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113 Zelfmoordpreventie 
www.113online.nl 
0900-0113 (24/7) 
 
Stichting 113 zelfmoordpreventie is de  nationale 
organisatie voor preventie van suïcide. 
 
Neem anoniem en vertrouwelijk telefonisch 
contact op met een professional als je zorgen 
hebt dat jouw tiener plannen heeft om zelfmoord 
te plegen. Of stel online een persoonlijk 
veiligheidsplan op samen met je tiener. De 
professionals staan 24 uur per dag, 7 dagen in de 
week voor je klaar.  
 
Korrelatie  
www.korrelatie.nl 
T: 0900-1450 (ma-vr 9.00-18.00u) 
 
Korrelatie is een nationale organisatie die 
anonieme, professionele, psychische en 
psychosociale hulp biedt bij uiteenlopende 
klachten. Neem online of telefonisch contact op 
met een psycholoog of maatschappelijk werker.  
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Deze richtlijnen zijn een paar algemene 
aanbevelingen over hoe je als ouder de kans op 
een depressie of angststoornis bij jouw tiener 
kunt verminderen. Deze richtlijnen kunnen ook 
bruikbaar zijn voor ouders met kinderen die al 
symptomen ervaren of de diagnose depressie of 
angststoornis hebben. We weten dat ieder 
gezin uniek is, daarom is het raadzaam om 
sommige strategieën aan te passen aan de 
omstandigheden in jouw gezin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je kunt het risico op het ontwikkelen van 
depressie of angststoornis verminderen 
Er zijn verschillende factoren die invloed hebben 
op het ontwikkelen van depressie of angststoornis 
in de adolescentie, sommige daarvan zijn 
factoren waar ouders enige controle op hebben 
(zie box op pagina 7: wat zijn de risicofactoren 
voor het ontwikkelen van een depressie of 
angststoornis?). Dit betekent dat er dingen zijn 
die jij kunt doen om de kans op het ontwikkelen 
van deze problemen bij jouw kind te 
verminderen. 
 
Bouw en onderhoud een goede band met je 
tiener 
Toon liefde 
Jouw zorg en steun verminderen je tieners kans 
op het ontwikkelen van een depressie of 
angststoornis. 
 
Het is belangrijk dat je je tiener laat zien dat hija 
geliefd en gerespecteerd wordt. Spreek dit uit 
naar je kind, bijvoorbeeld door regelmatig te 
vertellen dat je van hem houdt. Pas de mate en 
manier waarop je liefde toont aan op de leeftijd 
en ontwikkeling van jouw kind.  

Neem de tijd om te praten 
Maak tijd om te praten met je tiener over zijn 
dag en wat hij heeft gedaan. Probeer het gesprek 
te starten wanneer je tiener het meest open lijkt 
te staan voor contact. Laat je tiener praten over 
de interesses die hij heeft. Moedig hem aan om 
de lichtere en leuke kant van het leven te zien en 
daar plezier aan te beleven. Toon respect voor 
zijn keuzes, ook als je het er mee oneens bent. 
 
Laat je tiener weten dat je er voor hem bent 
wanneer hij het nodig heeft en dat hij altijd met 
je kan praten over alles, ook over moeilijke 
zaken. Let er wel op dat je gevoelige 
onderwerpen bespreekt tijdens een persoonlijk 
gesprek. Andere 
mensen kunnen 
het lastig maken 
om gevoelige 
onderwerpen 
open en eerlijk 
te bespreken. 
 

 

 

 

 

 

 

a Uit praktische overwegingen wordt in deze richtlijnen 
naar tieners verwezen met hij/hem, maar de 
richtlijnen gelden uiteraard ook voor meisjes/vrouwen.  

Wat bedoelen we met een depressie en 
angststoornis? 

Wat is een depressie? 
Het woord depressie wordt op veel verschillende 
manieren gebruikt. Mensen voelen zich bedroefd of rot 
als gevolg van vervelende gebeurtenissen. Echter, een 
alledaags rottig of bedroefd gevoel is geen klinische 
depressie. Mensen die zich rot voelen, kunnen tijdelijk 
een sombere of depressieve stemming hebben, maar ze 
kunnen er meestal wel mee omgaan en knappen snel op 
zonder behandeling. Wat we proberen te voorkomen is 
klinische depressie. Een klinische depressie (of kortweg 
depressie in deze folder) kan gesteld worden als een 
persoon een somber of geïrriteerd gevoel heeft voor 
ten minste 2 weken en geen plezier meer beleeft aan 
activiteiten die hij eerder wel leuk vond, bijvoorbeeld 
uitgaan met vrienden of sporten. Als dit gebeurt, 
ontstaan daarnaast ook andere symptomen. 
 
Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in gevoelens van 
waardeloosheid, niet goed kunnen slapen, moeite 
hebben met concentreren, een toe- of afname in 
eetlust en gedachten aan de dood of zelfmoord. De 
symptomen zijn ernstig genoeg om te interfereren met 
het dagelijks leven. Zo zou het moeilijker kunnen 
worden voor iemand om zich te concentreren en 
presteren op school of studie, of zou die persoon niet 
meer goed kunnen opschieten met vrienden of familie. 

