pas  2 vorige lezingen toe 

professionele én persoonlijke ervaring met depressie 

welke beschermfactoren zien we in de praktijk 
| @ease 
| professioneel & persoonlijke ervaring Sophie
| persoonlijke ervaring Kimberley

her-evalueer laagdrempelige hulp. werk meer aan beschermfactoren

voor thuis: welke hulp is er al + risicofactoren



professionele én persoonlijke ervaring met depressie 

Kimberley - jarenlang ervaring met depressie



persoonlijke ervaring met vader
& angst & hechtingproblemen

thuisbegeleiding gezinnen &
basispsycholoog Youz

nu: leraar & psycholoog bij
'tussenschool' en 
 laagdrempelige hulp aan (jong)
volwassenen via ACT & sport &
voedingspsychologie

Sophie  - 8 jaar als basispsycholoog 

professionele én persoonlijke ervaring met depressie 



uniek in de wereld

laagdrempelige hulp 2.0. wat leren we van elkaar?

psychiater 
+ psycholoog

chat - fysieke
locaties

gesprekken
met jongeren
en ervarings-
deskundigen







die een jongere kan
beschermen tegen

ontwikkeling depressie

die een jongere hoger
risico geeft voor

ontwikkeling depressie



bescherming tegen hoger risico

veerkracht

emotie-erkenning opvoeders

negatieve gedachten uittesten
weinig beweging & veel zitten

(Kandola, 2020)

psych problemen & onrust thuis

Westers eet- en zitpatroon (Hemmati et al., 2021)

emotionele verwaarlozing

persoonliijkheidskenmerken

ontwikkeling depressie

betrokken vader
vriendengroep
betrokken mentor school  (Wang et al., 2021)



'als ik me slecht voel, kan ik niet alleen:
             - wandelen/bewegen, maar ook praten met...,
             - andere plek waar ik naartoe kan: game-night/sportclub/scouting 
             -  > 8u slaap + elke dag hetzelfde ritme werk-rust
             - anders eten (minder brood & suiker)

- als ik me slechter voel, als mijn punten omlaag gaan, als ik meer/minder
eet en slaap, dan doe ik meer wat op dat moment in mij opkomt en mij
eerder meer energie gaf

leer verschillende oplossingen aan & straal vertrouwen uit van veerkracht



op dezelfde tijden eten, slapen, werken
                                                                              balans:  werk-rust-werk-rust 
meer oplossingsvaardigheden
                                                                              doe mee wat je meer energie geeft
betrokken ouders/school/vrienden
                                                                              naar buiten, beweeg en sociaal. 
                                                                              geef minder kans overdenken

poll bij studenten en jongeren (@ease, jongerenhulponline, Instagram)



IEMAND ANDERS
NEEMT JE MEE NAAR

BUITEN
 

WANDEL DAGELIJKS
 

ZORGT VOOR MINDER
OVERDENKEN

VOEDING
 

EET MINDER BROOD
(VERSLAVEND NET

ALS KOFFIE, SUIKER)
 

HAVERMOUTPAP IN
OCHTEND

STRAAL VERTROUWEN
UIT DAT VEERKRACHT ER

IS
+

SPREEK MET ALLE
GEZINSLEDEN

 

take-home voor sociaal medici. werk transdisciplinair

hoe zorgt u ervoor dat de jongere liever niet bij psycholoog terecht komt?
en indien wel nodig, hoe houdt u hun in de gaten, hoe het thuis gaat?



VERWIJS 
 
 

DENK BREDER DAN
GGZ

 EN HOE 'EFFECT'
WORDT GEMETEN

 
EFFECT = 

NAZORG + PREVENTIE
 

di-woe- don 15.30 - 18.30 online en fysieke
plekken

 
+

verwijs naar 
 preventiegroep op social media

ZORG DAT VERPLEEGKUNDIGE
NAAR DE JONGERE GAAT

+
ZORG VOOR

INLOOPSPREEKUUR BIJ GGD
VOOR JONGERE ALLEEN

take-home voor sociaal medici. werk transdisciplinair



geef dit mee 

spreek met alle gezinsleden

peil capaciteiten emotie-
erkenning en emotionele
veiligheid bij opvoeders

take-home voor sociaal medici. werk transdisciplinair



zorg voor externe
gesprekspartner voor jongere 
(online chat, scouting,
sportclub) 

denk aan trauma in jeugd, of te weinig
aandacht vanuit thuis

take-home voor sociaal medici. werk transdisciplinair

maak balans op 

bescherm- en risicofactoren met het gezin
samen (werkt motiverend!)







advies vanuit professionele affiniteit &  persoonlijke affiniteit 

her-evalueer laagdrempelige hulp. wat werkt wel/ niet?



WERK TRANSDISCIPLINAIR
 
 

EN
 
 

BEDENK DAT EEN EFFECTMETING ENKEL HET EFFECT MEET WAT IN EN
3-6 MND  NA DE THERAPIE IN VERMINDERING DEPRI-KLACHTEN KOMT.

PLUS,
TOPKLINISCHE GGZ MAG MEER DOORVERWIJSEN - NA-EVALUEREN -

NAZORG BIEDEN

samengevat

WAT IS NÓDIG? 
+

RELATIVEER WAT 'EFFECTIEF OF
SUCCESVOL' BETEKENT

DENK BREDER DAN GGZ
 EN HOE 'EFFECT' WORDT GEMETEN

 
EFFECT = 

NAZORG + PREVENTIE
 



DENK NIET ALLEEN
'WAT VOOR HULP IS

BEWEZEN
EFFECTIEF', MAAR ...

>>>

WAT IS NÓDIG? 
+

RELATIVEER WAT
'EFFECTIEF OF SUCCESVOL'

BETEKENT











mail@metsophie.nl
 

06 200 39 534



voor thuis:

 wat zien we in de praktijk?



welke risicofactoren zien we in de praktijk?



VANAF 10 JAAR VANAF 15,5 JAAR 18- ... 

welke hulp is er al, rond welke ontwikkelingsfase?

GGD geheel gezin

altijd ouders + kind
samen. 
niet andere kinderen
betrokken. 
kan wel door
verpleegkundige thuis

huisarts
mentor
jeugdarts

vrienden

< 0  - 10 JAAR

huisarts
mentor
jeugdarts

vrienden
Kindertelefoon
wijzijnmind.nl
113.nl
@ease.nl

GGD stopt

verzekerde GGZ

poh-ggz jeugd 

@ease - 'woonkamer'
hulp met
ervaringsdeskundigen en
psychiater/psycholoog



 8- 12 jaar online hulp



 8- 12 jaar online hulp



online hulp



online hulp