Wat is een angststoornis? 
Iedereen ervaart wel eens angst. Als mensen hun angst 
beschrijven, kunnen ze woorden gebruiken zoals 
'angstig, gestrest, nerveus, bezorgd, gespannen en 
bang'. Hoewel angst geen fijne gemoedstoestand is, kan 
het best bruikbaar zijn om gevaarlijke situaties te 
ontwijken of iemand motiveren om alledaagse 
problemen op te lossen. Aan de andere kant kan angst 
een probleem worden als het heftig en langdurig 
aanwezig is en interfereert met iemands leven. 
Klinische angst of een angststoornis verwijst naar 
symptomen van een constant gevoel van nervositeit, 
angst of paraatheid en niet kunnen stoppen met 
piekeren. De angst is sterk genoeg om problemen te 
veroorzaken op school of werk, in interpersoonlijke 
relaties (bv. familie en vrienden) of maakt het moeilijk 
om door te gaan met dagelijkse activiteiten. 

Bron: Kelly, C., Kitchener, B., & Jorm, A. (2013). Youth mental 
health first aid: A manual for adults assisting young people (3rd ed.). 
Mental Health First Aid Australia: Melbourne, Australia 
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Weet hoe je moet praten over sterke emoties 
en gevoelige onderwerpen 
Het komt vaak voor dat tieners sterke emoties 
ervaren. Om op een juiste manier met deze 
emoties om te gaan, moeten jongeren eerst leren 
om ze te herkennen en begrijpen. Als je ziet dat 
je tiener een sterke emotie ervaart, vraag dan 
naar zijn gevoel, bijvoorbeeld 'je ziet er bezorgd 
uit. Zit je ergens mee?' of 'het klinkt alsof je erg 
boos ben. Wil je er over praten?'.  Luister naar je 
tiener als hij praat over zijn emoties. Dit helpt 
hem om te achterhalen en begrijpen wat hij voelt 
en beter om te gaan met zijn emoties. Doe de 
emotie niet af als iets dat niet goed is of triviaal 
is. Dit kan geïnterpreteerd worden als een 
indicatie dat zijn emoties onbelangrijk zijn. 
Reageer empathisch op je tiener door 
belangstelling te tonen in zijn gevoel tijdens 
belangrijke gesprekken. 
 
Reageer met sympathie op je tiener wanneer hij 
dit nodig heeft, bijvoorbeeld wanneer een 
huisdier overlijdt of je tiener zakt voor een 
examen. Vermijd reacties die op de één of 
andere manier kunnen leiden tot het geloof dat 
zijn emoties verkeerd zijn en dat het verkeerd is 
om ze te hebben, bijvoorbeeld wanneer je zegt 
'waarom huil je als een baby?' of 'je bent echt een 
watje!'.  
 

Wees betrokken en ondersteun het vergroten 
van autonomie 
Wees betrokken bij het leven van je tiener. 
Betrokken zijn bij en interesse tonen in het leven 
van je tiener kan het risico op een depressie of 
angststoornis verminderen. Door aandacht te 
besteden aan je tiener zal je ook kunnen merken 
of hij problemen ervaart. Toon interesse in het 
leven van je tiener op een manier die uitstraalt 
dat je belangstelling in hem hebt. Hier zijn een 
paar manieren waarop je dit kunt doen:  
• Onderneem regelmatig leuke activiteiten 

waarin je een-op-een tijd met je tiener door 
kan brengen. 

• Probeer regelmatig samen te eten met het 
gezin.  

• Leer wie de vrienden van je tiener zijn. 
• Houd bij hoe je tiener vordert op school. 
• Toon actief interesse in wat je tiener doet op 

school en in extra (schoolse) activiteiten die 
hij onderneemt. 

• Moedig je tiener aan om bezig te zijn met 
studeren en andere schoolse activiteiten. 

 
 
 
 
 

Vermijd overbezorgdheid en bevorder 
autonomie 
Het is belangrijk om een balans te vinden tussen 
je tiener te veel aandacht geven en hem genoeg 
privacy geven. Overmatige controle over de 
activiteiten, gedachten en gevoelens van een 
jongere, kan het risico op depressie en 
angststoornis vergroten. Probeer in de gaten te 
houden waar je tiener is, wat hij doet en met 
wie, door interesse te tonen in plaats van 
opdringerig te zijn.  
 
Probeer te vermijden dat je je tiener aanmoedigt 
om te afhankelijk van je te worden. Ga bij jezelf 
na of je dingen teveel overneemt door jezelf te 
vragen, 'was het echt nodig dat ik ingreep?' of 
'wat zou er in het ergste geval gebeurd zijn als ik 
niet had ingegrepen?'.  
 
Wanneer je jongeren autonomie geeft die 
passend is bij hun leeftijd en ontwikkeling, 
vermindert dit de kans op het ontwikkelen van 
depressie en angststoornis. Het door de tijd heen 
geleidelijk vergroten van je tieners 
verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid geeft 
hem de mogelijkheid om volwassen te worden. 
Moedig je tiener aan om verschillende 
activiteiten en interesses te proberen om zo uit 
te vinden waar zijn interesse ligt en waar hij 
goed in is. Dit bevordert het zelfvertrouwen. 
Moedig je tiener aan om te helpen in het huis 
door hem klusjes en verantwoordelijkheden te 
geven die passend zijn bij de leeftijd. 
 
Gebruik gezinsregels en consequenties 
Gebruik duidelijke regels 
Gebruik duidelijke regels voor het gedrag van je 
tiener. Wanneer duidelijke regels worden 
gebruikt vanaf een jonge leeftijd, zal je kind dit 
makkelijker kunnen accepteren dan wanneer de 
regels voor het eerst worden gesteld en 
gehanteerd als hij ouder is. Pas de regels tijdens 
de ontwikkeling van je kind aan, zodat je zijn 
gevoel van autonomie bevordert. 
 
Betrek je tiener bij het opstellen van de regels 
die voor hem gelden. Probeer simpele en zo min 
mogelijk regels te hanteren, om er zeker van te 
zijn dat ze begrepen worden en je tiener weet 
wat de regels zijn. Leg aan je tiener uit waarom 
je deze regels voor het gedrag van je tiener 
hanteert. Ook al lijkt het niet zo, je tiener 
waardeert het dat er duidelijke regels zijn 
waaraan hij zich kan houden. 
 
Houd je ook aan regels en wetten en wees op die 
manier een goed rolmodel voor je tiener.  
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Gebruik consequenties 
Wees consistent in het monitoren van regels en 
het toepassen van consequenties. Houd vast aan 
de regels, zelfs wanneer dit je soms onpopulair 
maakt. Als je consequenties toepast bij ongepast 
of onacceptabel gedrag, focus dan op hoe het 
gedrag van je tiener verkeerd was en leg dit aan 
hem uit. Gebruik geen negatieve consequenties 
die je tiener het gevoel kunnen geven dat hij 
wordt vernederd. 
 
Gebruik positieve consequenties als hij zich goed 
gedraagt. Gebruik verschillende positieve 
consequenties, bijvoorbeeld complimenten, 
aandacht en privileges. Merk op wanneer je 
tiener iets doet dat van hem verwacht wordt en 
complimenteer of bedank hem daarvoor.  
 
Heb zo min mogelijk conflicten thuis 
Probeer, voor zover het mogelijk is, in huis een 
ondersteunende en veilige omgeving te creëren 
voor je tiener. Bij gezinnen waar veelvuldig 
onopgeloste conflicten en blijvende wrok of 
onvrede voorkomt, is het risico dat jongeren 
depressie of angststoornis ontwikkelen hoger.  

Heb zo min mogelijk conflicten met je tiener 
Hoewel het bijna onmogelijk is om alle conflicten 
met je tiener te vermijden, kun je wel proberen 
om zo min mogelijk conflicten te hebben en 
situaties op een positieve manier te benaderen. 
Je kunt het aantal conflicten verminderen door te 
bekijken welke zaken kleine irritaties zijn en 
genegeerd kunnen worden en welke belangrijk 
zijn voor je tieners veiligheid en gezondheid. Als 
het enigszins mogelijk is, probeer conflicten met 
je tiener dan op te lossen door samen tot een 
 

constructieve oplossing te komen. Wees vooral 
niet verbaal agressief richting je tiener en 
kleineer of negeer hem niet.  
 
Als je toch lange periodes ervaart waarin je 
veelvuldig conflicten hebt met je tiener, ga dan 
door met het tonen van liefde en probeer zo 
normaal mogelijk te reageren in alledaagse 
situaties. Ook als je tiener je buitensluit, laat 
hem dan weten dat je er voor hem bent. Tieners 
zoeken constant naar de liefde en goedkeuring 
van hun ouders, zelfs wanneer dit niet zo 
duidelijk is.  

Vermijd het uiten van kritiek op je tiener 
Herhaaldelijk kritiek op een jongere verhoogt zijn 
kans op het ontwikkelen van een depressie of 
angststoornis. In plaats van kritiek uiten op je 
tiener als persoon (bv. 'jij bent zo lui en 
verwend.'), is het beter om te reageren op zijn 
acties (bv. 'je doet veel voor sport, maar hoe zit 
het met school? Je moet je tijd beter indelen.') 
Je moet je tiener stimuleren om na te denken 
over zijn acties als goed of slecht, in plaats van 
zichzelf te gaan zien als een goed of slecht 
persoon. Als je opmerkt dat je wel kritiek uit op 
je tiener als persoon of je je geduld verliest, dan 
moet je dit benoemen en je excuses hiervoor 
aanbieden. 
 
Het is de moeite waard om eens terug te kijken 
op hoe je zelf werd benaderd door jouw ouders, 
omdat dit van invloed kan zijn op hoe jij je eigen 
kind benaderd. Stel bijvoorbeeld dat je altijd 
heftig bent bekritiseerd door je ouders, dan ben 
je je misschien niet bewust van hoe kritisch je 
bent richting je eigen kind.  

 
Agressief 

 
Assertief 

Als een persoon agressief is, dan: Àls een persoon assertief is, dan: 
• komt hij op voor zijn eigen rechten en uit hij zijn 

gedachten, gevoelens en overtuigingen op een manier 
waardoor de andere persoon geschonden wordt in 
zijn rechten 

• komt hij voor zichzelf op, terwijl hij de 
overtuigingen en gevoelens van de ander 
respecteert 

• valt hij aan als hij wordt bedreigd • spreekt hij uit hoe hij zich voelt op een 
duidelijke, maar ontspannen manier 

• kleineert hij de ander om zichzelf beter te (blijven) 
voelen, bv. 'doe niet zo stom' 

• geeft hij constructieve feedback zonder schuld, 
bv. 'ik voel me geïrriteerd als je me onderbreekt'. 

• gebruikt hij agressieve lichaamstaal, bv. gekruiste 
armen, staren, tanden op elkaar bijten. 

• gebruikt hij een open lichaamshouding, bv. 
handbewegingen, onderhouden van oogcontact 
zonder staren.  

Als mensen een aanvaring hebben met een agressief 
persoon, dan: 

Als mensen een aanvaring hebben met een assertief 
persoon, dan: 

• koesteren ze wrok • begrijpen ze de positie van de ander 

• zijn ze kwaad • voelen ze zich gerespecteerd. 

• voelen ze zich terneergeslagen  

• zijn ze niet bereid samen te werken  

 
Overgenomen van: Michel, F. (2008). Assert Yourself. Centre for Clinical Interventions: Perth, Western Australia.  
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Heb zo min mogelijk conflicten met je partner 
Frequente en intense conflicten tussen ouders 
vergroten een tieners risico op het ontwikkelen 
van depressie en angststoornis. Tegelijkertijd 
helpt het vermijden van elk conflict ook niet. Als 
je toch een conflict hebt met je partner, vraag je 
tiener dan niet om een kant te kiezen. Daarnaast 
zou je geen kritiek moeten uiten op je partner als 
persoon (dingen zeggen zoals 'je vader zal altijd 
waardeloos zijn' of 'je moeder is zo egoïstisch'), 
maar alleen over de manier waarop hij iets doet 
(bv. 'je vader is zo chagrijnig als hij hard werkt' 
of 'ik word boos op je moeder als ze zoveel tijd 
nodig heeft').  

Wees een goed rolmodel tijdens conflicten 
Op een juiste manier omgaan met conflicten in 
het bijzijn van je tiener helpt hem om in te zien 
dat conflicten, ook al zijn ze onvermijdelijk, wel 
op te lossen zijn. Gebruik nooit fysieke agressie 
in het bijzijn van je tiener, zoals gooien met 
spullen of smijten met deuren. Als je een 
verhitte discussie hebt met een ander gezinslid, 
probeer je boosheid dan te controleren door 
minder impulsief te reageren en de tijd te nemen 
om af te koelen.  
 
Bespreek met je tiener dat er verschil zit tussen 
assertief zijn en agressief zijn (zie box op pagina 
4: ‘Agressief en assertief’).  
Probeer met je eigen gedrag te laten zien hoe je 
assertief kunt zijn in alledaagse situaties en leer 
je tiener vaardigheden om compromissen te 
sluiten en te onderhandelen.  
 
Bevorder positieve relaties 
Het hebben van goede sociale vaardigheden en 
positieve relaties met mensen van verschillende 
leeftijden vermindert de kans op ontwikkelen van 
depressie en angststoornis bij jongeren. Moedig 
je tiener aan om tijd door te brengen met 
vrienden en aardig te zijn tegen anderen.  
 
Help je tiener bij het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden door hem aan steeds meer 
verschillende soorten sociale situaties bloot te 
stellen die passend zijn bij de leeftijd. Praat over 
alle sociale problemen die hij heeft.  
 
Bevorder een gezonde levensstijl 
Moedig je tiener aan om een gezonde levensstijl 
te hanteren met betrekking tot voeding, 
beweging, slapen en drugs gebruik, omdat dit het 
risico op het ontwikkelen van depressie en 
angststoornis verlaagt.  
• Voeding - Zorg er voor dat je tiener een 

gezond en gebalanceerd voedselpatroon heeft 
en zorg dat er zo min mogelijk ongezond eten 
en drinken in huis is.  

• Beweging - Moedig je tiener aan om dagelijks 
te bewegen. Als hij niet geïnteresseerd is in 
sport, moedig hem dan aan om andere 
manieren te vinden om toch fysiek bezig te 
zijn, zoals dansen, naar school lopen of de 
hond uitlaten. 

• Slapen - Jongeren kunnen het risico op het 
ontwikkelen van depressie en angststoornis 
verlagen door iedere nacht voldoende te 
slapen. Moedig je tiener aan om zichzelf 
goede gewoontes aan te leren met betrekking 
tot slaaphygiëne, in het bijzonder als hij 
problemen heeft met slapen (zie de box 
hieronder: oefeningen voor goede 
slaaphygiëne).  

• Drugs gebruik - tieners die angstig of 
depressief zijn, zijn meer geneigd om alcohol 
en drugs te gebruiken. Als je er achter komt 
dat je tiener alcohol of andere drugs of 
verslavende middelen gebruikt, dan moet je 
met hem bespreken waarom hij dit gebruikt 
en zo nodig hulp zoeken. 

Naast het bevorderen van een gezonde levensstijl 
bij je tiener, moet je je er ook van bewust zijn 
dat je eigen attitudes en gedrag op deze 
gebieden tevens van grote invloed zijn op je 
tiener. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oefeningen voor goede slaaphygiëne 
‘Slaap hygiëne' verwijst naar gewoontes die je helpen om een 
goede nachtrust te hebben. Moedig je tiener aan om:  
• iedere dag op dezelfde tijd naar bed te gaan en op te 

staan (ook in het weekend) 
• rustig te worden door ontspannende activiteiten te 

ondernemen voor het slapen gaan 
• te letten op het gebruik van cafeïne aan het einde van de 

dag 
• uit bed te gaan en naar een andere kamer als hij niet kan 

slapen. Hij moet dan weer terug naar bed als hij zich 
slaperig voelt. 

• zijn kamer rustig te houden en op een comfortabele 
temperatuur 

• niet te lezen of tv te kijken in bed 
• niet te slapen overdag ondanks zijn vermoeidheid. 

 
Bron: Morgan, A.J., & Jorm, A.F. (2009). Self-help strategies that are 
helpful for sub-threshold depression: A Delphi consensus study. 
Journal of Affective Disorders. 115 (1), 196-200.  
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Help je tiener bij het omgaan met  
problemen 

Help je tiener om realistische doelen te stellen 
Moedig je tiener aan om realistische doelen te 
stellen. Help hem ook om op een andere manier 
te denken. Dit kan hem helpen om zijn doel te 
bereiken doordat hij de beste manier te 
selecteren.  
 
Wees een voorbeeld door je tiener te laten zien 
hoe je dingen aanpakt die moeten gebeuren, ook 
taken die onaangenaam of saai kunnen zijn. 
Bijvoorbeeld door door te zetten en niet uit te 
stellen wanneer je ontmoedigende gevoelens 
ervaart bij lastige taken.  

Help je tiener bij het omgaan met problemen 
Leren om op een juiste manier om te gaan met 
problemen kan helpen om het risico op het 
ontwikkelen van depressie of angststoornis te 
verlagen. Probeer effectieve probleemoplossende 
vaardigheden te laten zien aan je tiener en hem 
strategieën aan te leren door samen problemen 
aan te pakken die zich voordoen in het echte 
leven. Wanneer je tiener een probleem heeft: 
• vraag dan wat hij nodig heeft van jou (bv. of 

hij alleen wil dat je luistert of advies geeft). 
• geef je tiener de tijd om het probleem uit te 

leggen, voordat je oplossingen aandraagt. 
Probeer bovendien niet alle problemen voor 
hem op te lossen. 

• help hem de uitdagingen op te breken in 
kleinere stapjes die makkelijker te hanteren 
zijn. 

• moedig je tiener aan om na te denken over 
welk effect zijn acties op andere mensen 
hebben. 

• moedig je tiener aan door hem te herinneren 
aan problemen in het verleden die hij goed 
heeft aangepakt.  

 
Complimenteer je tiener als hij problemen goed 
aanpakt. Herken het wanneer je tiener een 
probleem-oplossende inspanningen doet en 
moedig hem aan, in plaats van te focussen op de 
uitkomst.  
 
Soms zal je tiener onsuccesvol zijn in zijn 
pogingen om een probleem op te lossen, ook als 
je helpt. Onder dergelijke omstandigheden moet 
je je tiener aanmoedigen om niet op te geven en 
het op een andere manier te proberen. Moedig je 
tiener aan om verantwoordelijkheid te nemen 
voor dingen die fout gaan als het zijn schuld is en 
help hem te leren van zijn fouten. 

Ondersteun je tiener bij het omgaan met stress 
Het is belangrijk dat je tiener op een effectieve 
manier leert om te gaan met stress. Leer een 

paar effectieve strategieën voor het omgaan met 
stress en gebruik deze om een voorbeeld te zijn 
voor je tiener in de manier waarop je omgaat 
met stressvolle situaties en tegenslagen. 
 
Besteed aandacht aan je tieners gedrag, mogelijk 
kom je er achter dat hij niet effectief omgaat 
met stress. Help je tiener om op een effectieve 
manier om te gaan met negatieve emoties. 
Bijvoorbeeld door te praten over zijn negatieve 
gevoel over een persoon die hij vertrouwt. Als je 
tiener niet in staat is om te herstellen na 
stressvolle gebeurtenissen, zoek dan hulp voor 
hem in een geestelijke gezondheidsinstelling. 

Help je tiener omgaan met druk en 
verwachtingen 
Vaak voelen tieners druk om te voldoen aan 
verwachtingen van zichzelf en aan verwachtingen 
van anderen, zoals familie, school en de 
samenleving. Buitensporige druk van ouders om 
je best te doen en doelen te behalen, kan het 
risico op een depressie en angststoornis 
verhogen. Hoewel het belangrijk is om positieve 
verwachtingen te hebben van je tiener en zijn 
toekomst, moet je jouw verwachtingen aan zijn 
individuele persoonlijkheid en mogelijkheden 
aanpassen.  
 
Jongeren kunnen ook druk en verwachtingen 
ervaren van de media. Bespreek met je tiener 
welke boodschappen hij via de media krijgt die 
zijn waarden, perceptie en verwachtingen over 
het leven kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld de 
verwachting van meisjes om dun en sexy te zijn 
en bij jongens dat ze knap en stoer moeten zijn. 

Help je tiener bij het omgaan met problemen 
op school 
Als je tiener zich veilig voelt op school en goede 
relaties heeft met andere scholieren/studenten 
en leraren, dan loopt hij minder risico op het 
ontwikkelen van depressie of angststoornis. 
Daarentegen kan school soms ook een bron van 
problemen zijn voor jongeren. Als dit het geval 
is, dan zal je je tiener moeten helpen bij het 
omgaan met deze problemen. 

Pesten 
Slachtoffer zijn van pesterijen verhoogt de kans 
op depressie en angststoornis bij tieners. Pesten 
betekent het herhaaldelijk en bewust gebruiken 
van woorden of acties tegen iemand in een groep 
van mensen waardoor deze persoon onrustig en 
mogelijk onwel wordt. Het kan gaan om verbaal, 
fysiek, sociaal en psychologisch pesten of het kan 
online plaatsvinden (bv. cyberpesten). Word je 
bewust van de anti-pest maatregelen op school of 
zet je in voor de ontwikkeling van maatregelen 
als deze nog niet bestaan. Als je tiener het 
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slachtoffer wordt van pesten, probeer de situatie 
dan niet af te doen of te relativeren. Geef het 
slachtoffer nooit de schuld van de pesterijen. 
Bespreek met je tiener hoe hij graag om zou 
willen gaan met het pesten. 

Schoolweigering 
Tieners kunnen weigeren om naar school te gaan 
als gevolg van een depressie of angststoornis. Als 
je tiener school vermijdt, bespreek dan met hem 
waarom en werk samen aan een oplossing. Vraag 
om professioneel advies en begeleiding als je 
tiener school blijft vermijden. 
 
Help je tiener bij het omgaan met angst 

Help je tiener te leren over angst 
Zorg er voor dat je tiener weet dat alle jongeren 
gevoelens van angst hebben. Normale angst heeft 
een functie: het bereidt ons voor op echt gevaar 
of helpt ons om op ons best te presteren. Echter, 
angst kan ook een probleem worden als het heftig 
is, lang duurt en interfereert met 
schoolprestaties, andere activiteiten en 
contacten met familie en vrienden. Angststoornis 
komt vaak voor bij jongeren, ongeveer 1 op de 25 
tieners in elke 12-maandelijkse periode1.  

Help je tiener om zo om te gaan met angst dat 
het geen probleem wordt 
Het is belangrijk voor tieners om gepast om te 
gaan met alledaagse angst zodat deze angst niet 
ontwikkelt tot een angststoornis. Help je tiener 
te begrijpen dat het belangrijk is om situaties aan 
te pakken die bij hem angst oproepen. 
Blootstelling aan situaties die angst oproepen, is 
één van de meest effectieve manieren om de 
ernst van een angststoornis te verminderen. Als 
een tiener dingen vermijdt die hem angst 
bezorgen, zal zijn angst waarschijnlijk niet 
verminderen, maar wellicht eerder toenemen.  
 
Tegelijkertijd is het belangrijk om vertrouwen te 
hebben in je tiener en de manier waarop hij 
situaties die angst oproepen aanpakt, voordat je 
hem aanmoedigt om de angst de baas te worden. 
Een voorbeeld: het zal niet helpen om je tiener 
aan te moedigen om aan een zangwedstrijd mee 
te doen als hij het nog niet eens fijn vindt om 
voor familie te zingen. 
 
Beloon of complimenteer je tiener als hij een 
stap neemt om de angst de baas te worden. 
Vertel hem dat je trots bent op hoe hij omgaat 
met een situatie die duidelijk angst oproept. 
Daarnaast is het goed om je tiener aan te 
moedigen om zichzelf te belonen of te 
complimenteren als hij leert omgaan met een 
angstige situatie. Als je merkt dat je ongeduldig 
wordt over het feit dat je tiener angstig is, 

herinner jezelf er dan aan hoe ontmoedigend het 
kan zijn om je angsten aan te pakken.  

Wees een goed rolmodel bij omgaan met angst 
De manier van reageren op angst kan onbedoeld 
de angst in stand houden. Tieners kunnen leren 
hoe ze angstig kunnen zijn door het angstige 
gedrag van hun ouders te observeren. Als je zelf 
snel angstig bent, dan zou je een goed voorbeeld 
voor je tiener moeten stellen door hem actief te 
betrekken bij de strategieën die je hanteert om 
je angsten te bedwingen.  
 
Wanneer je je tiener helpt bij omgaan met angst, 
moet je proberen je eigen angsten buiten 
beschouwing te laten. Richt je alleen op zijn 
angsten. Probeer kalm en relaxed te blijven als je 
met je tiener praat over angst.  
 
Ondersteun bij het zoeken van 
professionele hulp als dit nodig is 
Als je een plotselinge en blijvende verandering 
opmerkt in je tieners stemming of gedrag, 
moedig hem dan aan om te praten over wat hem 
bezighoudt en luister naar wat hij zegt. Probeer 
te achterhalen of de verminderde stemming het 
gevolg is van een specifieke, tijdelijke situatie of 
het gevolg is van een meer serieus, blijvend 
probleem. Wanneer de problemen aanhouden, is 
het belangrijk om hulp te zoeken bij een 
getrainde geestelijke gezondheidsprofessional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normale veranderingen tijden de 
adolescentie vs. depressie en 
angststoornis 

Tijdens de adolescentie treden veel 
veranderingen op in iemands emoties, 
gedachten en gedrag als gevolg van het 
ontwikkelende brein. Dit kan het lastig 
maken om te onderscheiden of een 
verandering optreedt als gevolg van een 
depressie of angststoornis of als gevolg van 
de normale ontwikkeling. Zo ervaren 
mensen tijdens de adolescentie sterkere 
emoties, zijn ze meer geneigd om risico's te 
nemen, zijn ze impulsief en zoeken ze naar 
nieuwe ervaringen. De beste manier om te 
beoordelen wat de reden van een 
verandering is, is door te kijken naar het 
functioneren van je tiener. Als jouw tiener 
problemen heeft op school of werk, zich 
afsluit van familie en vrienden of stopt met 
de dingen waar hij eerder plezier aan 
beleefde, dan is er reden om bezorgd te 
zijn.  
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Weet welke hulp beschikbaar is en gebruik het 
Je moet je bewust zijn van de verschillende 
bronnen die hulp kunnen bieden aan je tiener. 
Zorg er voor dat je tiener weet waar hij hulp kan 
krijgen, mocht hij dit ooit nodig hebben. Geef 
hem bijvoorbeeld een lijst met instellingen die 
hulp bieden en zorg er voor dat hij weet wie de 
vertrouwenspersoon op school is. 
 
Het kan soms moeilijk te accepteren zijn, voor 
zowel ouders als tieners, dat professionele hulp 
nodig is. Er zijn meerdere factoren die er voor 
kunnen zorgen dat tieners aarzelen om hulp 
zoeken, bijvoorbeeld zorg om vertrouwelijkheid 
of schaamte. Hoewel tieners vaak niet zo snel 
toegeven dat ze symptomen ervaren, moet je wel 
hulp zoeken als je bezorgd bent over je kind. 

Zoek hulp bij een depressie 
Tijdig zoeken van hulp en starten van de 
behandeling kan de ernst van een depressie 
verminderen en volgende episodes voorkomen. 
Als je bezorgd bent over je tiener en vermoedt 
dat hij depressief is, moedig hem dan aan om 
hulp te zoeken bij een professional in de 
geestelijke gezondheidszorg, of zoek zelf hulp 
voor hem. Als je in het begin moeite hebt om de 
juiste hulp te krijgen, zoek dan door naar 
(geschiktere) hulp.  
 
Als je tiener in het verleden een depressie heeft 
gehad, moet je je bewust zijn van de 
verschillende zelfhulpstrategieën die kunnen 
helpen om het risico op terugval te verlagen (zie 
box: zelfhulpstrategieën). 
 
Zoek hulp bij een angststoornis 
Angststoornis is goed te behandelen. Zoek hulp en 
advies bij een getrainde professional voor je 
tiener als: 
• jouw pogingen om je tieners angst te 

verminderen niet werken 
• je tiener langer dan 6 maanden last van 

angstklachten heeft  
• angstklachten het leven van je tiener 

overnemen en zijn deelname aan activiteiten 

Zoek hulp voor jezelf als dit nodig is 
Als je denkt dat je depressief bent of een 
angststoornis hebt, wees dan een goed voorbeeld 
voor je tiener door zelf hulp te zoeken bij een 
professional. Behandelingen kunnen niet alleen 
jezelf maar ook je tiener helpen, omdat kinderen 
van ouders die een depressie of angststoornis 
hebben een verhoogd risico hebben om dit ook te 
ontwikkelen (zie box hieronder: wat zijn de 
risicofactoren voor het ontwikkelen van een 
depressie en angststoornis?). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zelfhulpstrategieën 
 
Moedig je tiener aan om: 
• te bewegen of fysieke activiteiten te 

ondernemen (bv. sport, lopen, tuinieren) 
• iets te doen dat hij leuk vindt 
• te oefenen met goede slaaphygiëne 
• bezig te blijven met zinvolle activiteiten, 

minimaal één (korte) periode van de dag 
• gezond te eten met een gebalanceerd dieet 
• problemen en gevoelens te bespreken met 

iemand die hem steunt en om hem geeft 
• zichzelf te belonen bij het bereiken van een 

klein doel 
• zijn familie en vrienden te laten weten hoe hij 

zich voelt, zodat mensen weten wat er speelt 
• activiteiten te ondernemen die hem een 

voldaan gevoel geven/alsof je iets hebt 
bereikt 

• een goede vriend of familielid te kiezen die 
hem kan helpen om naar buiten te gaan en 
activiteiten te ondernemen 

• iedere dag voor een korte periode het huis uit 
te gaan en iets actiefs te doen 

• een lijst met strategieën te maken die hem in 
het verleden hebben geholpen om met de 
depressie om te gaan 

• ontspanningsoefeningen aan te leren (bv. 
spierontspanningsoefeningen).  

 
Bron: Morgan, A.J., & Jorm, A.F. (2009). Self-help strategies 
that are helpful for sub-threshold depression: A Delphi 
consensus study. Journal of Affective Disorders. 115 (1), 196-
200.  
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Geef jezelf niet de schuld 
Het is belangrijk om niet te streng te zijn voor 
jezelf als je het gevoel hebt dat je fouten hebt 
gemaakt tijdens de opvoeding, maar om deze 
fouten te zien als leerervaringen. Veranderingen 
in je opvoedstijl zullen pas na een tijdje ook 
veranderingen teweegbrengen bij je tiener.  

 
Wanneer blijkt dat, ondanks al je goede 
bedoelingen, je tiener toch een depressie of 
angststoornis ontwikkelt, dan moet je dit niet 
zien als falen of het jezelf verwijten. Elke tiener 
kan deze problemen ontwikkelen, zelfs een tiener 
uit een gelukkig, goed aangepast gezin. 

Wat zijn de risicofactoren voor het ontwikkelen van een depressie en angststoornis? 
Het kan handig zijn voor ouders om te weten welke factoren het risico op een depressie en angststoornis 
bij jongeren kunnen verhogen en welke deze problemen in stand kunnen houden. Veranderen of 
verminderen van de impact van deze risicofactoren zou een depressie of angststoornis kunnen voorkomen 
of de problemen kunnen verminderen. 
 
Risicofactoren voor depressie 

• Naast familielid met een depressie 
• Vrouw zijn 
• Gevoelig, emotioneel of angstig persoon zijn  
• Traumatische gebeurtenis in de kindertijd, 

zoals verwaarlozing of mishandeling 
• Uit een arm gezin komen 
• Leer- of andere schoolproblemen 
• Ongewenste gebeurtenissen in een persoons 

leven, zoals slachtoffer worden van 
criminaliteit, overlijden of ernstige ziekte in 
de familie, een ongeluk meemaken, gepest 
worden of slachtofferschap 

• Verwijderd worden van ouders of scheiding  
• Tot sociaal-culturele minderheid behoren en 

sociale nadelen ervaren (bv. deel uitmaken 
van seksuele minderheid en gender diverse 
groep, Aboriginal and Torres Strait Islander, 
vluchteling, dakloze, jongere met strafblad) 

• Geen diepgaande, vertrouwelijke relatie met 
iemand hebben 

• Aanhoudende of ernstige fysieke aandoening 
• Andere psychische problemen zoals 

angststoornis, psychose of middelengebruik 
• Premenestruele veranderingen in 

hormoonspiegels 
• Zorg dragen (fulltime) voor een persoon met 

een aanhoudende beperking 
Depressie kan ook het gevolg zijn van: 
• directe effecten van sommige medische 

condities, bv. vitamine B12 deficiëntie, 
hypothyreoïdie, hepatitis, ziekte van Pfeiffer, 
HIV en sommige kankersoorten 

• bijwerkingen van bepaalde medicatie of drugs 
(inclusief medicatie tegen acne) 

• intoxicatie door alcohol of drugs. 
 

 

 

Risicofactoren voor een angststoornis 

Angst wordt meestal veroorzaakt doordat we een 
dreiging in de omgeving waarnemen, maar 
sommige mensen zijn meer geneigd dan anderen 
om angstig te reageren wanneer ze worden 
bedreigd. Mensen die het meeste risico lopen zijn 
de mensen die: 
• van nature gevoeliger en emotioneler zijn en 

de wereld als dreigend ervaren 
• als kind vaak angstig waren, daar wordt 

verlegenheid ook onder geschaard 
• vrouw zijn 
• een traumatische gebeurtenis meemaken 
• tot social-culturele minderheid behoren of 

sociale nadelen ervaren (zie depressie). 
• Er zijn sommige familiaire factoren die het 

risico op een angststoornis verhogen: 
• moeilijke jeugd (bv. mishandeling (fysiek, 

emotioneel of seksueel), verwaarlozing of 
extreem strenge ouders) 

• gezin met weinig financiële middelen of 
werkgelegenheid 

• angstproblemen in de familie 
• alcoholproblemen bij ouders 
• Verwijderd worden van ouders of scheiding  
Angststoornis kan ook het gevolg zijn van: 
• enkele medisch condities zoals 

hypothyreoïdie, arrhythmias en vitamine B12 
deficientie 

• bijwerkingen van bepaalde voorgeschreven en 
niet-voorgeschreven medicatie, waaronder 
medicatie voor aandachtsstoornissen (AD(H)D) 

• intoxicatie door alcohol, amfetamines, 
caffeïne, cannabis, cocaine, hallucinogenen 
en inhalanten.  

Bron: Kelly, C., Kitchener, B., & Jorm, A. (2013). Youth 
mental health first aid: A manual for adults assisting young 
people (3rd ed.). Mental Health First Aid Australia: 
Melbourne, Australia 

beyondblue (2010) Clinical practice guidelines: Depression in 
adolescents and young adults. Beyondblue: Melbourne 
Australia.  

8 



 

 

Hoe deze richtlijnen werden ontwikkeld 
Deze richtlijnen zijn gebaseerd op een 
systematische herziening van 
onderzoeksbevindingen en/of op de mening van 
een panel van 23 internationale experts die 
minimaal 5 jaar ervaring hebben in ofwel het 
geven van klinisch behandelingen of onderzoek 
waarin opvoedstijl en depressie en 
angststoornissen  bij adolescenten centraal staat. 
Details van de methodologie zijn beschikbaar 
voor degene die hierin geïnteresseerd zijn via: 
enquiries@parentingstrategies.net.  
 
De richtlijnen zijn geproduceerd door 
onderzoekers van de University of Melbourne. Het 
onderzoek is gefinancierd door beyondblue en de 
National Health and Medical Research Council 
(NHMRC) van Australië.  
 
De Nederlandse vertaling van deze richtlijn is 
ontwikkeld door onderzoekers van stichting GGZ 
Oost Brabant.  
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Hulpbronnen voor jongeren 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grip op je Dip 
www.gripopjedip.nl 
Krijg informatie en tips over dips en depressies 
bij jongeren tussen 16-25 jaar en mail met een 
dipdeskundige. Je kunt ook een online cursus 
volgen.  
 
113 Zelfmoordpreventie 
www.113online.nl 
0900-0113 (24/7) 
 
Stichting 113 zelfmoordpreventie is de  nationale 
organisatie voor preventie van suïcide. 
 
Neem anoniem en vertrouwelijk telefonisch 
contact op met een professional als je plannen 
hebt om zelfmoord te plegen. Of stel online een 
persoonlijk veiligheidsplan op. De professionals 
staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor je 
klaar.  
 
MindYoung 
www.mindyoung.nl 
Lees ervaringsverhalen, nieuws en tips over alles 
wat met je MIND te maken heeft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kindertelefoon 
www.kindertelefoon.nl 
0800-0432 (ma-vr 11.00-20.00u/za-zo 14.00-
20.00u) 
 
Neem contact op met de kindertelefoon als je 
tussen de 8-18 jaar bent en in vertrouwen wil 
praten. Je kunt bellen, chatten of een bericht 
plaatsen op de website. Je praat met een 
speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker 
die naar je luistert.  
 
Op de website kun je ook een bericht posten of 
zelf reageren op andere kinderen en jongeren. 
 
Korrelatie  
www.korrelatie.nl 
T: 0900-1450 (ma-vr 9.00-18.00u) 
 
Korrelatie is een nationale organisatie die 
anonieme, professionele, psychische en 
psychosociale hulp biedt bij uiteenlopende 
klachten. Neem online of telefonisch contact op 
met een psycholoog of maatschappelijk werker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


